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Ceremonia semnării Comunicatului comun

Încheierea vizitei delegației 
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

INR.D. VIETNAM

Sîmbătă dimineață, la reședința 
oficială a delegației de partid și 
guvernamentale române a avut 
loc ceremonia semnării Comuni
catului comun româno-vietnamez.

Comunicatul a fost semnat, din 
partea română, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, iar 
din partea vietnameză de tovară
șul Le Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
conducătorul delegației Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam și 
a guvernului Republicii Democra
te Vietnam.

La semnare erau de față mem
brii delegației române — tovarășii

Plecarea din Hanoi Sosirea la Pekin
Delegația de partid și guverna

mentală română, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, și-a încheiat, sîmbătă, vizita 
oficială de prietenie în Republica 
Democrată Vietnam, efectuată la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam.

în fața reședinței oficiale a oas
peților români, pe marile bulevarde 
ale orașului și la aeroportul Gia 
Lam, numeroși locuitori ai Hanoiu
lui au ținut să salute încă o dată 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, pe ceilalți membri ai dele
gației române, să-și exprime din 
nou sentimentele de prietenie și 
căldură frățească pentru solii 
României socialiste.

La apariția convoiului oficial în 
incinta aeroportului, pavoazat săr
bătorește, mulțimea de oameni al 
muncii din Hanoi izbucnește în a- 
plauze și ovații.

Pe aeroport se află, pentru a-și 
lua rămas bun, tovarășii Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, Truong Chinh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 

Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român,’ vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Du
mitru Popa, membru al Comitetu
lui Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al Parti
dului Comunist Român, primarul 
general al Capitalei, Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist

Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale, 
Fam Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
prim-ministru al guvernului Re
publicii Democrate Vietnam, gene
ralul Vo Nguyen Giap, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, viceprim-ministru și minis
tru al apărării naționale, Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, viceprim-minis
tru, Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, viceprim-ministru și minis
tru al afacerilor externe, cu soția, 
alte persoane oficiale vietnameze, 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la Hanoi, ziariști vietnamezi 
și corespondenți ai presei străine.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Le Duan trec în revistă garda de 
onoare.

Conducătorul delegației române 
și membrii delegației își iau rămas 
bun de la conducătorii de partid, 
membrii Adunării Naționale, ai 
guvernului și Frontului Patriei, de 
la reprezentanții celorlalte partide 
politice și organizații de masă, de 

Român, George Macovescu, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Constantin Băbeanu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Hanoi.

Erau prezenți, din partea viet
nameză, tovarășii Ton Duc Thang, 
președintele Republicii Democrate 
Vietnam, Truong Chinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale 
a Republicii Democrate Vietnam, 
Fam Van Dong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
prim-ministru al guvernului Re
publicii Democrate Vietnam, Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 

la reprezentanții diferitelor mino
rități naționale și comunități reli
gioase, de la generali și ofițeri su
periori ai armatei populare. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu strînge mîna 
lui Nguyen Phu Soai, șef ad-inte- 
nm al reprezentanței speciale a 
Republicii Vietnamului de Sud la 
Hanoi, șefilor misiunilor diploma
tice, membrilor ambasadei române. 
Un grup de pionieri oferă flori to
varășului Nicolae Ceaușescu și so
ției sale, Elena Ceaușescu, celorlalți 
oaspeți români.

în fața avionului prezidențial, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan își string mîinile cu căldură, 
se îmbrățișează. Membrii delegației 
române își iau rămas bun cordial 
de la membrii Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, pre
zenți la aeroport pentru a-i saluta.

După decolare, avionul oficial 
survolează, în semn de salut, clă
direa aeroportului Gia Lam.

Potrivit protocolului vietnamez, 
în timpul ceremoniei de rămas bun 
s-au schimbat textele mesajelor 
adresate cu acest prilej de tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Ton Duc 
Thang.

(Textul mesajelor se publică în 
pagina a IV-a).

Politic al C.C. al Partidului celor 
ce Munce"sc din Vietnam, vice
prim-ministru al guvernului R. D. 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru al 
guvernului R. D. Vietnam, minis
tru al afacerilor externe. Nguyen 
Van Tran, secretar al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, secretar al Comitetului 
de partid al orașului Hanoi, 
Nguyen Dang Hanh, ambasadorul 
R. D. Vietnam la București.

Au fost prezente, de asemenea, 
tovarășa Elena Ceaușescu și tova
rășa Pham Thi Xuan Tu, soția to
varășului Nguyen Duy Trinh.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan și-au strîns 
cu căldură mîinile.

După încheierea vizitei în Repu
blica Democrată Vietnam, delega
ția de partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
s-a oprit sîmbătă la Pekin.

Pe aeroport, în întîmpinare au 
venit tovarășii : Ciu En-lai, mem
bru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Huan Iun- 
șen, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful Mare
lui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, Iao Ven- 
iuan, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, Ciu 
Ui-tzo, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major, U De, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, al 
II-lea secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Pekin, Ken Biao, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
șeful Secției pentru relații externe 
a C.C. al P.C. Chinez, Ci Pîn-fei, 
ministru ad-interim al afacerilor
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externe, Fan I, președintele Comi
tetului pentru relații economice cu 
străinătatea, Li Cian, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Lin 
Cia-mei, soția vicepremierului Li 
Sien-nien, Cian Hai-fun, ambasa
dorul chinez la București, și alte 
persoane oficiale chineze.

Au fost prezenți, de asemenea. 
Nguyen Van Quang, ambasadorul 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud, Le Tuan, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al R.D.V. la Pekin, și Kim 
Jai Suk, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al R.P.D. Coreene la Pekin.

Au fost de față Aurel Duma, am
basadorul României la Pekin, și 
membrii ambasadei.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ciu En-lai își string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează. Ceilalți 
oaspeți români și persoanele ofi
ciale chineze venite pe aeroport se 
salută cu căldură și cordialitate.

De la Pekin, delegația de partid 
și guvernamentală română va ple
ca spre Ulan Bator, capitala Re
publicii Populare Mongole, unde 
va face o vizită oficială de priete
nie.

Ecoul chemării
Consiliului Național 

al Frontului
Unității Socialiste
JUDEȚUL MUREȘ

Plenara Consiliului județean Mureș 
ai Frontului Unității Socialiste a dez
bătut proiectul planului cincinal în 
lumina Chemării Consiliului Național 
al F.U.S. Din raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Vereș, prim-secre
tar al Comitetului județean Mureș al 
P.C.R., reiese că producția globală 
industrială va înregistra un spor de 
circa 5 miliarde lei. Realizarea noilor 
obiective industriale, dezvoltarea și 
modernizarea celor existente vor în
semna totodată crearea de noi locuri 
de muncă pentru populația județului ; 
numărul salariatilor In anii cincina
lului va spori cu 13,9 la sută. Prin
tre obiectivele noi ce vor fi constru
ite în această perioadă, cel mad im
portant este combinatul de chimizare 
a gazului metan de la Luduș. Atenția 
acordată industriei se îmbină organic 
cu preocuparea consecventă pentru 
accelerarea procesului de dezvoltare 
intensivă și modernizare a agricultu
rii (investiții in valoare de aproape 1,7 
miliarde lei). Ampla dezvoltare a pro
ducției materiale in acest cincinal se 
va reflecta și in creșterea bunăstării 
cetățenilor prin construirea a circa 
11 000 apartamente, 18 creșe, grădi
nițe cu 1 000 de locuri, case de co
pii, săli de clasă, spitale, hoteluri, 
locuri de agrement, săli de sport etc.

Plenara a adoptat o telegramă a- 
dresată Consiliului National al Fron
tului Unități; Socialiste, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care, intre al
tele, se spune : „în spiritul Chemării 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, colectivele de muncă 
din județul Mureș s-au angajat să 
dea peste plan în 1971 o producție 
marfă in valoare de 230 milioane lei, 
reprezentînd suplimentarea angaja
mentului inițial cu 80 milioane 
lei. Oamenii muncii din județul 
Mureș vă asigură, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea obiectivelor planului cin
cinal In care am pășit, etapă de mari

Cer înalt
...La punctul de co

mandă, intre stații ra
dio, magnetofoane, te
lefoane. planșete. în- 
coniurat de un ecran 
viu, panoramic, con
ducătorul zborului u- 
nește cer și pămînt, 
pilot și bază prin fire 
nevăzute. O voce din 
văzduh: „Sînt 331...“. O 
voce de la punctul da 
comandă : „Permit
aterizarea". Apoi, sînt 
ofițeri care coboară 
din avion pe scărița 
de metal, oamerri care, 
cînd își scot căștile 
de protecție, au par
că ochii încercănați. 
Se întorc de undeva, 
de la o margine de 
țară. De acolo și pînă 
aici sînt sute de ki
lometri. ei l-au stră
bătut în vreo treizeci 
de minute poate în 
douăzeci. Poate în nu
mai cincisprezece. Vi
teze supersonice.

Pe unii îi cunosc de, 
mult. îi știe toată ar
mata. cu alții abia fac 
cunoștință. Băieți din 
cea mai proaspătă ge
nerație de piloti sau 
cadre pe ai căror e- 
poleti albaștri de mult 
au fost prinse însem
nele de ofițer supe
rior și pe umerii că
rora de mult apasă o 

părticică din răspunde
rea pentru destinele a-
ripilor românești.

— V-am văzut. to-
varășe Abrudan. în
ascensiuni verticale...

— ...Regirrj de for-
tal.

— V-am văzut în
tonouri. în viraje în-
drăznețe. Acum să re-
constituim împreună.

DE ZIUA 
AVIAȚIEI

succint, momente de 
pe întregul traiect.

— Traiectul de azi ?
— Nu. Cel parcurs 

în toate cele peste 
două mii de ore de 
zbor din cariera dum
neavoastră de pilot 
militar.

Locotenent-colonelul 
Ion Abrudan pornește 
foarte greu în această 
călătorie, i se pare 
mai grea decît o a- 
crobație aeriană. to
tuși... Parcurgem îm
preună o frîntură din 
biografia acestui ofi
țer exemplar. Ne des
părțim de școala de

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 

al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

în numele Frontului Național de Eliberare, al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, al populației din 
Vietnamul de sud și al nostru personal, mulțumim sincer pentru urările 
călduroase adresate de dumneavoastră cu prilejul celei de-a 2-a aniver
sări a înființării Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud.

înțelegerea, sprijinul și ajutorul prețios ale partidului comunist, gu
vernului și poporului frate român, acordate cauzei noastre drepte, consti
tuie întotdeauna o sursă de încurajare și un stimulent puternic pentru 
populația din Vietnamul de sud în lupta de rezistență împotriva agre
siunii americane, pentru salvarea națională. Noi vă exprimăm recunoș
tință profundă.

Trăiască prietenia și solidaritatea veșnice, de nezdruncinat, dintre 
populația din Vietnamul de sud și poporul frate român !

Vă transmitem cel mai respectuos salut,

Avocat NGUYEN HUU THO Arhitect HUYNH TAN PHAT
Președintele Prezidiului Președintele

Comitetului Central Guvernului Revoluționar Provizoriu
al Frontului Național de Eliberare al Republicii Vietnamului de Sud 

din Vietnamul de Sud,
Președintele Consiliului Consultativ

al Republicii Vietnamului de Sud
Vietnamul de Sud

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am primit cu multă plăcere mesajul cordial de felicitare din partea 
Excelenței Voastre, cu prilejul zilei mele de naștere, și vă transmit, la 
rîndul meu, în mod călduros, aceleași bune urări.

REGINA ELISABETA A ll-A

prefaceri structurale, care va ridica 
România socialistă pe noi culmi ale 
progresului și prosperității".

Lorand DEAKI 
corespondentul „Sclnteii*

JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD

Chemarea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste și-a gă
sit un amplu ecou în rîndul colec
tivelor de muncă din întreprinderile 
industriale și agricole, cooperativele 
agricole de producție, unitățile co
merciale, secțiile prestatoare și de 
deservire din cooperația meșteșugă
rească și de consum din județul Bis- 
trița-Năsăud. Colectivul Combinatu
lui pentru exploatarea și industriali
zarea lemnului Bistrița și-a luat an
gajamentul de a produce suplimentar 
o producție globală de peste 2 mi
lioane Ici și o producție-marfă de 
1,5 milioane lei. Valorificind în con
diții tot mai bune potențialul legu
micol din județ ca și marile cantități 
de fructe din aceste locuri, între
prinderea de valorificare a legumelor 
și fructelor și-a majorat angajamen
tul inițial la producția globală și 
marfă cu circa 2 milioane Iei. Diver- 
sificînd tot mal mult gama servicii
lor către populație și lărgirea pro
ducției cu caracter industrial, coope
rația meșteșugărească și-a sporit 
angajamentul inițial cu încă 1 milion 
lei, totalizind astfel 2,5 milioane lei 
la producția industrială și servicii 
prestate.

în adunări Însuflețit», harnicii ță
rani cooperatori din unitățile agricole 
ale județului Bistrița-Năsăud, aflați 
în pragul bătăliei pentru strîngerea 
recoltei, au hotărît unanim să-și în
zecească eforturile pentru a termina 
operațiunile do recoltare în timpul 
optim, iar prin intensificarea și lăr
girea activităților din secțiile anexe 
să obțină suplimentar peste 8 mili
oane lei din prestări servicii.

MIhal BAZU

ofițeri, sîntem tineri, 
plini de vise, sosim 
în cîmp și locuim în 
barăci, și orașul e de
parte... dar decolăm 
aproape zilnic și a- 
ceasta e totul. Sîntem 
ptlbtl, ostași al țărit 
Trece un an — lo
cuim în cîmp. trec 
cinci ani — locuim in 
cîmp...

— O întrebare cam 
convențională : e a- 
devărat că piloții sînt 
oameni al căror mod 
de existentă este ris
cul ?

Nu-mi răspunde di
rect la întrebare. îmi 
povestește un moment 
dramatic din cele două 
mii de ore de zbor. 
Era deasupra mării 
cînd s-a produs o de
fecțiune. s-a gripat un 
rulment, care apoi „a 
spart bandajul tur
binei".

— Si ?
— în cabină Intrase 

fum. aparatul luase 
foc.

— $i ? !
Era gata să cata-

Colonel 
L. TARCO

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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MARELE MITING AL PRIETENIEI
ROMÂNO- VIETNAMEZE

In Sala Congreselor din is
torica piață Ba Dinh, unde, 
la 2 septembrie 1945, marele 
fiu al poporului vietnamez, 
Ho Și Min, a proclamat Re
publica Democrată Vietnam, 
s-a desfășurat un mare mi
ting al prieteniei româno-viet- 
nameze.

în sală se aflau muncitori 
din marile întreprinderi ale 
capitalei, țărani cooperatori 
din împrejurimile Hanoiului, 
militari ai armatei populare 
vietnameze și membri ai for
mațiunilor patriotice de auto
apărare, intelectuali, repre
zentanți ai minorităților națio
nale și ai comunității re
ligioase, corespondenți ai pre
sei străine.

Sala este pavoazată cu lo
zinci în limbile vietnameză și 
română : „Călduros salut de
legației române, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu", „Trăiască 
în veci solidaritatea și prie
tenia frățească dintre poporul 
vietnamez și poporul român1. 
Fundalul scenei 1 este dominat 
de drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Democrate Viet
nam.

Apariția în sală a condu
cătorilor de partid și de stat 
români și vietnamezi este sa
lutată cu ovații prelungite.

La masa prezidiului iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 

tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Manea 
Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
București al Partidului Comu
nist Român, primarul general 
al Capitalei, Ion Iliescu, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, Constantin Bă- 
beanu, ambasadorul României 
la Hanoi, precum și tovarășii 
Le Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam, Truong Chinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam,' președintele Co
mitetului Permanent al Adu
nării Naționale, Fam Van 
Dong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
primul ministru al R.D. Viet
nam, Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muhcesc 
din Vietnam, viceprim-minis- 

tru, Nguyen Duy Trinh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, viceprim-minis- 
tru și ministru al afacerilor 
externe, Tran Duy Hung, pre
ședintele Comitetului pentru 
Probleme Culturale și Sociale, 
Nguyen Dang Hanh, ambasa
dorul Republicii Democrate 
Vietnam la București, și Ngu
yen Phu Soai, șef ad-interim 
al reprezentanței speciale a 
Republicii Vietnamului de Sud 
la Hanoi.

Sînt intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Mitingul este deschis de to
varășul Truong Chinh. care 
exprimă satisfacția întregului 
popor vietnamez față de vizita 
delegației de partid și guver
namentale române.

în continuare, se dă cuvîntul 
tovarășului Le Duan.

Ia apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntările celor doi condu
cători au fost subliniate în re
petate rînduri cu vii și puter
nice aplauze, cu îndelungi 
urale.

Ca o expresie a sentimente
lor profunde, frățești, de strîn- 
să colaborare, de stimă și res
pect reciproc care unesc cele 
două partide, țări și popoare, 
are loc apoi, în ovațiile entu
ziaste ale celor prezențl, un 
schimb de steaguri ale priete
niei. în sală se scandează mi
nute în șir „Trăiască prietenia 
româno-vietnameză".

Mitingul ia sfîrșit în acor
durile solemne ale Internațio
nalei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbind la marele miting al prieteniei româno-vietnameze

Cuvîntarea tovarășului 
Le Duan

Stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu și

Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe președinte Ion 

Gheorghe Maurer și stimați tova
răși din del<îgația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socia
liste România,

Stimate tovarășe Ton Duc 
Thang,

Dragi tovarăși și prieteni.

în numele poporului vietnamez, 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și al guvernului Republi
cii Democrate Vietnam, urez un 
călduros bun venit delegației Par
tidului Comunist Român și a gu
vernului Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, care 
face o vizită de prietenie în Repu
blica Democrată Vietnam. (Aplauze 
puternice).

Prin urarea de bun sosit adre
sată tovarășului președinte Nicolae 
Ceaușescu și doamnei Ceaușescu, 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
și celorlalți distinși oaspeți ro
mâni, poporal nostru își exprimă 
sincer stima față de poporul ro
mân, față de frații noștri care 
construiesc cu succes socialismul, 
aducînd o contribuție pozitivă la 
lupta pentru apărarea păcii în Eu
ropa și în lume. (Aplauze prelun
gite).

Pămîntul românesc este frumos 
șl bogat, clasa muncitoare și oa
menii muncii români posedă, din- 
totdeauna. tradiții de luptă și re
voluționare. Cristalizînd aceste 
frumoase tradiții, Partidul Comu
nist Român, întemeiat cu o jumă
tate de secol în urmă, a condus po
porul român, înscriind pagini glo
rioase in istoria luptei pentru eli
berarea națiunii și clasei munci
toare și pentru înfăptuirea revolu
ției socialiste. (Vii și puternice a- 
plauze).

în timpul anilor de activitate 
clandestină, extrem de grea și 
aspră, desfășurată în condițiile unei 
terori și represiuni feroce impuse 
de dușman, el nu a încetat să con
ducă pe muncitori, țărani și cele
lalte pături muncitoare, în lupta 
contra invaziei străine, a asupririi 
și exploatării de către capitaliștii și 
feudalii ce se aflau la putere. în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, partidul a unit toate ma
sele populare într-un front patrio
tic și a declanșat lupta sub diferite 
forme împotriva ocupanților fas
ciști și administrației dictatoriale 
și reacționare aflate în solda lui 
Hitler. în condițiile favorabile ale 
înaintării armatei sovietice, care 
urmărea pe fasciști, el a condus 
insurecția victorioasă din august 
1944. El a condus apoi clasa mun
citoare și pe oamenii muncii ro
mâni în opera de înfăptuire a re
voluției naționale, democratice, pe 
calea progresului, spre construirea 
socialismului. în peste un sfert de 
veac. România a devenit o țară so
cialistă înzestrată cu o industrie și 
agricultură ce se dezvoltă rapid, o 
știință și tehnică avansate ; viața 
materială și culturală a poporului 
s-a îmbunătățit continuu. Cu o pro
ducție industrială de aproape 17 ori 
mai mare, cu o producție agricolă 
cu 50 la sută superioară și cu un 
venit național aproape de cinci ori 

mai mare decît în 1938, Republica 
Socialistă România a contribuit la 
scoaterea în evidență a superiori
tății regimului socialist. Traducînd 
în viață rezoluțiile celui de-al X- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român, țara este în curs de tre
cere la o nouă etapă, aceea a edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate. (Vii și puternice 
aplauze).

Poporul vietnamez salută cu căl
dură strălucitele succese ale po
porului frate român, văzînd în a- 
cestea o puternică încurajare pen
tru propria sa cauză revoluționară, 
precum și o contribuție pozitivă la 
întărirea sistemului socialist și a 
consolidării forțelor revoluționare 
mondiale, in interesul păcii, inde
pendenței naționale, democrației 
și socialismului.

Poporul vietnamez susține cu ho- 
tărîre poporul român în lupta sa 
pentru construirea socialismului și 
pentru apărarea păcii în Europa și 
în lume. Noi sîntem ferm convinși 
că, sub conducerea Partidului Co
munist Român, punînd în valoare 
glorioasele sale tradiții revoluțio
nare, inteligența sa, hărnicia și 
spiritul său creator, poporul român 
va obține realizări și mai mari. în 
construcția unei, țări socialiste mul
tilateral dezvoltate. (Aplauze înde
lungi, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,

De mai bine de 16 ani, impe
rialiștii americani s-au dedat la o 
intervenție și agresiune permanente 
în Vietnam. Ei au provocat un 
război de exterminare din cele mai- 
crude. Au recurs la forță pentru a 
încerca să zdrobească revoluția 
vietnameză, să înrobească sudul, să 
facă o agresiune contra nordului, 
să impună poporului nostru domi
nația neocolonialistă americană ; 
ei au făcut din Vietnam un teren 
de experimentare a strategiei și 
tacticilor și a armelor moderne 
de toate tipurile, căpătînd expe
riență în reprimarea și înăbușirea 
mișcării de independență națională, 
âmenințînd, în același timp, țările 
socialiste și jucînd rolul de jan
darm internațional.

Urmînd învățăturile veneratului 
președinte Ho Și Min că „nimic 
nu este mai prețios decît indepen
dența și libertatea", poporul nos
tru, situîndu-se ferm pe poziția de 
ofensivă revoluționară, s-a unit ca 
un singur om pentru a duce un 
război sacru de rezistență împo
triva agresiunii americane și a do- 
bîndit victorii glorioase. El a făcut 
să eșueze succesiv strategia ameri
cană a „războiului special" și a 
„războiului local" din sud ; a ză
dărnicit războiul de distrugere 
aeriană și navală din nord, scoțînd 
în evidență uriașa forță de an
samblu a războiului popular și 
arătînd imperialiștilor americani 
limitele puterii lor. (Aplauze înde
lungi, repetate).

Victoriile poporului vietnamez, 
în special glorioasele victorii din 
primăvara Man Thau (1968) obți
nute de forțele armate și populația 
sud-vietnameză, au demonstrat cu 
prisosință adevărul că, „în condi
țiile favorabile mișcării revoluțio
nare din epoca în care trăim, ori
care popor, oricît de mic ar fi, dacă 
știe să se unească strîns și să lupte 
cu hotărîre potrivit unei linii po
litice și militare juste și dacă se 

bucură de ajutorul și sprijinul ac
tiv al țărilor socialiste și al po
poarelor revoluționare din lume, 
va învinge cu siguranță orice agre
sor imperialist, chiar dacă ar fi 
vorba de căpetenia sa, imperialis
mul american". (Aplauze puter
nice).

De la venirea la putere a lui 
Nixon, imperialiștii americani 
și-au dat pe față tot mai mult în
căpățânarea, spiritul războinic și 
perfidia. Pe de o parte, ei au a- 
yansat pretinsele „inițiative de 
pace" pentru a înșela opinia publi
că ; pe de altă parte, au aplicat cu 
deplinătate politica de „vietnami- 
zare", care echivalează în fond cu 
prelungirea războiului de agresiu
ne americană și cu perpetuarea 
ocupației militare americane a 
Vietnamului de sud. Ei au Intensi
ficat „războiul special" din Laos 
și au trimis trupe pentru a invada 
în mod nerușinat Cambodgia, ex- 
tinzînd, astfel, războiul în întrea
ga peninsulă indochineză.

In februarie 1971, ei au mobili
zat zeci de mii de soldați ameri
cani și saigonezi pentru o opera
țiune agresivă de mare anver
gură pe șoseaua nr. 9 și în zona 
eliberată din sudul Laosului ; în 
același timp, ei pun la cale noi 
aventuri militare împotriva R.D. 
Vietnam.

Dar realitățile din Vietnam, 
Laos și Cambodgia au dovedit că 
încercările Statelor Unite de a 
prelungi, intensifica și extinde 
războiul în Indochina, departe de 
a le salva de înfrîngere în Vietna
mul de sud, le-au pus într-o po
ziție și mai critică. Glorioasele vic
torii de importanță strategică ob
ținute recent de populația sud- 
vietnameză și poporul laoțian pe 
front, pe șoseaua nr. 9 din sudul 
Laosului și marile victorii obți
nute de poporul khmer la Kratie, 
Kompong Cham, Snoul au marcat 
un important eșec al politicii de 
„vietnamizare" și al „doctrinei Ni
xon" pentru Asia. (Aplauze puter
nice, îndelung repetate).

Este pe deplin evident că politica 
de „vietnamizare" și „doctrina Ni
xon" pentru Asia, produs al în- 
frîngerii și poziției de slăbiciune a 
imperialismului american, conțin 
contradicții inerente de nesoluțio
nat ; de aceea, cu cît imperialiș
tii americani se cramponează în 
eforturile lor de a le menține și 
realiza, cu atît înfrîngerile lor 
vor fi mai grele. (Aplauze).

In elanul său victorios, poporul 
vietnamez continuă cu tenacitate 
și vigoare lupta patriotică împo
triva agresiunii americane, pentru 
a obține victoria deplină. Răspun- 
zînd apelului Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc și 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, populația nordului viet
namez își dovedește puterea și 
eroismul revoluționar, sporind pro
ducția și fiind, totodată, gata de 
luptă, cu hotărirea de a construi 
nordul socialist solid, de a-și în
deplini obligațiile față de marele 
front din sud, precum și obliga
țiile sale internaționaliste față de 
popoarele laoțian și khmer și fa
ță de celelalte popoare ale lumii. 
(Vii și puternice aplauze).

Dînd dovadă de o înaltă hotă
rîre de luptă, poporul vietnamez 
și-a manifestat, în același timp, 
bunăvoința în poziția în patru 
puncte a guvernului R. D. Viet
nam, în soluția globală în zece 

puncte și precizările în opt puncte 
ale Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. Este calea care ar permite 
Statelor Unite să iasă, în deplină 
securitate, dintr-un război care a 
știrbit onoarea Americii și a adus 
prejudicii tradițiilor de indepen
dență și libertate ale poporului a- 
merican. După un sfert de secol 
de luptă împotriva agresiunii, po
porul vietnamez, mai mult decît 
oricine, este profund atașat păcii, 
însă trebuie să fie o pace adevă
rată, în condițiile unei indepen
dențe și libertăți reale.

Statele Unite trebuie să pună ca
păt agresiunii lor din Vietnam, să 
retragă din Vietnamul de sud ra
pid, complet și fără condiții tru
pele americane și cele ale țărilor 
aliate lor, să înceteze de a spri
jini clica războinică și trădătoare 
Thieu-*Ky—Khiem și să lase po
porul vietnamez să-și rezolve el 
însuși propriile probleme. (Aplauze 
prelungite).

Statele Unite trebuie să pună 
capăt intervenției și agresiunii lor 
din țările indochineze. să retragă 
toate trupele americane și satelite 
și să lase fiecare din popoarele in
dochineze să-și rezolve propriile 
probleme fără amestec din afară. 
Atîta timp cît va dura agresiu
nea americană în Vietnam, poporul 
vietnamez va continua să lupte 
pînă cînd își va atinge obiectivele : 
eliberarea sudului, apărarea și 
construirea nordului socialist, pro
gresul spre reunificarea pașnică a 
patriei. Luptînd cot la cot cu po
poarele laoțian și khmer, el este 
hotărît să-i alunge pe imperialiști 
din Peninsula indochineză. (A- 
plauze îndelungi, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,

Războiul de rezistență patriotică 
dus de poporul vietnamez contra 
agresiunii americane se desfășoară 
într-o conjunctură internațională 
foarte favorabilă. Istoria contem
porană cunoaște în momentul de 
față marile succese ale socialismu
lui, ridicarea impetuoasă la luptă 
a clasei muncitoare din lumea ca
pitalistă și a popoarelor oprimate, 
deșteptarea conștiinței a miliarde 
de oameni. Mai mult ca oricînd, 
forțele care luptă pentru socialism, 
independență națională, democra
ție și pace s-au unit strîns și con
stituie o forță invincibilă ; ele lan
sează în toate direcțiile atacuri 
după atacuri contra imperialismu
lui, în frunte cu cel american.

Aflați într-o criză de o gravitate 
fără precedent și reduși tot mai 
mult la o poziție de slăbiciune și 
înfrîngere, imperialiștii americani, 
oricît de feroci și perfizi ar fi, nu 
pot aduce, după pofta inimii, ploaie 
sau timp frumos.

Lupta poporului vietnamez con
tra agresiunii americane, pentru 
salvare națională, care face parte 
integrantă din lupta revoluționară 
a popoarelor lumii, a sfărîmat o 
verigă esențială a strategiei glo
bale contrarevoluționare a imperia
liștilor americani ; ea a contribuit 
și continuă să contribuie la întă
rirea frontului solidarității forțe
lor antiimperialiste și la dezvolta
rea luptei popoarelor pentru liber
tate, independență națională, drep
tate și dreptul de a trăi, luptă care 
se înscrie în evoluția epocii noas
tre. Imperialismul, colonialismul 
și neocolonialismul, precum și 
războaiele de agresiune provocare 
de forțele imperialiste sînt pe cale 
de a eșua, fiind sortite unei în- 
frîngeri totale. (Aplauze puternice).

Victoriile poporului vietnamez în 
lupta împotriva agresiunii ameri
cane sînt victorii ale marii unităti 
a întregului popor, ale liniei juste 
a Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam. înarmat cu doctrina 

(Continuare în pag. a III-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Le Duan,
Stimate tovarășe Truong Chinh, 
Stimate tovarășe Fam Van Dong, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa dumneavoastră, 
participanților la acest mare mi
ting ăl prieteniei româno-vietna
meze, Comitetului Central al Par
tidului celor ce Muncesc și guver
nului Republicii Democrate Viet
nam, locuitoților orașului Hanoi și 
întregului popor vietnamez un sa
lut frățesc de prietenie și solida
ritate din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat și a 
guvernului Republicii Socialiste 
România, din partea întregului 
nostru popor. (Aplauze prelungite, 
îndelung repetate).

în cursul șederii noastre în Re
publica Democrată Vietnam, am 
vizitat orașul Hanoi și portul Hai- 
fong, Uzina mecanică „Tran Hung 
Dao", instituții de cultură, ne-am 
întîinit cu un mare număr de oa
meni ai muncii. Am putut vedea, 
îndeosebi la Haifong, urmările 
bombardamentelor barbare ale a- 
viației americane, care au produs 
mari distrugeri, dar, totodată, ne-a 
impresionat profund munca plină 
de abnegație a poporului vietna
mez pentru refacerea întreprinde
rilor, locuințelor și orașelor.

Peste tot ne-am bucurat de o 
primire plină de căldură, tovără
șească — expresie a legăturilor 
trainice de prietenie și solidaritate 
tovărășească ce se dezvoltă între 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam, în
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce Muncesc din 
Vietnam, între popoarele român și 
vietnamez. (Aplauze prelungite).

Poporul român cunoaște și apre
ciază în mod deosebit lupta înde
lungată și grea purtată de-a lungul 
secolelor de poporul vietnamez îm
potriva asupririi și dominației stră
ine, pentru eliberare națională și 
socială. Comuniștii, clasa munci
toare, toți oamenii muncii din Ro
mânia au salutat cu profundă bu
curie proclamația de acum mai 
bine de un sfert de veac din piața 
Ba Dinh din Hanoi, prin care ma
rele fiu al poporului vietnamez, Ho 
Și Min, anunța — după o lungă pe
rioadă de dominație colonialistă 
— crearea Republicii Democrate 
Vietnam, primul stat al muncitori
lor și țăranilor din sud-estul Asiei. 
(Vii și puternice aplauze).

Cunoaștem că, la puțină vreme 
după aceea, poporul vietnamez a 
fost nevoit să ia din nou arma în 
mîini și să lupte, obținînd o mare 
victorie împotriva colonialiștilor 
francezi. Perioada de construcție 
pașnică a fost, însă, întreruptă de 
agresiunea Statelor Unite ale A- 
mericii — și, de atunci, poporul 
vietnamez a trebuit să susțină un 
nou război, îndelungat și greu, 
pentru a-și apăra dreptul lui de a 
trăi într-o patrie unită, liberă și 
independentă.

în lupta sa eroică, poporul viet
namez — bucurîndu-se de spriji
nul și solidaritatea țărilor socialis
te, a forțelor iubitoare de pace din 
întreaga lume — a repurtat vic
torii strălucite, apărîndu-și cu suc
ces libertatea și independența. Tot
odată, în condițiile grele ale răz
boiului, poporul vietnamez, mun
cind cu tenacitate și cu un admi
rabil spirit de dăruire, a asigurat 

continuarea operei pașnice începu
te, a obținut noi și noi progrese pe 
calea construirii socialismului în 
Republica Democrată Vietnam. 
(Vii și puternice aplauze).

Aceste realizări, obținute în con
dițiile grele ale războiului, consti
tuie o vie ilustrare a eroismului, 
dîrzeniei și înaltului spirit de sa
crificiu ce animă poporul vietna
mez. Prin lupta sa neînfricată și 
abnegația cu care muncește pentru 
construcția socialistă a patriei sale, 
poporul vietnamez a demonstrat că 
nimeni și nimic nu poate infringe 
un popor care este hotărît să-și 
apere pînă la capăt libertatea și 
independența. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

Ca prieteni sinceri ai poporului 
vietnamez, noi ne bucurăm din 
inimă, dragi tovarăși, de succesele 
pe care le obțineți și vă urăm să 
încununați munca și lupta voastră 
cu noi și strălucite victorii în toa
te domeniile de activitate. Noi con
siderăm lupta poporului vietnamez 
ca o parte integrantă a luptei 
generale împotriva imperialismu
lui. (Vii și puternice aplauze) ; ea 
are o mare însemnătate internațio
nală — atît în ce privește apărarea 
socialismului, cît și a cauzei liber
tății și independenței popoarelor — 
și, de aceea, se bucură de sprijinul 
activ al țărilor socialiste, al mișcă
rii comuniste și muncitorești, al 
forțelor progresului și păcii din lu
mea întreagă.

Apreciem că, în momentul de 
față, există o situație prielnică 
pentru desfășurarea cu succes a 
luptei dumneavoastră, a Frontului 
Național de Eliberare și a întregii 
populații din Vietnamul de sud, a 
popoarelor khmer și laoțian. (A- 
plauze puternice).

înfrîngerile suferite da trapele 
Statelor Unite și ale acoliților lor 
în Vietnamul de sud, în Cambodgia 
și Laos, întreaga evoluție a situa
ției din Indochina demonstrează că 
imperialismul nu poate și nu va 
putea în nici un fel să obțină aici 
o victorie militară, în ciuda supe
riorității sale pe planul tehnicii de 
război, că singura soluție posibilă 
este să pună capăt acțiunilor ar
mate, să-și retragă trupele din a- 
ceastă zonă a lumii. (Vii și puter
nice aplauze). Curentul în favoa
rea încetării războiului devine tot 
mai puternic, cuprinzînd cele mai 
largi cercuri ale opiniei publice 
mondiale, inclusiv din Statele Unite 
ale Americii. Se creează, astfel, 
premisele ca, împletind lupta mili
tară cu lupta politică și diplomati
că, să se obțină încetarea războiu
lui, ca popoarele din Indochina să 
cucerească o pace reală, în condiții 
de libertate și independență.

Partidul Comunist Român și gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia, întregul popor român și-au ma
nifestat de la început puternica lor 
solidaritate cu viteazul popor viet
namez, cu lupta sa pentru salvgar
darea libertății și independenței 
patriei, au acordat și vor acorda în
tregul lor sprijin — material, mi
litar, politic și diplomatic — pînă 
la izbînda cauzei sale drepte ! 
(Aplauze puternice, îndelung repe
tate).

România consideră juste și spri
jină cu fermitate poziția Republi
cii Democrate Vietnam, soluția glo
bală în zece puncte și precizările 
în opt puncte ale Frontului Națio
nal de Eliberare și Guvernului Re

voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, care — după 
părerea noastră — reprezintă o 
bază rezonabilă pentru rezolvarea 
pe cale politică a conflictului. (Vil 
aplauze).

Ne pronunțăm cu hotărîre pen
tru încetarea războiului și retrage
rea neîntîrziată și necondiționată a 
trupelor Statelor Unite și ale sa
teliților lor din Vietnam, pentru ca 
poporul vietnamez să fie lăsat să-și 
organizeze el însuși treburile inter
ne fără nici un amestec din afară. 
(Vii și puternice aplauze).

Sîntem siguri, dragi tovarăși, că 
lupta voastră dreaptă va triumfa, 
că poporul vietnamez va obține 
victoria, dînd împlinire aspirațiilor 
sale legitime de a trăi într-o pa
trie unificată, liberă și independen
tă, de a-și consacra toate forțele 
făuririi viitorului său fericit. (A- 
plauze puternice, îndelung repe
tate).

Dragi tovarăși,

Poporul român înțelege bine 
lupta dumneavoastră, pentru că și 
el în trecut a trebuit să ducă o 
luptă dîrză și îndelungată împotri
va dominației și asupririi străine, 
să plătească cu grele jertfe drep
tul de a trăi liber într-o țară inde
pendentă și suverană. înfăptuind, 
la 23 August 1944, insurecția națio
nală antifascistă armată — sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român — poporul român a pus 
capăt pentru totdeauna dominației 
străine, trecînd la făurirea unei 
vieți noi, potrivit voinței și aspira
țiilor sale. In anii ce s-au scurs de 
atunci, poporul român a reușit să-și 
transforme din temelie patria, să 
construiască cu succes socialismul. 
(Aplauze puternice, îndelung repe
tate).

In țara noastră s-a creat o pu
ternică industrie care, în prezent, 
realizează în mai puțin de trei săp- 
tămîni întreaga producție a anului 
1938 ; a fost reorganizată pe baze 
socialiste agricultura, s-au asigurat 
dezvoltarea susținută a învățămîn- 
tului, științei și culturii, îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii de la orașe 
și sate. Desigur, calea spre înfăp
tuirile de astăzi ale României so
cialiste nu a fost deloc netedă. Ea 
a cerut mari eforturi, învingerea 
a numeroase greutăți și obstacole.

Recent, întregul nostru popor a 
sărbătorit împlinirea a 50 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Român, strîns unit în jurul avan- 
gardei sale marxist-leniniste, ma- 
nifestîndu-și hotărîrea de a merge 
neabătut înainte pe drumul noii 
orînduiri, de a înfăptui programul 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului privind făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te. (Vii și îndelungi aplauze).

în întreaga sa activitate de con
strucție socialistă, poporul nostru 
este însuflețit de convingerea că 
realizările sale reprezintă o contri
buție la cauza socialismului și pă
cii, a luptei revoluționare contem
porane. (Aplauze puternice).

Acționînd în mod ferm în direc
ția întăririi forțelor socialismului, a 
coeziunii lor de luptă, România 
dezvoltă legăturile sale de priete
nie și colaborare cu toate țările so
cialiste — pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internațio- 

(Continuare in pag. a III-a)
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MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-VIETNAMEZE
Cuvîntarea tovarășului Le Duan

Recepție oferită de tovarășul Nicolae Ceaușescu
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murxist-leninistă, și ale Frontului 
Național de Eliberare a Vietnamu
lui de sud, victorii ale solidarității 
și coordonării luptei duse de 
trei popoare indochineze, care 
neficiază de sprijinul devotat 
Uniunii Sovietice, al Chinei și 
celorlalte țări socialiste surori, 
printre care și România, al popoa
relor lumii, printre care poporul 
progresist din Statele Unite. Fron
tul popoarelor lumii s-a constituit 
în fapt și se dezvoltă tot mai vigu- 
rou în sprijinul luptei poporului 
vietnamez și a celorlalte popoare 
indochineze contra agresiunii ame
ricane. O mișcare antirăzboinică 
de o amploare fără precedent s-a 
declanșat pe întreg cuprinsul Sta
telor Unite, cerînd administrației 
Nixon retragerea rapidă a tuturor 
trupelor americane din Vietnamul 
de sud. Cu acest prilej, poporul viet
namez și guvernul Republicii 
Democrate Vietnam țin să expri
me sincera lor gratitudine pentru 
acest sprijin însuflețit de un nobil 
internaționalism din partea frați
lor și prietenilor noștri din lumea 
întreagă. Sintem ferm convinși că 
partidele, guvernele și popoarele 
țărilor socialiste, popoarele pro
gresiste din lume vor continua «ă 
întărească în toate domeniile spri
jinul și ajutorul acordat luptei jus
te a poporului vietnamez, precum 
și a poporului laoțian și khmer, 
pînă la victoria totală. încrezători 
în propriile noastre forțe și în a- 
cest sprijin, ajutor și încurajare a- 
preciahile, noi, vietnamezii, sîntem 
hotărîți să luptăm, fără a da îna
poi din fața nici unui sacrificiu 
sau privațiuni, pentru a-i învinge 
pe imperialiștii americani agresori, 
pentru a ne îndeplini obligațiile 
sacre față de națiunea noastră, pre
cum și nobilele noastre obligații 
internaționaliste și pentru a contri- 

cele 
be

ai 
al

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. a n-a)

nalismulul proletar, respectării in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, solida
rității și întrajutorării tovărășești 
— militează pentru depășirea di
vergențelor dintre ele, pentru uni
tatea mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

în acest context, România acor
dă o deosebită importanță relațiilor 
sale de colaborare pe plan econo
mic, tehnico-științific și cultural cu 
Republica Democrată Vietnam — 
și ne exprimăm convingerea că, pe 
măsura progreselor înregistrate de 
ambele țări, aceste relații se vor 
dezvolta continuu spre binele și în 
interesul popoarelor român și viet
namez, al cauzei generale a socia
lismului și păcii. (Vii și puternice 
aplauze, îndelung repetate).

în aprecierea pe care partidul 
nostru o dă situației internaționale, 
pornim de la faptul că, în ultimii 
ani, are loc o creștere a luptei for
țelor revoluționare, că în tot mai 
multe țări se produc schimbări im
portante în modul de a aborda pro
blemele dezvoltării sociale, că pe 

toa te continentele se ridică noi și 
nbi forțe împotriva imperialismu
lui, a politicii sale de dominație și 
dictat, pentru progres social și 
securitate internațională.

Desigur, imperialismul nu și-a 
schimbat cu nimic caracterul său, 
nu a renunțat la politica de asu
prire, de încălcare a independenței 
și libertății popoarelor. Atîta timp 
cit există imperialismul, se menține 
și pericolul unor noi agresiuni, al 
unui nou război mondial. De aceea, 
este necesar ca popoarele să-și în
tărească permanent vigilența, să-și 
unească eforturile în lupta împo
triva imperialismului. Infrîngerile 
suferite de imperialiști aici, în 
Vietnam, precum și în alte zone ale 
lumii demonstrează cu putere că au 
apus vremurile cînd el își putea im
pune după plac politica ; pretutin
deni imperialismul primește astăzi 
o ripostă tot mai hotărîtă din par
tea popoarelor. (Aplauze puternice).

Pornind de la faptul că nici în 
Europa nu au fost încă definitiv 
înlăturate urmările celui de-al 
doilea război mondial. România 
militează pentru înfăptuirea secu
rității europene, pentru promova
rea pe continent a unor relații 
care să excludă forța și amenința
rea cu forța în soluționarea pro
blemelor internaționale : țara noas
tră s-a pronunțat pentru lichida
rea blocurilor militare, a bazelor 
militare de pe teritoriul altor 
state, pentru retragerea trupelor 
străine în limita granițelor na
ționale, pentru dezvoltarea unor 
relații de colaborare și încredere 
între toate statele în spiritul coe
xistenței pașnice. La baza rela
țiilor sale cu alte țări, România 
așează principiile independenței^ și 
suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reci
proc — care se dovedesc tot mai 
mult drept singura cale pentru 
dezvoltarea unor raporturi nor
male între state, pentru realizarea 
unei fructuoase colaborări inter
naționale și întărirea păcii.

Alături de toate forțele progre
siste, antiimperialiste din întreaga 
lume, România acționează pentru 
stingerea focarelor de încordare 
și război si curmarea oricărui a- 
mestec străin în treburile interne 
ale altor state, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
decide de sine stătător destinele

Avem convingerea că prin uni
rea strînsă a tuturor forțelor so
cialismului și progresului, a tutu- 

bui astfel la cauza revoluționară 
comună a popoarelor lumii. (Vii și 
puternice aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni,
Poporul vietnamez și poporul ro

mân, legate printr-o profundă prie
tenie frățească, sînt unite în cauza 
comună a construirii socialismului 
și luptei pentru pacea mondială. 
Această prietenie a fost întărită 
prin vizita făcută de președintele 
Ho Și Min în România, în 1957, 
și prin schimburile de vizite din 
ultimii am ale delegațiilor de par
tid și guvernamentale ale celor 
două țări. Avem certitudinea că 
actuala vizită de prietenie făcută 
în R.D. Vietnam de delegația Par
tidului Comunist Român și a gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, va con
tribui la stringerea într-o măsură 
și mai mare a solidarității și prie
teniei frățești dintre cele două par
tide și popoare ale noastre. (Vii și 
puternice aplauze, îndelung repe
tate).

In rezistența sa sacră contra a- 
gresiunii americane, pentru salva
rea națională, precum și în edifi
carea socialismului în Vietnamul 
de nord, poporul vietnamez ș-a 
bucurat întotdeauna de simpatia, 
ajutorul și sprijinul prețios al Par
tidului Comunist Român, al guver
nului și poporului frate al Româ
niei. Dînd expresie acestui spri
jin frățesc, tovarășul președinte 
Nicolae Ceaușescu a declarat so
lemn, în cadrul adunării festive 
consacrate semicentenarului Parti
dului Comunist Român : „Sprijinim 
activ lupta poporului vietnamez și 
a celorlalte popoare din Indochina 
împotriva agresiunii Statelor Unite 
ale Americii — luptă ce demons
trează că în zilele noastre popoa
rele care se ridică cu toată hotă- 
rîrea în apărarea vieții lor libere 

Le
Van 

de

ror forțelor antiimperialiste, vor 
putea fi zădărnicite planurile a- 
gresive ale imperialismului, că o- 
menirea își va, putea impune vo
ința de a trăi și a se dezvolta în- 
tr-un climat de pace și colaborare. 
(Vii și puternice aplauze).

Dragi tovarăși,
Doresc să subliniez că sîntem 

deosebit de mulțumiți de rezulta
tele vizitei noastre în Republica 
Democrată Vietnam. Vreau să-mi 
exprim încă o dată convingerea că 
întîlnirile și convorbirile avute cu 
tovarășii Ton Duc Thang, 
Duan, Truong Chinh, Fam 
Dong și ceilalți conducători 
partid și de stat ai țării dumnea
voastră — care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de stimă 
și înțelegere tovărășească — se 
vor înscrie ca o contribuție de 
seamă la dezvoltarea și întărirea 
prieteniei și solidarității româno- 
vietnameze. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate). In comunicatul 
comun asupra vizitei delegației ro
mâne în Republica Democrată 
Vietnam, noi am dat expresie ho- 
tărîrii partidelor, țărilor și popoa
relor noastre de a dezvolta și mai 
trainic legăturile frățești dintre 
ele, solidaritatea lor de luptă. (Vii 
și puternice aplauze).

Mîine vom încheia vizita 
tră în Republica Democrată 
nam, ne vom despărți de 
neavoastră, ducînd cu noi amintiri 
de neuitat despre munca și lupta 
poporului vietnamez, dîrzepia și 
eroismul cu care el construiește 
orînduirea nouă, despre hotărîrea 
lui neclintită de a-și apăra liber
tatea și independenta națională — 
bunurile sale cele mai de preț — 
de a-și făuri viața nouă, fericită 
pe care o merită cu prisosință. 
(Vii și puternice aplauze). întor- 
cîndu-ne în patrie, 

noas- 
Viet- 
dum-

vom transini-

Oaspejii români, salutați cu câldurâ la plecarea din Hanoi

sînt de neînvins. Considerăm că 
drumul sigur pentru a se pune 
capăt războiului din Indochina este 
retragerea de către Statele Unite 
ale Americii a trupelor din această 
parte a lumii, dîndu-se astfel curs 
cererilor opiniei publice mondiale 
iubitoare de pace, inclusiv a po
porului american, asigurîndu-se și 
respectindu-se dreptul popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambodgian 
de a-și hotărî singure soarta". (A- 
plauze prelungite).

Cu această ocazie, țin să exprim, 
în numele poporului vietnamez, al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și al guvernului Republi
cii Democrate Vietnam, profunda 
noastră gratitudine față de Parti
dul Comunist Român, guvernul și 
poporul frate al României și să 
afirm că poporul vietnamez, Par
tidul celor ce Muncesc din Vietnam 
și guvernul Republicii Democrate 
Vietnam vor face tot ce le stă în 
putință pentru a consolida și dez
volta și mai mult solidaritatea, 
prietenia și relațiile de cooperare 
dintre cele două țări ale noastre, 
pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar. (Vii 
și puternice aplauze).

Trăiască solidaritatea și prietenia 
frățească dintre poporul vietnamez 
și poporul român ! (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate).

Trăiască solidaritatea dintre ță
rile. socialiste, din cadrul mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, pe baza marxism-leninis
mului și 
proletar ! 
plauze).

Poporul
(Aplauze puternice, înd.elung repe
tate).

Popoarele indochineze vor în
vinge 1 (Vii și puternice aplauze).

Imperialiștii americani vor fi 
învinși ! (Aplauze puternice, înde
lung repetate).

a internaționalisinului 
(Vii și puternice a-

vietnamez va învinge !

te poporului român mesajul senti
mentelor voastre frățești de stimă 
și prețuire, pe care le-am simțit 
din plin în tot timpul vizitei noas
tre aici.

Ir. testamentul regretatului dum
neavoastră președinte, Ho Și Min, 
luptător hotărît pentru cauza so
cialismului și comunismului, a 
prieteniei între popoare, se spune 
că trebuie întărită unitatea în 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru libertatea și unificarea 
țării.

Ca prieteni și tovarăși de luptă, 
vă dorim succes în realizarea tes
tamentului neuitatului Ho Și Min.

Urăm poporului vietnamez ca. 
sub conducerea Fartidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, să obțină 
cît mai curînd victoria deplină în 
lupta împotriva imperialismului, 
să realizeze unificarea patriei sale, 
să construiască cu succes societa
tea socialistă. (Vii și puternice a- 
plauzc).

Trăiască prietenia și solidarita
tea frățească dintre poporul 
mân și poporul vietnamez ! 
plauze puternice îndelung 
tate).

Trăiască Partidul celor ce Mun
cesc din Vietnam — conducătorul 
încercat al luptei poporului din Re
publica Democrată Vietnam 1 (A- 
plauze puternice. îndelung repe
tate).

Trăiască eroicul popor vietna
mez ! Să triumfe cauza lui dreaptă! 
(Aplauze puternice, îndelung repe
tate).

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a întregu
lui front antiimperialist, în lupta 
pentru progres social și pace în 
lumea întreagă ! (Vii și puternice 
aplauze, îndelung repetate).

ro-
(A- 

repe-

și soția sa, Elena Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar' general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, și soția sa, Elena 
Ceaușescu, au oferit o recepție în 
onoarea Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, cu prilejul vi
zitei delegației de partid și guver-

TOASTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
LE DUAN

către oamenii muncii — 
trainică

Stimate tovarășe Le Duan,
Stimate tovarășe Truong Chinh, 
Stimate tovarășe Fam Van Dong, 
Dragi tovarăși și prieteni,
Ne face o deosebită plăcere de 

a saluta prezența dumneavoastră la 
acest dineu prietenesc și de a fi din 
nou împreună în această seară. In 
zilele petrecute în patria dumnea
voastră, am acumulat bogate im
presii despre munca plină de abne
gație pe care o desfășoară pe fron
tul construcției socialiste populația 
Republicii Democrate Vietnam, 
despre lupta dîrză și eroică a po
porului vietnamez împotriva impe
rialismului american pentru apăra
rea libertății și independenței na
ționale.

Am fost profund mișcați de cor
dialitatea și prietenia frățească cu 
care am fost întîmpinați pretutin
deni de 
expresie a relațiilor de 
prietenie și solidaritate dintre par
tidele, țările și popoarele noastre.

Așa cum am arătat și la mitingul 
de astăzi, convorbirile pe care 
le-am purtat cu conducerea de 
partid și de stat a Republicii De
mocrate Vietnam au fost deosebit 
de rodnice. Desfășurate într-o at
mosferă sinceră, de stimă și înțe
legere reciprocă, aceste convorbiri 
au evidențiat dorința celor două 
părți de a extinde colaborarea e- 
conomică — pentru care noi con
siderăm că există condiții favora
bile — de a dezvolta legăturile din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce Muncesc din Viet
nam, de a întări solidaritatea po
poarelor român și vietnamez în 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru pace și colaborare interna
țională. Aceasta ne îndreptățește să 
afirmăm că, prin rezultatele sale, 
vizita delegației române va marca 
un moment de seamă în dezvoltarea 
multilaterală a raporturilor priete
nești dintre partidele și țările noas
tre, ceea ce corespunde atît intere- 

• selor poporului român, cît și inte
reselor poporului vietnamez, tn a- 
celași timp, dezvoltarea relațiilor 
româno-vietnameze servește cauzei 
unității țărilorfsocialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste, ale progresului și păcii 
din lumea întreagă.

Dragi tovarăși,
Exprimînd gîndurile și sentimen

tele tuturor comuniștilor, ale între
gului nostru popor, adresez Parti
dului celor ce Muncesc din ■ Viet
nam, guvernului și poporului viet
namez urările noastre tovărășești 
de a obține cît mai curînd victoria 
în lupta împotriva imperialismu
lui, pentru încetarea războiului și 
retragerea trupelor americane din 
Vietnam și din întreaga Indochina. 

namentale române în R. D. Viet
nam.

Au participat tovarășii Le Duan, 
Truong Chinh, Fam Van Dong, Vo 
Nguyen Giap, Le Thanh Nghi, 
Nguyen Duy Trinh, Nguyen Van 
Tran, alți conducători de partid și 
de stat vietnamezi, precum și Ngu
yen Dang Hanh, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București.

liberă și indepen-

pe care o duceți 
patriei, împotriva 
cît și în munca

pentru o viață 
dentă.

în lupta grea 
pentru apărarea 
imperialismului, 
de construcție socialistă, puteți fi 
siguri, dragi tovarăși, că poporul 
român și partidul său comunist vă 
vor acorda întregul lor sprijin — 
material, moral și politic — pînă la 
triumful cauzei voastre drepte l 
Veți avea întotdeauna în poporul 
român un prieten apropiat și un a- 
liat de nădejde ; vom întări conti
nuu colaborarea și întrajutorarea 
noastră reciprocă în lupta împotri
va imperialismului, pentru succesul 
construcției noii orînduiri în țările 
noastre, pantru pace în lume.

Vom fi deosebit de bucuroși să 
primim vizita în țara noastră a u- 
nei delegații de partid și guverna
mentale a Republicii Democrate 
Vietnam, să ne reîntîlnim cu dum
neavoastră, tovarășe Le Duan și 
tovarășe Fam Van Dong, pe pă
mîntul României socialiste. Poporul 
român știe să-și primească cum se 
cuvine prietenii — și vă asigurăm 
că în mijlocul lui veți întîlni ace
leași calde sentimente de prietenie 
și stimă tovărășească cu care am 
fost întîmpinați pretutindeni în țara 
dumneavoastră.

Propun să ridicăm paharul,
Pentru poporul vietnamez, pen

tru victoria cauzei sale drepte 1
Pentru prietenia și solidaritatea 

frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul celor ce Mun
cesc din Vietnam, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam, dintre poporul 
român și poporul vietnamez !

Pentru dezvoltarea colaborării și 
întărirea unității țărilor socialiste, 
a tuturor forțelor antiimperialiste 
în lupta pentru progres și pace în 
lumea întreagă !

In sănătatea tovarășului Ton Duc 
Thang, președintele Republicii De
mocrate Vietnam !

In sănătatea tovarășului Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam !

In sănătatea tovarășului Truong 
Chinh, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale 
a Republicii Democrate Vietnam I

în sănătatea tovarășului Fam 
Van Dong. primul ministru al gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam !

In sănătatea tuturor tovarășilor 
din conducerea de partid și de stat 
a Republicii Democrate Vietnam !

In sănătatea membrilor corpului 
diplomatic și a soțiilor lor, în sănă
tatea dumneavoastră, a tuturor !

Au fost prezenți tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Ion Iliescu, George 
Macovescu, Constantin Băbeanu, 
ambasadorul țării noastre la Hanoi.

La recepție au participat condu
cători ai organizațiilor de masă și 
obștești, generali și ofițeri supe
riori ; au fost prezenți, de aseme
nea, Nguyen Phu Soai, șef ad-inte- 
rim al Reprezentanței speciale a

Stimate
Ceaușescu 
Ceaușescu,

Stimate

tovarășe președinte 
și stimată doamnă

tovarăși din de
și guvernamen-

și prieteni din

sarcini foarte 
glorioase. Noi 
..Aurul se re

trace proba

tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer și stimați 
legația de partid 
tală română,

Dragi tovarăși 
corpul diplomatic,

Dragi tovarăși și prieteni,
In numele poporului vietnamez, 

al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și al guvernului Republi
cii Democrate Vietnam țin mai 

' întîi să mulțumesc sincer tovară
șului președinte Nicolae Ceaușescu 
și celorlalți tovarăși din delegație 
pentru cuvintele lor amabile, 
caracterizate de spiritul frăției 
față de poporul nostru, de lupta 
sa împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională și pen
tru edificarea socialismului.

Șederea dumneavoastră în Viet
nam a fost de scurtă durată. Dar 
v-ați putut da mai bine seama de 
hotărîrea neabătută a poporului 
nostru de a învinge toate dificul
tățile și privațiunile pentru a în
deplini cu orice preț două sar
cini : a învinge pe deplin pe agre
sorii americani și a construi cu 
succes socialismul. Pentru poporul 
nostru, acestea sînt 
grele, dar și foarte 
avem un proverb : 
cunoaște după cum 
focului, iar forța după cum trece 
proba dificultăților". Cu cît obți
nem mai multe victorii împotriva 
imperialiștilor americani agresori, 
cu atît înregistrăm mai multe suc
cese în 
cu atît 
noastră 
noastre 
al națiunii noastre și cu atît sîn
tem mai recunoscători pentru a- 
jutorul devotat al țărilor socialiste 
frățești și pentru sprijinul viguros 
al prietenilor noștri din lumea în
treagă ; în același timp, ne înde
plinim întru totul obligațiile noas
tre internaționale. Doresc să vă 
mulțumesc pentru că ați reafir
mat sprijinul politic, moral si 
material al partidului, guvernului 
și poporului român față de lupta 
noastră patriotică împotriva agre
siunii americane pînă la victoria 
totală și construirea socialismului 
în Republica Democrată Vietnam.

în cursul ultimelor zile ați avut 
■prilejul să constatați sentimentele 
sincere și profunde ale poporului 
nostru, atît în capitala țării, Ha
noi, cît și în provincie, față de de
legația română și de poporul fra
te român. Cele două popoare ale 
noastre sînt legate de o îndelun-

edificarea socialismului și 
mai mare este încrederea 
în victoria finală a cauzei 
drepte, în viitorul fericit

TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
A VIZITAT UN TEMPLU BUDIST DIN HANOI
Tovarășa Elena Ceaușescu, înso

țită de tovarășa Pham Thi Xuan 
Tu, soția tovarășului Nguyen Duy 
Trinh, a vizitat unul din principa
lele monumente de artă ale ora
șului Hanoi. templul budist 
Quang Su.

Construit cu 500 de ani în urmă, 
templul adăpostește statui ale lui 
Budha în diferite ipostaze, creații 

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate Vietnam, 

Tovarășului LE DUAN 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, 

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Republicii Democrate Vietnam,

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al guvernului Republicii .Democrate Vietnam 

înainte de a părăsi teritoriul Republicii Democrate Vietnam, dorim, 
încă o dată, să vă mulțumim călduros pentru primirea plină de cordiali
tate și pentru ospitalitatea tovărășească de care ne-am bucurat în tot 
timpul șederii noastre în țara dumneavoastră.

Ne exprimăm convingerea că vizita și convorbirile fructuoase pur
tate împreună vor contribui la întărirea legăturilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate tovărășească dintre partidele și țările noastre, dintre 
poporul român și poporul vietnamez.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și eroicului 
popor vietnamez urarea de a obține noi succese în lupta împotriva im
perialismului american, în apărarea libertății și independenței naționale 
și în construcția socialistă a patriei.

Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii- Vietnamului da 
Sud, șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Hanoi și alți membri 
ai corpului diplomatic, corespon
denți ai presei străine.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordială, au rostit toasturi tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Le Duan.

gată prietenie, care se manifestă 
în forme emoționante. Este solida
ritatea dintre cei care împărtășesc 
idealul socialist și comunist, care 
luptă împreună pentru pace, inde
pendență națională, democrație șl 
socialism în lume. încă o dată, 
cele două partide și cele două țări 
au exprimat limpede hotărîrea lor 
de a întări și a consolida pe mai 
departe această solidaritate și a- 
ceastă prietenie frățească, pe baza 
marxism-leninismului și a inter
naționalismului proletar.

In cursul convorbirilor, noi 
ne-am exprimat satisfacția față de 
avîntul continuu al sistemului so
cialist mondial, al mișcării de e- 
liberare națională, al luptei 
clasei muncitoare din țările ca
pitaliste pentru o viață mai 
bună, pentru democrație și pace, 
care duce la slăbirea tot mai ac
centuată a forțelor contrarevolu
ționare. Noi am exprimat sprijinul 
viguros al celor două partide și ce
lor două țări ale noastre pentru 
lupta patriotică a popoarelor lao
țian și khmer împotriva agresiunii 
americane, pentru lupta comună a 
popoarelor lumii împotriva impe
rialismului, neocolonialismului și 
colonialismului în frunte cu impe
rialismul american, pentru pace, 
independență națională, democra
ție și socialism.

Sîntem profund satisfăcuți de 
marele succes al actualei dumnea
voastră vizite în Vietnam. Ea con
stituie o importantă contribuție la 
întărirea solidarității și prieteniei 
între cele două partide și popoare, 
un imbold pentru ca ele să meargă 
înainte spre-nor-succese ale caur„ 
zei lor revoluționare !

Doresc să vă mulțumesc sincer 
pentru că ați invitat o delegație a 
partidului și guvernului nostru să 
facă o vizită în frumoasa Româ
nie.

Propun să ridicăm paharul,
Pentru consolidarea și dezvolta

rea continuă a solidarității și prie
teniei frățești între poporul viet
namez și poporul român !

Pentru înfăptuiri și mai mari ale 
poporului român în construirea 
socialismului, sub conducerea Par
tidului Comunist Român !

In sănătatea tovarășului pre
ședinte Ceaușescu și a doamnei 
Ceaușescu !

In sănătatea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și a celorlalți 
tovarăși din delegație I

In sănătatea tovarășilor și prie
tenilor din corpul diplomatic și a 
soțiilor lor !

în sănătatea tuturor tovarășilor 
și prietenilor de față !

de o deosebită valoare, precum și 
obiecte de cult de mare preț.

Tovarășa Elena Ceaușescu a fost 
informată că organizația budistă 
de care aparține acest templu face 
parte din Frontul Patriei și joacă 
un rol activ în lupta pentru resta
bilirea păcii pe pămîntul Vietna
mului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Mesajul de rămas bun 
al președintelui 

R. D. Vietnam, tovarășul Ion Duc Thang

SlNT GATA COMBINELE 
PENTRU SECERIȘ ?

Stimata tovarășe Nicolaa 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
stimată doamnă,

Stimate tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer, președinte al Consiliului 
de Miniștri, și stimați tovarăși 
membri ai delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România,

Dragi tovarăși și prieteni din 
corpul diplomatic,

Dragi tovarăși și prieteni,

Cu sentimente de profundă prie
tenie, ne luăm astăzi rămas bun 
de la delegația de partid și gu
vernamentală română. Vizita dum
neavoastră a marcat un pas im
portant în întărirea solidarității și 
prieteniei Intre cele două țări și 
cele două partide ale noastre.

Sosiți la noi după o călătorie de 
zece mii de leghe, ați adus poporu
lui vietnamez sprijinul și încu
rajarea prețioasă a poporului ro

în mijlocul muncitorilor de la uzina „Tran Hung Dao“
în bogatul program al vizitei de

legației de partid și guvernamen
tale române, conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost cuprinsă 
și întîlnirea cu un harnic și entu
ziast colectiv de muncă — cel de 
la marea uzină de construcții me
canice „Tran Hung Dao" din Ha
noi. Prezența în mijlocul munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor 
de la această uzină a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și a celorlalți 
membri ai delegației, precum și a 
tovarășului Fam Van Dong a pri
lejuit o nouă și grăitoare mani
festare a prieteniei dintre cele două 
popoare, oferind, în același timp, 
solilor poporului român posibilita
tea să cunoască la fața locului 
munca și preocupările, realizările 
clasei muncitoare vietnameze.

Importantă unitate a industriei 
Vietnamului socialist, uzina are 
puternice tradiții revoluționare. în 
plină luptă împotriva colonialis
mului, a luat ființă o mică între
prindere care și-a început activi
tatea în jungla provinciei Tuyen 
Quang din nordul țării și care a 
primit misiunea de înaltă răspun
dere de a produce, în condiții 
extrem de grele, armament și mu
niții pentru front. Aici s-au tipă
rit, de asemenea, publicații de par
tid și prima emisiune monetară 
pentru zona eliberată a Vietnamu
lui. Muncitorii întreprinderii și-au 
adus contribuția și Ia obținerea 
marii victorii de la Dien Bien Fu, 
realizînd peste 40 000 de lăzi cu 
muniții. După semnarea Acordu
rilor de la Geneva, întreprinderea 
s-a stabilit la Hanoi, unde i s-a în
credințat ca principală sarcină re
punerea în funcțiune a diferite fa
brici și ateliere din capitală și din 
provincie, prin sporirea utilajelor 
existente și fabricarea de accesorii 
și piese de schimb. întreprinderea 
„Tran Hung Dao“, „Uzina produ
cătoare de uzine", a utilat, între 
altele, combinatul textil de la Nam 
Dinh și exploatarea minieră de la 
Hongal.

După îndeplinirea în bune con
diții a primului plan cincinal 
(1961—1965), uzina a trecut la pro
ducția de serie a motoarelor Die
sel. în anii atacurilor aeriene ina
mice, producția a fost menținută 
concomitent cu întărirea capacității 
de apărare a țării. Sarcinile de 
plan au fost realizate în întregi
me, înregistrîndu-se și depășiri în
semnate în ce privește valoarea 
globală a producției.

Sarcinile de plan pentru acest 
an sînt cu 50 la sută mai mari față 
de cele ale anului precedent. în 
primul trimestru al anului, obiec
tivele stabilite au fost îndeplinite 
înainte de termen. Astăzi, randa
mentul uzinei este cu 18 la sută 
mai mare față de 1964. Pînă în 
anul 1975, uzina și-a propus să 
realizeze o triplare a producției, 
în cei 24 de ani de existență, uzi
na a fost distinsă cu șapte ordine 
ale Republicii Democrate Vietnam.

La intrarea în uzină oaspeții sînt 
întîmpinați de ministrul construc
ției mecanice și a metalurgiei, 
Dinh Duc Thien, de directorul a- 
cestui însemnat obiectiv industrial, 
Vo Thanh Cong, de secretarul or
ganizației de partid a uzinei, Duong 
Hoc, de un mare număr de mun
citori.

Se vizitează secția strunguri, 
secția de construcții mecanice, uni
tăți fruntașe din cele 17 secții ale 
uzinei. Oaspeții urmăresc procesul 
de producție, se interesează de ran
damentul instalațiilor și mașinilor. 
Gazdele informează că 40 la sută 
din totalul utilajelor este fabricat 
în țară, dovadă elocventă a capa
cității de creație și a dezvoltării 
industriei socialiste a R.D. Viet
nam. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește la locul de muncă al 
oamenilor, dă mîna cu numeroși 
muncitori, care aclamă cu însufle
țire.

în încheierea vizitei, în marea 
sală de festivități a avut loc o a-

LA PLECAREA DIN HANOI
Mesajul de răspuns al tovarășului 

Nicolae Ceausescu

mân, a Partidului Comunist Ro
mân și a guvernului Republicii So
cialiste România. Noi am dat glas 
profundei simpatii a poporului nos
tru față de poporul frate român, 
angrenat în construirea cu succes 
a socialismului.

Sîntem ferm convinși că prie
tenia vietnamezo-română se va 
consolida și se va dezvolta tot mai 
mult pe zi ce trece, pe baza mar- 
xism-leninismului și a internațio
nalismului proletar, spre binele ce
lor două popoare ale noastre și în 
interesul socialismului și păcii.

Vă rugăm să transmiteți poporu
lui român salutările cele mai cor
diale și călduroase ale poporului 
vietnamez ; urăm ca, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
poporul român să obțină victorii 
și mai mari în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și în lupta pentru salvgar
darea păcii în Europa și în lume.

La revedere, tovarăși, și drum 
bun !

Trăiască solidaritatea și priete
nia frățească vietnamezo-română !

Primire entuziastă la uzina de construcții mecanice „Tran Hung Dao" din Hanoi

dunăre a personalului uzinei con
sacrată întîlnirii cu delegația de 
partid și guvernamentală română.

Luînd cuvîntul, directorul fabri
cii, Vo Thanh Cong, a spus : în 
numele muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din uzină doresc să 
adresez un salut călduros tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășei Elena Ceaușescu, to
varășului Ion Gheorghe 'Maurer, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, tuturor tovarășilor din delega
ția care ne vizitează astăzi. Mulțu
mim sincer înalților oaspeți a că
ror vizită ne încurajează, ne mo
bilizează în vederea unor realizări 
și mai mari în producție și în lup
tă. Folosim acest prilej pentru a 
ruga delegația dumneavoastră să 
transmită clasei muncitoare și po
porului frate român cel mai cor
dial și călduros salut din partea 
muncitorilor uzinei noastre și urăm 
sincer poporului român ca, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, să obțină noi succese și mai 
importante în construcția socialis
mului.

După ce a făcut un scurt istoric 
al uzinei, directorul Vo Thanh Cong 
a declarat: Bazîndu-se pe forțele 
proprii, pe forța generată de pa
triotism, colectivul nostru a depus 
eforturi mari, înfrîngînd toate gre
utățile pentru a atinge obiectivul 
stabilit de lozinca „totul pentru 
front, totul pentru victorie". Cres
cută în focul rezistenței anticolo
nialiste, uzina noastră a livrat în 
acea vreme o serie de produse care 
au satisfăcut o parte din necesită
țile luptei și ale vieții de toate 
zilele în continuă creștere. în 
acea vreme, uzina noastră n-a în
cetat să se doteze cu noi instalații, 
unele din ele dintre cele mai mo
derne. Folosindu-le bine, potrivit 
condițiilor din Vietnam, credincioși 
tradițiilor bizuirii pe forțele pro
prii, în anii trecuți muncitorii uzi
nei au fost antrenați, în condiții 
extrem de grele, într-o amplă 
mișcare de . întrecere socialistă 
pentru diversificarea producției, 
pentru realizarea și depășirea pla
nului de producție, menținînd, tot
odată, trează vigilența și fiind gata 
să lupte pentru a traduce în fapt 
testamentul sacru al regretatului 
președinte Ho Și Min. Sîntem ho- 
tărîți să dezvoltăm și mai mult 
producția, să luptăm pentru a ne 
aduce contribuția la lupta împotri
va agresorilor americani, pentru 
salvarea națională, dusă de între
gul nostru popor, cucerirea victo
riei finale, apărînd și construind

Stimate tovarășe Ton Duc Thang, 
Stimate tovarășe Le Duan,
Stimate tovarășe Truong Chinh, 
Stimate tovarășe Fam Van Dong, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Acum, cînd părăsim teritoriul ță
rii dumneavoastră, dorim să expri
măm încă o dată vii mulțumiri Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam și 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam pentru prilejul ce ni l-au 
oferit de a vizita și cunoaște nemij
locit Vietnamul eroic, munca de 
construcție pașnică a poporului 
vietnamez, lupta sa împotriva im
perialismului, pentru apărarea li
bertății și independenței patriei, a 
dreptului de a-și hotărî singur des
tinele.

Ne despărțim de dumneavoastră, 
dragi prieteni, cu satisfacția că vi
zita noastră a fost nu numai plă
cută, dar și deosebit de fructuoasă. 
Ne exprimăm convingerea că întîl- 
nirile și convorbirile pe care le-am 
avut cu conducătorii de partid și de 
stat ai Republicii Democrate Viet
nam vor face ca prietenia, colabo
rarea și solidaritatea de luptă din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce Muncesc din Viet
nam, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Vietnam, dintre poporul român și 
poporul vietnamez să devină și mai 
strinse, mai puternice. întărirea și 
dezvoltarea relațiilor româno-viet- 
nameze se vor înscrie, totodată, ca 

socialismul în nord, progresind 
spre unificarea pașnică a țării.

Vă mulțumim încă o dată 
din inimă, dragi tovarăși. Do
rim tovarășului președinte Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. tovarășului prim-mi- 
nistru Ion Gheorghe Maurer și 
tuturor tovarășilor din delegație 
multă sănătate și rezultate fru
moase în vizita în țara noastră.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Stimate tovarășe Fam Van Dong, 
Stimate tovarășe Dinh Duc Thien, 
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră și tuturor muncito
rilor, inginerilor, tehnicienilor din 
uzina mecanică „Tran Hung Dao" 
un salut călduros din partea dele
gației noastre, a clasei muncitoare 
din România. Adresez, în același 
timp, un salut călduros clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualită
ții, întregului popor vietnamez. 
Sîntem deosebit de bucuroși că în 
timpul vizitei pe care o facem în 
Republica Democrată Vietnam am 
putut să vizităm și uzina dumnea
voastră, cunoscînd astfel ceva din 
preocupările și realizările munci
torilor din Vietnam, realizări des
pre care avem impresii deosebit de 
plăcute.

Știm că și dumneavoastră, mun
citorii uzinei „Tran Hung Dao", 
ca și muncitorii din alte uzi
ne, a trebuit să vă desfășurați 
activitatea în condiții grele, 
în condițiile bombardamentelor 
imperialiștilor americani. Dar, în 
ciuda acestui fapt, nu ați între
rupt niciodată producția, asigu- 
rînd în tot acest timp atît livrarea 
mijloacelor militare, cît și a celor 
necesare economiei.

Pentru toată această activitate, 
vă adresăm cele mai calde feli
citări.

în timpul convorbirilor pe care 
le-am avut cu delegația de partid 
și guvernamentală în frunte cu to
varășul Le Duan, am fost infor
mați în legătură cu programul de 
dezvoltare viitoare a patriei dum
neavoastră și am văzut că clasei 
muncitoare îi revin sarcini deose
bit de mari. Construcția socialis
mului cere făurirea unei industrii 
puternice și a unei agriculturi dez
voltate, a unei culturi înaintate, 
făurirea unui nivel de viață ridicat 
al poporului. Tocmai în această di
recție conduce Partidul celor ce 
Muncesc poporul vietnamez.

Știm că mai aveți de făcut față 
încă multor greutăți, că imperialiș
tii americani nu au încetat răz
boiul, că trupele lor se mai gă

o contribuție la întărirea unității 
și coeziunii țărilor socialiste și 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, la creșterea forțelor 
antiimperialiste și progresiste din 
întreaga lume.

Vizita pe care am făcut-o în Re
publica Democrată Vietnam ne-a 
întărit și mai mult convingerea că 
lupta pe care poporul vietnamez, 
ca și popoarele laoțian și cambod
gian, o duc împotriva imperialis
mului, va fi încununată de succes, 
că înalta cauză a libertății și inde
pendenței popoarelor din Indochi
na va triumfa.

Luîndu-ne rămas bun de la dum
neavoastră, de la oamenii muncii 
din Republica Democrată Vietnam, 
vă asigurăm încă o dată de solida
ritatea deplină și sprijinul întregu
lui nostru popor și vă dorim din 
inimă, dragi tovarăși, să duceți cît 
mai curînd la victorie lupta voas
tră dreaptă, împotriva imperialis
mului american, pentru dezvoltarea 
socialistă a țării, pentru împlinirea 
idealurilor de libertate și indepen
dență națională ale poporului viet
namez.

Să trăiască și să se întărească 
continuu prietenia și solidaritatea 
de luptă dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul celor ce Mun
cesc din Vietnam, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam, dintre poporul 
român și poporul vietnamez !

Trăiască eroicul popor vietna
mez ! Să învingă lupta sa dreaptă !

sesc în Vietnam. De aceea, lupta 
dumneavoastră pentru dezvoltarea 
socialistă a patriei este lega
tă de luptâ. împotriva intervenției 
americane, pentru obținerea vic
toriei și asigurarea dezvoltării in
dependente a patriei dumneavoas
tră. Noi sîntem convinși că veți 
obține victoria și vă urăm din ini
mă, ca prieteni și tovarăși de 
luptă împotriva imperialismului 
și pentru socialism, succes în ac
tivitatea dumneavoastră.

Clasa muncitoare din România, 
înfăptuind politica Partidului Co
munist Român, depune eforturi 
pentru industrializarea țării, pen
tru întărirea alianței cu țărănimea 
cooperatistă, cu intelectualitatea, 
pentru a asigura făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în România. Vă putem spune, 
dragi tovarăși, că pe acest drum 
am obținut o serie de rezultate 
bune. Consider că în viitor între 
muncitorii români și muncitorii 
vietnamezi vor trebui stabilite re
lații și mai strînse, așa cum există 
între partidele și popoarele noas
tre, și am saluta cu plăcere dacă 
între muncitorii uzinei dumnea
voastră și muncitorii unei uzine 
similare din România s-ar stator
nici relații de colaborare. Am 
saluta, de asemenea, cu plăcere 
prezența unei delegații a uzinei 
dumneavoastră în România.

Dragi tovarăși,
în lupta împotriva imperialis

mului, pentru apărarea indepen
denței naționale și dezvoltarea li
beră a țărilor noastre este necesar 
să se întărească colaborarea și 
unitatea noastră și, în același timp, 
colaborarea și unitatea cu toate 
țările socialiste, cu toate forțele 
antiimperialiste ; fiind uniți, vom 
fi siguri de victorie.

încă o dată vă doresc succes în 
activitatea dumneavoastră de dez
voltare a industriei, vă doresc 
multă sănătate și fericire.

Trăiască solidaritatea dintre cla
sa muncitoare din România și 
din Vietnam, dintre popoarele 
noastre !

Trăiască solidaritatea interna
țională a clasei muncitoare !

Trăiască Republica Democrată 
Vietnam, Partidul celor ce. Mun
cesc !

în numele întregului colectiv, di
rectorul uzinei a oferit un dar 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Mulțumind, secretarul general 
al Partidului Comunist Român a 
declarat, la rîndul său, că delega
ția română dorește ca aici să lu
creze, în chip de dar simbolic, un 
strung din România.

Sînt pretutindeni gata pentru a in
tra în lan tractoarele, combinele și 
celelalte mijloace mecanice care vor 
fi folosite în campania de seceriș ? 
în județul Galați, de exemplu, deși 
recoltatul griului nu va începe decît 
în perioada 3—5 iulie, pregătirile 
pentru campania de recoltare sînt în 
linii mari încheiate. A fost termi
nată reparația celor 709 combine 
care vor deservi cooperativele agri
cole și a celor 314 combine de la 
I.A.S.-uri. în prezent, 6 colective 
formate din ingineri mecanici și in
gineri agronomi verifică pe teren 
calitatea reparațiilor efectuate Ia fie
care combină in parte, urmind ca e- 
ventualele defecțiuni ce vor mai fi 
depistate să fie eliminate cel mai 
tîrziu pină la 23 iunie. Măsura este 
bine venită, fiind menită să preîn- 
timpine repetarea unor situații din 
anii trecuți, cînd combine incomplet 
sau prost reparate s-au defectat în 
lan. Ea este cu atît mal necesară 
cu cît noile stațiuni de mecanizare 
înființate n-au dispus toate de con
dițiile necesare pentru efectuarea re
parațiilor. S-a luat, de asemenea, 
măsura de a se confecționa sănii 
pentru colectarea baloților de paie 
în urma preselor de balotat, astfel 
ca o dată cu strîngerea recoltei te
renul să fie eliberat pentru arătură. 
S-a asigurat materialul necesar 
(plăci fibro-lemnoase) din care să se 
confecționeze lăzi pentru colectarea 
plevei de la combine. Toate cadrele 
direcției agricole și ale serviciilor 
subordonate au fost repartizate pe 
rază de consilii intercooperatiste 
pentru a ajuta concret la buna pre
gătire și desfășurare a campaniei de 
recoltare.

în alte județe mal sînt multe
de făcut pentru ca toate ma
șinile care vor lucra în cam
panie să funcționeze din plin,
în județul Caraș-Severin, la data de 
17 iunie, situația reparațiilor în 
S.M.A. se prezenta astfel : din cele 
412 combine existente, au fost repa
rate și recepționate 380, 32 aflîndu-se 
în curs de reparație. De asemenea, 
12 din cele 112 prese de balotat nu 
sînt încă gata de start și nici parcul 
de tractoare nu se află în întregime 
în stare de funcționare. Așadar, a- 
proape 10 la sută din forța meca
nică cu care este dotată agricultura 
județului nu va putea părăsi ate
lierele de reparații la timpul stabilit. 
Tovarășul Matei Năstase, inginerul 
șef al întreprinderii, ne-a asigurat 
că reparațiile vor fi terminate în cî- 
teva zile. Timpul este oricum foarte 
scurt pentru a executa 10 la sută 
din reparațiile planificate, cu atît 
mai mult cu cit lipsesc o se
rie de piese strict necesare. Coman
da făcută de întreprindere la 17 iu
nie arată că sînt necesare 18 repe
re, care totalizează peste 4 000 bu
căți piese de schimb. Iar multe din
tre acestea, cum ar fi lanțurile de 
transmisie pentru combinele C-l și 
C-2, curele de vînt, degete pentru 
aparatul de tăiere, anvelope și altele, 
lipsesc și au lipsit luni de zile din 
bazele de aprovizionare. în mare 
parte, funcționarea pe toată durata 
campaniei a mașinilor reparate pînă 
în prezent este incertă. Aceasta pen
tru că reparațiile s-au făcut cu piese 
recondiționate. La S.M.A. Bocșa 
ponderea pieselor recondiționate este 
foarte mare. După cum ne spunea 
inginerul principal al stațiunii, tova
rășul Alexandru Turi, este posibil ca 
defecțiunile să intervină chiar la 
primul contact al combinelor cu la
nul și în nici un caz reparațiile 
astfel făcute nu vor dura pînă la 
sfîrșitul campaniei. Este de la sine 
înțeles că o a doua reoondiționare 
nu va mai avea nici o valoare. 
Singura soluție — sublinia interlocu
torul — ipste asigurarea necesarului 
de piese de schimb. în același mod, 
dar într-o măsură mai mică, au de
curs reparațiile și la S.M.A. Ca
ransebeș, S.M.A. Zăgujani și altele. 
Comisia județeană de recepție a res
pins o parte din lucrările executate 
de mecanizatorii de la S.M.A. Sla- 
tița și S.M.A. Moldova Nouă, care 
erau insuficient etanșeizate. încă din 
aceste zile, în fiecare stațiune de me
canizare a agriculturii trebuie luate 
măsuri care să dea siguranța că, în 
campania de recoltare, combinele și 
celelalte utilaje vor funcționa per
fect, iar eventualele defecțiuni vor 
putea fi înlăturate operativ.

(Urmare din pag. I)
pulteze. dar n-a fă
cut-o. A intrat in ac
țiune întreaga lui 
măiestrie de zburător. 
Și n-a catapultat, și-a 
salvat avionul și s-a 
salvat. La aterizare — 
chipurile palide ale 
camarazilor de bord. 
Avionul acela e avion 
și azi. Abrudan e azi 
pilotul cu peste patru 
sute de zboruri acro
batice în urma sa 
(„Zborul acrobatic e o 
treaptă a pregătirii de 
luptă") și atitea alta 
zboruri în fața sa. Ce 
simplu e totul ! Si a 
parcurs pînă acum în 
zbor, pe reactor, apro
ximativ un milion opt 
sute de mii de kilo
metri, cam de cinci 
ori distanta Pămînt- 
Lună.

Dar în unitate sînt 
si piloți tineri ca lo
cotenentul Mihai Zam- 
firescu. îmi mărturi- 

xsește că acolo, sus. 
zburînd în stratosferă 
mai iute decît su
netul, se simte pu
ternic, biruitor. Inter
ceptarea țintelor, zice, 
îți oferă clipe de-a 
dreptul pasionante. îți 
apare ținta pe radiolo
cator, semnul ei lumi
nos te cheamă, îți 
trezește vechi in
stincte de vînător, cu
plezi fortajul. distanța 
se micșorează, mărești 
viteza și mai mult, 
alergi acum ca gîn- 
dul, apeși un buton : 
tinta e ..încadrată", 
apeși altul, adică lan
sezi racheta...

...Și din cerul pătat 
de nori roșiatici, ate
rizează rind pe rînd a- 
vioane, aducînd pe 
aripi ceva din se
veritatea rece a stra
tosfera. La punctul 
de comandă se dau 
indicații. „Ia cap com
pas șaizeci de grade, 
redresează... permit a- 
terizarea". Locotenen
tul major Jindiceanu 
imi istorisește despre

o zi de neuitat a vieții 
lui, ziua primului 
zbor. Aviația este o 
tradiție în familia Jin
diceanu. Tatăl a fost 
și el pilot, a activat 
in cadrul Corpului ae
rian român, a luptat 
în războiul antihitle
rist pînă la victorie. 
„Tata m-a îndrumat 
spre aviație".

— Ești membru de 
partid ?

— Cred că nu-i u- 
nul dintre noi care să 
nu fie ! In adunările 
de partid încep. în
tr-un fel, zborurile 
cele mai pretențioase. 
Nu mai departe de 
ieri-alaltăieri, am dez
bătut foarte aprins 
chestiunile aplicației 
la care vom participa 
curînd. La concret...

Șl în județul Prahova sînt secții 
ale unor stațiuni de mecanizarea a- 
griculturii — Buda, Băicoi, Poena- 
rii-Burchil — unde pregătirea utila
jelor este întîrziată. La întrebarea : 
dacă ar fi să începeți campania 
mîine, s-ar putea lucra din plin ? 
inginera șefă, Silvia Iosib, de la co
operativa agrioolă Ariceștii-Rahti- 
vani, ne-a spus : „Da, totul este pre
gătit. Nu avem probleme". Pe teren, 
la fața locului, poți constata însă că 
lucrurile nu stau chiar așa. Mecani
cul Dumitru Stoica ne-a relatat : 
..Nu am început probele cu boabe 
deoarece cooperativa agricolă de 
producție nu ne-a asigurat cele 
100—150 kg necesare". Tot el ne-a co
municat că nu are piese de rezervă 
asigurate, că mai lipsesc unele pînze 
la combine, într-un cuvînt că nu-i 
chip să iasă în holdă chiar așa de 
repede. O situație asemănătoare în- 
tîlnim și la cooperativa agricolă de 
producție Tîrgșorul Vechi. Pentru 
a se transporta combinele de la sec
ție în holdele de cereale este ne
voie să se repare drumul plin de 
gropi. Cerem părerea inginerului 
Aurel Furfurică, director general al 
direcției județene a agriculturii, sau 
apreciază că „nu se putea face mai 
mult". Noi socotim însă că multe 
probleme puteau fi mai bine rezolva
te. Și iată de ce. Lucrările de repara
ții la combine și alte utilaje puteau 
fi avansate dacă s-ar fi creat noilor 
stațiuni condiții de lucru corespunză
toare. în cooperativele agricole din 
județul Prahova sînt destui meșteri, 
zidari, dulgheri foarte buni care ar 
fi putut contribui la construirea unor 
ateliere. Numai că Direcția generală 
agricolă nu a urmărit cu suficientă 
perseverență rezolvarea operativă a 
dotării noilor S.M.A.-uri. n-a spriji
nit întreprinderea județeană de me
canizare a agriculturii să aplice In 
fapt indicațiile date de partid.

Timpul care a rămas pînă la înce
perea din plin a secerișului este 
scurt. De aceea, paralel cu eforturile 
care se fac în vederea încheierii re
parațiilor la utilajele care vor fi fo
losite în actuala campanie, trebuie 
asigurate și condițiile necesare bunei 
funcționări a acestora. Astfel, tre
buie să se asigure stocul normat de 
piese de schimb de mare uzură, can
titățile minime de carburanți și lu- 
brifianți etc. De asemenea, cu spri
jinul direcțiilor generale agricole ju
dețene să se Întocmească balanța 
forței mecanice, Iar mașinile să fie 
repartizate în mod echilibrat pe u- 
nități și ferme in funcție de volumul 
lucrărilor.

în vederea bunei păstrări a cerea
lelor, ministerul a indicat ca în tim

ORDIN DE ZI

al ministrului forțelor armate 
ale’

Republicii Socialiste România
Sărbătorim astăzi Ziua Aviației Republicii Socialiste România — simbol 

al înaltei prețuiri pe care poporul nostru o dă aviatorilor și constructorilor 
de avioane, aportului lor la progresul aeronauticii naționale.

Mîndri de tradițiile aripilor românești, devotați fără margini patriei, po
porului și partidului, aviatorii militari își perfecționează necontenit pregă
tirea, fiind permanent gata ca, împreună cu militarii din celelalte arme, să 
apere independența și suveranitatea României socialiste. Alături de oamenii 
muncii, ei își aduc, totodată, contribuția la înfăptuirea mărețului program 
de propășire multilaterală a țării.

Dispunînd de aparatură modernă și de condiții tot mai bune de mun că. 
personalul aviației de transport, utilitare și sanitare, constructorii de avid' 
oane desfășoară o activitate rodnică pentru deservirea economiei naționala 
și ocrotirea sănătății poporului. Aviatorii și parașutiștii sportivi înscriu per
formanțe valoroase în palmaresul lor ; ei reprezintă cu cinste culorile româ
nești în întrecerile aeronautice internaționale.

Cu prilejul acestei sărbători, felicit întregul personal al aviației militare, 
de transport, utilitare, sanitare și sportive, pe constructorii de avioane și le 
urez noi și însemnate succese în activitatea nobilă pe care o desfășoară în 
slujba patriei socialiste.

Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului 
nostru !

Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România I •
Trăiască Aviația Republicii Socialiste România !

și fără să ne mena
jăm.

Are acest om ceva 
foarte plăcut în felul 
de a fi. Poate e de
zinvoltura cu care ca
racterizează cîte o 
trăsătură a celor din 
lumea lui. Tata, fos
tul pilot de vînătoare, 
„a fost un adjutant 
cu inimă de soldat și 
demnitate de general". 
Maiorul Drelciuc, co

Cer înalt
mandantul de patrulă 
și secretarul organi
zației de partid, „ne 
învață exercițiul vo
inței". Ofițerii Balica, 
Loter. Bălilescu, co
legi de școală mili
tară. „sînt elicopte- 
riști și cu asta cred 
că ani spus totul. 
I-ati văzut la inun
dații ?“ Maiorul Bru- 
chental. instructor la 
școala de ofițeri, este 
„un ostaș total". (Pro
filul acestuia, al lui 
Valeriu Bruchental. a 
fost înfățișat de că
tre ziarul armatei în 
numărul închinat ani
versării partidului. 
Are 8 900 de zboruri 
cu elevii, cu viitorii 
ofițeri. Despre sine 
spune : „Vreau ca și 
cei doi fii ai mei să 

pul cel mai scurt să se termina re
pararea, curățirea și dezinfectarea 
spațiilor de depozitare, precum și a- 
menajările de la bazele de recepția 
pentru prelucrarea produselor în 
vrac. Or, în această privință mal sînt 
multe de făcut. în județul Timiș, de 
exemplu, deși campania de recoltare 
a început unele .magazii nu sînt pre
gătite. Vizitînd baza de recepție de 
la Topolovătu-Mare am constatat 
că cei puși să condiționeze și să 
depoziteze cerealele nu prea s-au o- 
morît cu grija noii recolte din mo
ment ce unele utilaj^, nu se află în 
stare de funcțiune. Astfel, un tarar 
nou nouț stă aruncat sub un șopron, 
în timp ce altul mai vechi, utilizat 
se pare la uscarea porumbului, n~» 
fost pus la punct pentru noua carrf- 
panie de recoltare a păioaselor. 
Radu Seinescu, șeful bazei, ne spune 
că la desele cereri adresate I.V.C. 
Timiș pentru a trimite echipele de 
meseriași ca să pună în funcțiune 
cele două utilaje n-a primit nici un 
răspuns. încercăm noi să obținem 
răspunsul. Inginerul Lucian Dimitriu, 
șeful serviciului exploatare și inves
tiții de la I.V.C., recunoaște că lu
crurile stau exact așa cum le-am 
găsit și noi, dar invocă fel de fel de 
motive „obiective". „N-am avut timp 
să trecem și pe la Topolovăț fiind 
ocupați cu finisarea altor 15 lucrări 
de mecanizare la care mai sînt atîtea 
de făcut". Deci campania de recoltare 
a început și nici măcar nu s-au ter
minat noile obiective, darmite să 
se repare utilajele mai vechi 1 Dacă 
se va continua în acest ritm, mal 
mult ca sigur că abia la toamnă 
echipele de meseriași de la I.V.C. Ti
miș vor ajunge să pună la punct 
utilajele de uscat și condiționat re
colta strînsă In această vară !

Iată deci că, deși ne aflăm în pra
gul campaniei de recoltare, mal sînt 
o sumedenie de probleme care tre
buie rezolvate. Pentru ca In timpul 
lucrărilor să nu se producă nid o 
stagnare este necesară rezolvarea în 
amănunt a tuturor problemelor le
gate de buna funcționare a utilaje
lor, organizarea echipelor de cosași 
și secerători care să strîngă griul 
căzut din cauza ploilor, terminarea 
lucrărilor la magaziile bazelor de 
recepție astfel ca cerealele să fie 
preluate și păstrate în bune condiții.

St. SAVIN, FI. CIOBANU, 
Const. CAPRARU, 
Cezar IOANA 
corespondenții „Sdnteii*

Ministrul forțelor armate, 
general de armatâ

Ion IONIȚĂ

devină aviatori... în 
foștii mei elevi mă 
văd puțin și pe 
mine...").

...Cer înalt. Și oa
meni care răspund 
chemării lui. Maiorul 
Augustin Vîlcan, te
merarul interceptor, 
într-o aplicație, nu de 
mult. In decurs de 
șapte ore a executat 
opt misiuni aeriene 
grele, dintre care șase

deasupra mării. Toate 
reușite. Mi se pare o 
performantă.

— Probabil că v-au 
lăudat ?

— Lăudat ? Pentru 
ce ?

Multi trăiesc cu a- 
ceeași intensitate
chemarea înălțimilor. 
Cei amintiți — sau 
alții, ca ofițerii su
periori Ion Bivolaru. 
Vasile Olteanu și Zol- 
tan Vass — sînt aș» 
și veterani ai avia
ției militare. Locote- 
nent-colonelul Marin 
Cojocaru, activist de 
partid aici în unitate, 
în aceeași unitate de 
aproape două decenii, 
își topește sufletul în 
decolările tuturor ge
nerațiilor de piloți...

Fiecare și toți „în

formație" înseamnă a- 
viația militară a Ro
mâniei socialiste, ale 
cărei aripi curajoase 
au crescut prin grija 
partidului și care — 
în cadrul forțelor 
noastre armate — stă 
ferm la postul încre
dințat, veghind cu 
strășnicie cerul senin 
al patriei dragi.

...Sînt vechi și vestite 
aripile românești ; prin 
Vlaicu, prin Vuia, prin 
Coandă, ele și-au cu
cerit prestigiul încă 
în zorii aviației mon
diale. Poate și de a- 
ceea tradiționala săr
bătoare a aviației 
noastre e un prilej de 
a ne înclina fruntea 
cu respect întru cin
stirea trecutului aero
nautic românesc Șl, 
firește, e prilejul rea
firmării acelei pre
țuiri binemeritate cu 
care înconjoară în
treaga tară aviația de 
azi a patriei socialis
te. Militară sau de 
transport, utilitară sau 
sanitară. împreună cu 
constructorii de a- 
vioane, flota noastră 
aeriană își desface din 
ce în ce mai larg aripi
le sale, cunoaște, prin 
grija partidului, noi șl 
noi altitudini.

Iar zburătorii Româ
niei socialiste, însufle
țiți de o dragoste fier
binte față de patrie, 
față de partid, cresc la 
școala caracterelor pu
ternice, a curajului e- 
xemplar, dînd zl de zl 
noi și 'prestigioase e- 
xamene ale măiestriei, 
competenței și temeri
tății.
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Primire la Consiliul
de M

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ilie Verdeț. a primit 
sîmbătă dimineața pe directorul In
stitutului unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna, acad. prof. Ni
kolai Bogoliubov, care face o vizită 
in tara noastră.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească, a 
participat loan Ursu, președintele

iniștri
Comitetului de Stat pentru Energia 
N ucleară.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme referitoare la colaborarea 
României în cadrul Institutului uni
ficat de cercetări nucleare, precum 
și la programul de perspectivă al a- 
cestui important centru international 
de cercetare.

(Agerpres)

Plecarea tovarășului Gheorghe Rădulescu 
la Moscova

Cronica zilei

Solemnitatea conferirii Diplomei de „Doctor 
Honoris Cansa“ acad. prof. Nikolai Bogoliubov

La Universitatea din București a 
avut loc, sîmbătă ia amiază, solem
nitatea conferirii Diplomei de „Doc
tor Honoris Causa" directorului Insti
tutului unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna, acad. prof. Nikolai Bo
goliubov, pentru excepționala sa 
ac.ivitate științifică și pentru contri
buția adusă la promovarea colabo
rării științifice internaționale.

Au participat prof. dr. docent Ioan 
Ursu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, re
prezentanți ai Ministerului Invăță- 
mîntului, oameni de știință, cadre 
didactice universitare, studenți. Erau 
prezenți membri ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

Festivitatea a fost deschisă de 
prof. dr. docent Boris Cazacu, pro
rector al Universității din București, 
care a salutat prezența în țara noas
tră a distinsului oaspete.

Prof. univ. dr. Cristian Constanti- 
nescu, decanul Facultății de fizică, a 
subliniat meritele științifice deosebite 
ale academicianului Nikolai Bogo
liubov, savant de reputație mon
dială, contribuția adusă de el la dez
voltarea fizicii teoretice și a mate
maticii moderne și a citat unele din 
lucrările acestuia referitoare la teo
ria oscilațiilor neliniare, mecanica 
statică și teoria cuantică a cîmpuri- 
lor, a relațiilor de dispersie. De ase
menea, vorbitorul a relevat aportul 
academicianului sovietic în ridicarea 
la un înalt nivel a cercetărilor Insti
tutului unificat de cercetări nucleare, 
în promovarea unei largi colaborări 
științifice, precum și sprijinul pe 
care l-a acordat specialiștilor ro

mâni care au lucrat și lucrează la 
Dubna.

In aplauzele celor prezenți. direc
torului, Institutului unificat de cer
cetări nucleare de la Dubna i-a fost 
înmînată Diploma de „Doctor Honoris 
Causa" a Universității din București.

Mulțumind Senatului Universității 
bucureștene, acad. prof. Nikolai Bo
goliubov a arătat că apreciază 
inalta onoare ce i s-a făcut ca o 
expresie a recunoașterii rezultatelor 
dobindite de știința sovietică. Savan
tul a relevat relațiile de colaborare 
fructuoasă existente între atomiștii 
sovietici și români — Horia Hulubei, 
Șerban Țițeica, loan Ursu și alții — și 
și-a exprimat convingerea că în vii
tor aceste legături se vor extinde și 
mai mult în folosul celor două țări 
prietene.

★
Sîmbătă dimineața, președintele 

Comitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară, Ioan Ursu, împreună eu 
alți membri ai colectivului de con
ducere, a avut o întrevedere cu di
rectorul Institutului unificat dă cer
cetări nucleare de la Dubna, acad, 
prof. Nikolai Bogoliubov.

In cadrul discuției au fost abor
date unele aspecte privind colabora
rea dintre unitățile de cercetare ale 
Comitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară și Institutul de la Dubna, 
precum și perspectivele colaborării 
viitoare.

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară a oferit un 
dejun in cinstea directorului Insti
tutului unificat de cercetări nu
cleare.

(Agerpres)

Conferință cu tema
„O.N.U. in deceniul următor"

La 21 iunie se va deschide la Si
naia cea de-a 6-a Conferință cu tema 
„O.N.U. în deceniul următor", organi
zată de Fundația Stanley din S.U.A.

In cadrul conferinței vor fi abor
date probleme privind mediul de 
viață al omului și contribuția Națiu
nilor Unite la coordonarea eforturi
lor pe plan mondial in vederea insti
tuirii unei largi cooperări între state 
pentru conservarea mediului uman, 
pentru ameliorarea sectoarelor de
gradate sau pe cale de compromitere.

Printre personalitățile de seamă 
care vor lua parte se numără Edvard 
Hambro, președintele sesiunii a 25-a 
a Adunării Generale a O.N.U., gene
ralul Carlos P. Romulo, ministrul 
afacerilor externe al Filipinelor, Lij 
Endalkachew Makonnen, ministrul 
comunicațiilor, telecomunicațiilor și 
poștelor din Etiopia, Muhammed Za- 
frulla Khan, președintele Curții In

ternaționale de Justiție, Jose Maria 
Ruda, adjunct al ministrului aface
rilor externe al Argentinei, reprezen
tanți permanent! ai unor state la Na
țiunile Unite, oameni de știință.

Fundația americană Stanley, sub 
auspiciile căreia se desfășoară confe
rința de la Sinaia, este cunoscută 
pentru inițiativele sale în organizarea 
de dezbateri pe problemele relațiilor 
internaționale sub diferitele lor as
pecte, la care invită personalități 
binecunoscute, politice, științifice, din 
diferite țări ale lumii.

Conferința de la Sinaia face parte 
din seria de reuniuni în cadrul că
rora sînt abordate domenii impor
tante care vor forma obiectul preocu
părilor Națiunilor Unite în deceniul 
următor. Cele cinci reuniuni ante
rioare au avut loc, începînd din 1965, 
în S.U.A., Elveția, R.S.F. Iugoslavia, 
Canada și Danemarca.

(Agerpres)

Sîmbătă la amiază a plecat la Mos
cova tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele în funcțiune al 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, pentru 
a participa la a 53-a ședință a Co
mitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Leonte Răutu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi

niștri, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Gri- 
gore Bârgăoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, alte persoane oficiale.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Plenara Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor

Sîmbătă a avut Ioc în Capitală 
plenara Consiliului Național al Ingi
nerilor și Tehnicienilor, care a ana
lizat activitatea consiliului și sarci
nile care revin cadrelor tehnice, in 
actuala etapă, pentru promovarea 
progresului tehnic în economie și 
înfăptuirea programului de cercetare 
științifică.

Au luat parte tovarășul Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor, precum și numeroși invitați 
din ministere, instituții economice, 
uniuni ale sindicatelor pe ramuri, 
cadre didactice, cercetători, specialiști 
din producție.

în raportul prezentat de președin
tele C.N.I.T., prof. ing. C. Dincules- 
cu, au fost evidențiate succesele obți
nute de ingineri și tehnicieni în ri
dicarea nivelului de cultură tehnică 
și calificarea muncitorilor și maiștri
lor, pentru cunoașterea, însușirea și 
aplicarea în producție a celor mai 
noi rezultate ale științei și tehnicii, 
mai buna organizare a muncii și uti
lizarea rațională a resurselor inter
ne. Au fost, de asemenea, subliniate 
sarcinile care revin inginerilor și teh
nicienilor în traducerea în viață a 
vastului program de dezvoltare a 
economiei naționale.

Prof. dr. ing. Oliviu Rusu, vice
președinte al C.N.I.T., a făcut o ex
punere cu privire la îmbunătățirea 
activității și structurii organizatorice 
a Consiliului Național.

în cadrul lucrărilor au luat cuvirt- 
tul numeroși participanți la plena
ră. Vorbitorii și-au manifestat ade

ziunea deplină la programul de dez
voltare a economiei naționale, față 
de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru.

în plenară au fost criticate unele 
neajunsuri din activitatea obștească 
a cadrelor tehnice și au fost făcute 
propuneri concrete pentru înlăturarea 
lor, insistîndu-se îndeosebi asupra 
necesității atragerii tuturor ingine
rilor și tehnicienilor la rezolvarea 
problemelor esențiale ale producției, 
la valorificarea tuturor resurselor 
materiale și umane.

Răspunzînd recentei Chemări a 
Consiliului Național al Frontului U- 
nitâții Socialiste, participanții s-au 
angajat să muncească eu hotărîre, 
competență și spirit patriotic, pentru 
a-și îndeplini în cele mai bune con
diții îndatoririle care le revin, in 
vederea rezolvării cerințelor impuse 
de construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în încheierea plenarei a luat cu- 
vintul tovarășul Virgil Trofin, care 
a expus sarcinile intelectualității 
tehnice pe plan profesional și ob
ștesc, pentru înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare a societății 
noastre socialiste.

Participanții la plenară au adoptat 
o telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care, mulțumind pentru largul spri
jin primit și pentru condițiile create 
desfășurării activității intelectualității 
tehnice, se angajează să-și îndepli
nească cu entuziasm îndatoririle pro
fesionale și obștești, pentru realizarea 
exemplară a planului cincinal, pen
tru întărirea și înflorirea României 
socialiste.

Centenarul Liceului
Sîmbătă, Liceul pedagogic din 

Cluj și-a sărbătorit centenarul. Ma
nifestările au început cu o sesiune 
de comunicări științifice, urmată de 
festivitatea dezvelirii bustului căr
turarului ardelean Gheorghe Lazăr, 
operă a sculptorului Cornel Medrea. 
La această festivitate au participat 
tovarășii Aurel Duca, prim-secretar 
al Comitetului iudețean Cluj al 
P.C.R., Marțian Dan, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Traian Pop, ad
junct al ministrului invățămîntului, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, cadre didactice și 
elevi. Tovarășul Trofin Simedrea, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
județean, a dat citire Decretului 
Consiliului de Stat prin care se atri
buie Liceului pedagogic din Cluj nu
mele lui Gheorghe Lazăr.

La amiază, în sala Teatrului Na
țional a avut loc o adunare festivă 
consacrată aceluiași eveniment. Lu- 
înd cuvîntul, tovarășul Aurel Duca a 
felicitat cadrele didactice pentru e- 
forturile pe care le depun in pregă
tirea viitoarelor generații de învăță-

pedagogic din Cluj
tori și educatoare, urîndu-le nod 
succese în nobila lor misiune.

Participanții la adunarea festivă 
au adresat Comitetului Central, to
varășului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă în care se spune, printre al
tele : „în cei 100 de ani de existență, 
această școală a pregătit și a dat 
țării peste 5 000 de dascăli. In anii 
construcției socialiste, cei mai impor
tanți pentru dezvoltarea școlii noas
tre, un număr de 3 982 absolvenți au 
primit diploma de învățător sau edu
catoare, îmbrățlșind cu entuziasm 
cea mai frumoasă profesie, aceea de 
educator al tinerelor generații. Vom 
face totul și de aici înainte pentru 
a inarma tineretul școlar cu con
cepția științifică marxist-leninistă 
despre lume și viață, fundamentul 
politicii partidului nostru. Vom 
educa generațiile de elevi in spiritul 
dragostei față de patrie, față de po
por, față de partid, față de măreața 
operă ce se construiește în țara 
noastră".

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"
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cinema
• Teatrul Mic : Cum se Jefuiește 
o bancă — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : Cercul 
morții —- 20.
• Teatrul Giulești (la Arenele 
mane) : Freddy — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : 
placul tuturor — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
str. Academiei) : Tigrișorul Petre
— 11.

Ro-

Pe

din

16,30;

• Hello, Dolly (ambele serii — 
pe ecian panoramic) : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif :
SCALA — 9.30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15, FAVORIT — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FESTIVAL — 9,15;
12,15; 15,30; 18,30; 21,15, la grădină
— 20,15, MELODIA — 9; 12; 15,15; 
18; 20,45, STADIONUL DINAMO
— 20,30.
• Splendoare In iarbă : CAPI- 
TO’L — 9,30; 12; 14,30.
• Iubire : CAPITOL 
18,45; 21.
• Sprijinlțl-1 pe șerif : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,15, GRADINA CAPI
TOL — 20,15; 22,15, ARENELE RO
MANE — 20,30.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCEGI — 10; 16; 19,30, la grădină
— 20,15, VOLGA — 9; 12,30; 16;
19.30, TOMIS — 9; 12,30; 16, la gră
dină — 20, GRADINA DOINA — 
20, GRĂDINA PARCUL HERĂ
STRĂU — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Mihai Viteazul : DOINA — 
11,30; 15,30; 19,30.
• Apa ca un bivol negru : TIM
PURI NOI — 9—20.15 în conti
nuare.
• Sfîntul la ptndă — 9, Freddy,
lovește tu întîi — 10,30; 12,30;
14.30, Procesul — 16,30; 18,45, Spai
ma pe scenă — 21 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Și caii se împușcă, nu-i așa 7 :
CENTRAL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, GLORIA — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
• Bătălia de pe Neretva : GIU
LEȘTI — 15,30; 19, FLOREASCA — 
15,30; 19.
• Facerea lumii : DRUMUL SĂ
RII — 15.30; 17,45; 20, ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Serata : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, MUN
CA — 16; 18; 20.
• Dă-i înainte, cowboy
VIAR — 8,45; ”
18,30; 21, EXCELSIOR 
13,30; 16 .........................
9; 11,15; ..................................
grădină — 20,45.
• Elefantul Slowly : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, VICTORIA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Cinci pentru infern : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Băieți buni, băieți răi : BU- 
ZEȘTt — 15,30; 18, la grădină —
20.30,
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
DACIA — 8 45—20 în continuare, 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.

r : FERO-
11,15; 13,30; 16;
-------  9; 11,15;

18,30; 20,45, MODERN — 
13,30; 16; 18,15; 20,15, la

teatre
• Teatrul de operetă : Țara 
surîsului 10,30; Se mărită fetele 
— 19,30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : O femeie cu 
bani — 10,30; Travesti — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sahia): 
Puricele în ureche — 20.

t
■

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea emisiunii. Sport 
și sănătate. Tema emisiunii : 
Sănătate prin mișcare.
Matineu duminical pentru 
copii.
Viața satului. Din sumar : 
Cronica agrară ; Primarul — 
primul gospodar al comunei ; 
La case noi, deprinderi noi — 
reportaj-anchetă ; Muzică 
populară cu Maria Lătărețu, 
Florea Cioacă și Constantin 
Busuioc.
Concert simfonic. Ciclul 
,,Simfonii de Beethoven". 
Simfonia a Vl-a „Pastorala". 
De strajă patriei.

9,00

10,00

11,15

12,00 De strajă patriei.
12,30 în reluare, la cererea tele

spectatorilor. Selecțiuni din 
Teledivertismentul ’71 cu Mi- 
haela Mihai.
Emisiune în limba maghiară. 
Postmeridian • Televacanța 
— ciclu de emisiuni estivale, 
realizat de Ion Mustață și 
Aristide Buhoiu.
Sport • Fotbal : Universita
tea Cluj — Dinamo Bucu
rești. Transmisiune directă 
de la Cluj.
Magazin : Definiția umorului 
dată de Ion Băieșu ; Să rî- 
dem cu Amza Pelea ; Mo
ment coregrafic ; „Puii Del
tei" — reportaj de Al. Szat- 
mary ; Caleidoscop ; Fișă ci
nematografică : Michel Si
mon ; în pregătire la Elec
trecord • patru șlagăre mon
diale interpretate de Marga
reta Pîslaru. Realizatori ; E- 
manuel Valeriu și Vlad Bîtcă. 

18,05 Film serial pentru tineret :
„Planeta giganților" (episo
dul V).
Vetre folclorice. „Sîmbra o- 
șenească".
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară

13,00
14,30

19,30

17,15

19,00

19,20

19,30 ___ ______ __ .
20,00 Reportajul săptămînii : Veci

nii.
20,20 Oaspeți la Galați. Selecțiuni 

din concertul-spectacol orga
nizat de Televiziunea Româ
nă tn colaborare cu Comite
tul pentru Cultură șl Artă 
Galați, în Incinta Șantierelor 
navale din oraș. 
Telejurnalul de noapte.22,45

20,00

20,30

21,20
21,25

21,40

PROGRAMUL II

în-Reîntîlnire cu personaje 
drăgite de copii : Doctorul 
Aumădoare.
Mari orchestre simfonice : 
Orchestra simfonică a Filar
monicii din Leningrad.
Buletin de știri.
Săptămîna culturală bucu- 
reșteană.
Reluarea serialului de sîm- 
bătă seara.
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Reînnoirea abonamentelor 
la ziare și reviste

Aducem la cunoștința cititorilor de la orașe' și sate câ își pot 
reînnoi abonamentele pe trimestrul 111/1971 la toate categoriile de

ZIARE Șl REVISTE
cuprinse în catalogul presei editate în Republica Socialistă România. 

Pentru a vă asigura primirea publicațiilor de la 1 iulie a.c. achi. 
tați din timp contravaloarea abonamentelor la oficiile P.T.T., facto
rii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și de la 
sate.

O delegație guvernamentală, con
dusă de Nicolae Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, a plecat sîm
bătă seara în Polonia, pentru a par
ticipa la a 40-a ediție a Tirgului 
internațional de la Poznan.

★
Ministrul industriei lemnului, Mihai 

Suder, s-a înapoiat sîmbătă seara din 
vizita pe care a făcut-o în Uniunea 
Sovietică.

★
Sîmbătă după-amiază a sosit în 

patrie, inapoindu-se de la Moscova, 
delegația Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de prof. dr. ing. Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, care a luat parte 
la lucrările celui de-al VIII-lea Con
gres mondial al petrolului.

Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală, 
venind din Republica Federală a 
Germaniei, delegația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă de tova
rășul Nicolae Gavrilescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central, care, 
la invitația Uniunii Funcționarilor 
din R. F. a Germaniei (D.A.G.), a 
făcut o vizită în această țară.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Capi

tala Albert D. Smaele, președintele 
Consiliului Central Economic din 
Belgia, care la invitația Institutului 
Român pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea a făcut o vizită în țara 
noastră, împreună cu soția.

★
Pentru a stimula creațiile literare 

care se adresează copiilor, Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor 
acordă anual premii celor mai valo
roase scrieri beletristice inspirate 
din viața pionierilor și școlarilor.

La încheierea ediției 1971. juriul — 
alcătuit din reprezentanți ai Uniunii 
Scriitorilor. Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și ai Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor — a premiat, cu prilejul Zi
lei pionierilor, următoarele lucrări :

„Aventurile extraordinare ale Iui 
Hap și Pap", de Adnan Păunescu și 
Constanța Buzea, „La curtea regelui 
Tigru", de Ion Brad și Ion Midea, 
„Joc în patru" de George Alboi, „A- 
tențiune, Carolina !“. de Gica Iuteș.

★
Sîmbătă la amiază in centrul civic 

al orașului Cimpulung Muscel, jude
țul Ar»eș, a fost inaugurat noul club 
al Sindicatelor Uzinei mecanice Mus
cel din localitate. La festivitatea 
inaugurării au participat Gheorghe 
Năstase, prim-secretar al Comitetu
lui județean Argeș al P.C.R.. preșe
dintele comitetului executiv al con
siliului popular județean, alte per
soane oficiale.

în încheiere, cei prezenți au adop
tat textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, printre altele: „în numele tu
turor cetățenilor din orașul nostru vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și cu acest prilej, că vom 
contribui la înfăptuirea sarcinilor 
economice și social-culturale stabilite 
de cel de-al X-leg Congres al parti
dului, la ridicarea necontenită a ni
velului de cunoștințe profesionale, 
științifice și de cultură generală, vom 
cultiva în rindul oamenilor muncii 
mîndria pentru tradițiile glorioase, 
revoluționare ale clasei muncitoare.

★
Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă, Consili,ul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor și Ministerul 
Turismului orgânizează pe litoralul 
Mării Negre, între 25 iulie și 23 au
gust, cel de-al Vll-lea Festival na
țional de folclor.

★
în legătură cu încetarea din viață 

a academicianului sovietic Alexandr 
Andreevici Guber, președinte al Co
mitetului internațional de științe is
torice, eminent specialist in istoria 
Extremului Orient, Academia de ști
ințe sociale, și politice a Republicii 
Socialiste România și Comitetul na
țional al istoricilor din România au 
trimis o telegramă de compasiune 
Comitetului național al istoricilor so
vietici, precum și familiei ilustrului 
savant.

Sosirea noului ambasador 
al Republicii Cuba la București

Sîmbătă la amiază a sosit în Ca
pitală Nicolas Rodriguez Astiazarain, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Cuba în Re
publica Socialistă România.

Vizitele delegației guvernamentale 
a R. P. Chineze

Continuîndu-și călătoria în țara 
noastră, delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Chineze, con
dusă de Li Sui-cin, ministrul indus
triei de mașini nr. 1, însoțită de 
Cornel Mihulecea, adjunct al minis
trului industriei constructoare de 
mașini, a vizitat în cursul dimine
ții de sîmbătă cea mai mare unitate 
producătoare de utilaj electrotehnic 
a țării — uzina „Electroputere" din 
Craiova.

La sosirea în întreprindere, oaspe
ții au fost întimpinați de Constantin 
Băbâlău, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, și Ion 
Zăvăleanu, prim-secretar al Comite
tului municipal Craiova al P.C.R.. 
primarul orașului, de membrii colec
tivelor de conducere ale Grupului de 
uzine pentru aparataj și mașini elec
trice și de alte persoane oficiale.

în sala de consiliu a uzinei, ing. 
Mihai Liculescu, directorul general 
al Grupului de uzine pentru aparataj 
și mașini electrice Craiova, a făcut 
o prezentare a întreprinderii, care 
la fiecare cinci ani și-a dublat pro
ducția, aducindu-și o prețioasă con
tribuție la înfăptuirea operei de elec
trificare și industrializare a țării.

Oaspeții au vizitat apoi cele patru

fabrici de bază ale uzinei — a cS- 
rei emblemă a devenit cunoscută în 
peste 30 de țări, printre care și R. P. 
Chineză, unde s-au exportat diferite 
tipuri de motoare și aparataj elec
tric. Membrii delegației s-au intere
sat asupra caracteristicilor tehnico- 
funcționale ale unor produse, printre 
care și locomotiva electrică de 5100 
kW, tip de mașină care urmează a fi 
exportată în R. P. Chineză, dind o 
înaltă apreciere calității produselor, 
muncii și modului de organizare 
tehnologică. Ministrul chinez a feli
citat colectivul marii uzine craiovene 
pentru realizările-obținute și i-a urat 
noi succese,

în onoarea delegației, Constantin 
Băbâlău a oferit un dejun.

După o scurtă călătorie prin ora
șul Craiova, oaspeții și-au continuat 
vizita în județul Mehedinți.

★

La Tr. Severin, ei au fost întimpi
nați de Alexandru Toader, secretar al 
comitetului județean, și alți repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

în cinstea delegației, Traian Dudaș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean, • 
oferit un dineu.

(Agerpres)

Încheierea lucrărilor simpozionului

„Ameliorarea solurilor 
cu exces de umiditate"

La Academia de științe agricole și 
silvice s-au încheiat sîmbătă lucrările 
simpozionului „Solurile cu exces de 
umiditate din România, ameliorarea 
și folosirea agricolă și silvică a aces- 
tora".

Participanții la simpozion — cerce
tători din institute de specialitate și 
stațiuni experimentale, din institute 
de studii și proiectări, cadre didacti
ce și specialiști din producție — au 
dezbătut probleme privind excesul de 
umiditate și efectul lui asupra ferti
lității solului și a producției agricole 
și silvice, ameliorarea acestor soluri, 
îmbunătățirea tehnologiilor de cultură 
a plantelor agricole și silvice. Din 
cele 40 de comunicări prezentate ca 
și din dezbateri s-a conturat conclu
zia că circa 5 000 000 ha afectate de 
umiditate excesivă necesită măsuri 
diferențiate, în raport cu condițiile 
pedofitoclimatice și hidrogeologice 
ale fiecărui teritoriu, măsuri care vor 
crea posibilitatea să se obțină In 
plus o producție echivalentă unei re
colte de minimum 2 milioane tone 
cereale pe an. S-a desprins, de ase
menea, necesitatea unor acțiuni pen
tru cercetarea științifică, unitățile de 
proiectare și execuție ca și pentru 
cele de producție, concretizate într-un 
plan de măsuri adoptate de partici
panți, în sprijinul îndeplinirii pro

gramului național de gospodărire ra
țională a resurselor de apă și de ex
tindere a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. Planul prevede, între altele, 
sintetizarea, în cursul acestui an, a în
tregului material privind cunoașterea 
solurilor afectate de excesul de umi
ditate și a rezultatelor furnizate de 
cercetările științifice privind amelio
rarea, elaborarea măsurilor pentru 
practica agricolă și silvică și punerea 
lor la dispoziția organelor centrale 
și a unităților de producție.

în încheierea lucrărilor, participan
ții au adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care s« spune între al
tele :

Recunoscători partidului șt statului 
nostru pentru condițiile favorabile de 
lucru create, participanții la simpo
zion asigură Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe dum
neavoastră tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că vor depune întreaga lor price
pere și capacitate de muncă, pentru 
realizarea programului național pri
vind gospodărirea rațională a resur
selor de apă, extinderea lucrărilor de 
irigații, îndiguiri, desecări și de com
batere a eroziunii solului în perioada 
1971—1975.
. ; ■ (Agerpres)
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0 nouă tragere excepțională la LOTO
La 22 iunie a. c. va avea loc 

o nouă tragere excepțională 
LOTO, cu mari șanise de cîștig. 
Cu variantele de 15 lei se par
ticipă la toate tragerile. Câș
tigătorilor li se atribuie un 
număr nelimitat de autoturis
me „Dacia 1300", „Skoda S 100", 
excursii în Grecia cu avionul 
(circa 8 zile), precum și bani in 
ciștiguri fixe și ciștiguri de va
loare variabilă. Vor avea loc 4 
extrageri în 3 faze. în total se 
vor extrage 26 de numere și se 
vor acorda 7 
guri. Această 
nală LOTO 
București, în 
a. c. la ora obișnuită, iar depu
nerea biletelor cîștigătoare se

categorii de riști - 
tragere excepțio- 
va avea loc la 
ziua de 22 Iunie

< va face pină sîmbătâ 26 iunie 
a. c„ la ora 13, în orașele de 
reședință județeană, iar în ce
lelalte localități, pină vineri 
25 iunie a. c. la ora 13. Omolo
garea biletelor cîștigătoare se 
va face în ziua de 1 iulie a. c. 
Modul de plată a eîștigurilor 
urmează să se capiunice prin 
presă și prin „Programul LOTO- 
PRONOSPORT". Ciștigătorii 
autoturismelor vor fi încunoș- 
tințați în scris asupra datei 
cînd vor trebui să se prezinte 
pentru ridicarea autoturisme
lor cîștigate, iar ciștigătorii 
excursiilor — asupra datei rind 
vor avea loc excursiile, cît șt 
asupra formalităților ce le au 
de îndeplinit

***

*

S-au încheiat „europenele" de box
• Sportivii români au cucerit 4 medalii de argint

si 5 medalii de bronz
Aseară, la Palatul sporturilor din 

Madrid, in fața a peste 15 000 de 
spectatori, au avut loc finalele cam
pionatelor europene de box. Cei două
zeci și doi de pugiliști, reprezentînd 
opt țări — Iugoslavia, Polonia, Româ
nia, R. D. Germană, R. F. a Germa
niei. Ungaria, U.R.S.S. și Spania, 
calificați în finalele competiției, au 
oferit dispute spectaculoase, de ridi
cat nivel tehnic, răsplătite cu 
aplauze la scenă deschisă de entu
ziaștii amatori de box din capitala 
țării gazdă. Printre cei mai aplau
dați boxeri, deși n-au primit centura 
de campioni, s-au aflat și doi din
tre reprezentanții noștri, Vasile An- 
toniu și Alee Năștac, pe care publi
cul madrilen i-a considerat adevăra- 
ții învingători ai partidelor pe care 
le-au disputat. De altfel, înainte de 
a vorbi despre cele unsprezece în- 
tîlniri ale finalelor, să spunem că 
nici unul dintre cei patru re
prezentanți ai boxului nostru, califi
cați in finale, n-au reușit să-și 
transforme medaliile de argint, cuce
rite pină la această treaptă a com
petiției, în medalii de aur și centuri 
de campioni. La categoria semi- 
muscă, Mihai Aurel a intilnit, in 
boxerul maghiar Gedo, un adversar 
decis să-și păstreze titlul cucerit la 
București, cu doi ani în urmă. După 
o primă repriză de studiu, terminată 
la egalitate, Mihai Aurel a atacat in 
maniera care-1 caracterizează, lovind 
variat la corp și la figură. Re
prezentantul nostru a terminat in 
avantaj această repriză, dar Gedo a 
revenit puternic în ultima treime a 
întîlnirij și Mihai Aurel a fast numă
rat, cu 40 de secunde înainte de

gongul final. învingător Gedo (4—1). 
Victoria lui Gedo a fost clară și de 
netăgăduit, datorîndu-se in special 
iscusinței cu care acesta a știut să 
evite lupta de aproape, care l-ar fi 
avantajat pe Mihai Aurel. Cel de-al 
doilea boxer român, care a urcat 
treptele ringului la aceste finale, a 
fost Vasile Antoniu. Mai calm ca 
niciodată, foarte hotănt în acțiuni, 
Antoniu a făcut un meci bun, dind o 
replică viguroasă polonezului Szcze- 
panski (in cadrul categoriei semi- 
ușoară), „veteranul" campionatelor. 
Toate acțiunile sportivului polonez 
l-au găsit pe Antoniu pregătit să le 
primească. Meciul a fost echilibrat 
primele două reprize. în ultima re
priză, cei doi pugiliști fac mare ri
sipă de energie, cel care conduce 
lupta fiind Antoniu. mai lucid, mai 
eficace. Arbitrii îl preferă pe Szcze- 
panski (3—2), publicul este nemul
țumit și protestează decizia.

Sub semnul echilibrului s-a des
fășurat și meciul de la categoria 
ușoară dintre Beyer (R. D. Germană) 
și Cuțov, echilibru datorat mai ales 
faptului că boxerul nostru nu a reu
șit să deschidă decît rareori garda 
tenacelui său adversar, care l-a ur
mărit ca o umbră pe intreaga supra
față a ringului, nedind lui Cuțov po
sibilitatea să acționeze de la dis
tanță. Beyer a „punctat" mereu cu 
stingă și a cîștigat cu 5—0. fără să 
încerce nici o acțiune spectaculoasă. 
Evoluția lui Cuțov a fost sub nivelul 
celorlalte partide susținute de el 
pină în finală.

Tot un meci mai strîns la catego
ria mijlocie au furnizat Alee Năs- 
tac și boxerul sovietic Iuoția-

vicius. în prima repriză, Năs- 
tac a reușit citeva lovituri cla
re. care l-au dezechilibrat pe Iuo- 
țiavicius. Plecat pe atac. Năstac se 
descoperă, recepționează o lovitură 
în plină figură și este numărat. Ime
diat după reluare, însă, Năstac se 
revanșează trimițîndu-și adversarul 
la podea. Iuoțiavicius trece apoi prin 
clipe de mare dificultate, dar repre
zentantul nostru nu insistă suficient, 
în repriza a treia, Năstac mai este 
numărat încă o dată (fără să fi fost 
cazul). în timp ce partenerul său de 
dispută scapă de numărătoare după 
ce căzuse din nou la podea din lovi
tură. Arbitrii îl dau cîștigător cu 
3—2 pe Iuoțiavicius, publicul pro
testează cu vehemență, dar Năstac 
urcă pe treapta a doua la festivita
tea de premiere.

în general, pugiliștii români nu 
s-au comportat la înălțimea așteptă
rilor în gala finală, boxînd mai reți
nut, dar ei termină aceste campio
nate cu cel mai mare număr de 
medalii ciștigate : patru de argint, 
cinci de bronz.

în ordinea celor 11 categorii, titlu
rile de campioni ai continentului au 
revenit următorilor pugiliști: GYOR- 
GY GEDO (UNGARIA), JUAN RO
DRIGUEZ (SPANIA), TIBOR BA- 
DARI (UNGARIA), RYSZARD TOM- 
CZICK (POLONIA). JANUSZ SZCE- 
PANSKI (POLONIA), UWE BEYER 
(R. D. GERMANA), JANOS KAJDI 
(UNGARIA), VALERI TREGUBOV 
(U.R.S.S.), IUZAS IUOȚIAVICIUS 
(U.R.S.S.), MATE PARLOV (IUGO
SLAVIA) și VLADIMIR CERNIȘEV 
(U.R.S.S.).

Azi la fotbal
Astăzi se desfășoară meciurile eta

pei a 29-a a campionatului diviziei 
A la fotbal. Cele două partide pro
gramate în Capitală se vor disputa 
după următorul program : stadionul 
Giulești, ora 18 : Rapid București— 
Sport Club Bacău ; stadionul Repu
blicii, ora 18 : Steaua București— 
C.F.R. Cluj.

în țară vor avea loc următoarele 
jocuri : Universitatea Craiova—Pro
gresul București ; Petrolul Ploiești— 
C.F.R. Timișoara ; Jiul Petroșani— 
Farul Constanța ; Universitatea Cluj— 
Dinamo București ; U. T. Arad—F. C. 
Argeș Pitești ; Steagul roșu Brașov— 
Politehnica Iași.

CICLISM: „Cupa Voința"
CLUJ 19 (prin telefon, de la tri

misul Agerpres, Cornel Mocanu). — 
Competiția internațională ciclistă 
„Cupa Voința" a continuat cu eta
pa a 4-a, desfășurată pe ruta Cluj — 
Zalău—Cluj (131 km). Victoria a re
venit brașoveanului Ștefan Suciu, cro
nometrat cu timpul de 3 h 24’ 15’’ 
(medie orară de 38,560 km). La 58 
secunde de învingător a sosit un plu
ton condus de rutierul polonez Suk- 
cinski, pluton din care mai făceau 
parte, printre alții, compatriotul său 
Gazda și cicliștii români Andrei Su
ciu, Vasile Burlacu, Teodor Drăgan,

Alexandru Sofronie, V. Miu, Ion Cer
nea.

în clasamentul general individual 
continuă să conducă Alexandru So
fronie (Dinamo), urmat de Ștefan 
Suciu (Dezrobirea Brașov) — la 35”, 
Teodor Drăgan (Voința București) — 
la 1’ 13”, Andrei Suciu (Dezrobirea 
Brașov) — la 1’ 15”, V. Miu (Olim
pia) — la 1’ 43”, Gazda (Start Po
lonia) — 1’ 51” etc.

Ultima etapă a cursei se dispută 
astăzi dimineață, în circuit pe stră
zile orașului Cluj, de-a lungul • 
60 km.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
în runda a 8-a a turneului inter

național masculin de șah care se des
fășoară în Capitală, maestrul român 
Mircea Pavlov a cîștigat la marele 
maestru sovietic Iuri Averbach. 
Ghizdavu l-a învins pe Ungureanu și 
Ribly pe Tatai. S-au încheiat remiză 
partidele Ciociltea—Ghindă, Garcia— 
Boboțov și Bukici—Jansa. S-a între
rupt partida Sidor—Gheorghiu.

în clasament conduce Ciocîltea cu 5 
puncte din 7 partide, urmat de Pa
vlov — 5 puncte din 8 partide, 
Ghizdavu — 4,5 puncte din 7 parti
de etc.

PENTRU A PATRA OARA în de- 
cur» de o «ăptămînă meciurile

turneului de tenis de la Londra s-au 
jucat pe teren acoperit din cauza 
ploii care a inundat terenurile de la 
Queens Club. Iată rezultatele semi
finalelor : simplu bărbați : Smith 
(S.U.A.) — Gorman (S.U.A.) 7—5,
9—8 ; Newcombe (Australia) — Da
vidson (Australia) 6—4, 6—4 ; sim
plu femei : King (S.U.A.) — Wad« 
(Anglia) 6—3, 9—8 ; Court (Austra
lia) — Casals (S.U.A.) 6—4, 6—3.

LA ATENA, într-un meci pentru 
campionatul interțări, selecționata 
Greciei a învins cu scorul de 2—0 
(0—0) echipa Maltei. Golurile au fost 
marcate de Davurlls și Aidiniu.



viața internațională______
încheierea lucrărilor Congresului 

al VIII-lea al P.S.U.G.
BERLIN 19. — Corespondentul A- 

gerpres, Șt. Deju, transmite : Sîm
bătă a avut loc în marea sală „Wer
ner Seelenbinder" din Berlin ședin
ța de încheiere a Congresului al 
VIII-lea al P.S.U.G. Au fost pre
zente delegațiile partidelor comu
niste și muncitorești, ale partidelor 
socialiste de stingă și democratice, 
ale mișcărilor de eliberare națională 
care au luat parte în calitate de in
vitați la lucrările Congresului. La 
ședința de închidere a participat și 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R.

In ședința de dimineață" au fost 
încheiate discuțiile pe marginea ra
portului asupra proiectului de direc
tive ale Congresului al VIII-lea al 
P.S.U.G. privind planul cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale pe 
perioada 1971—1975. Concluziile pe 
marginea discuțiilor au fost trase de 
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.

Congresul a adoptat o rezoluție 
prin care aprobă raportul Comitetu
lui Central și raportul asupra di
rectivelor celui de-al VIII-lea Con
gres al P.S.U.G. privind planul cin
cinal de dezvoltare a economiei na
ționale, precum și raportul Comisiei 
de propuneri, care prevede unele mo
dificări la Statutul P.S.U.G.

Delegații au adoptat declarațiile 
„Libertate și pace pentru popoarele 
Indochinei" și „Pentru o pace justă 
și durabilă în Orientul Apropiat".

Au fost alese apoi noul Comitet 
Central al partidului și Comisia Cen
trală de Revizie.

întrunit in prima sa ședință ple
nară, Comitetul Central al P.S.U.G. 
I-a ales pe Erich Honecker ca prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G.

Walter Ulbrlcht a fost ales preșe
dinte al Partidului Socialist Unit din 
Germania.

Plenara a ales în Biroul Politic al 
C.C. pe : Hermann Axen, Friedrich

Ebert, Gerhard Griineberg, Kurt 
Hager. Erich Honecker, Werner Kro- 
likowski, Werner Lamberz, Gunter 
Mittag, Erich Miickenberger, Alfred 
Neumann, Albert Norden, Horst 
Sindermann, Willi Stoph, Walter 
Ulbricht, Paul Verner, Herbert 
Warnke.

Au fost aleși, de asemenea, mem
brii supleanți ai ’ Biroului Politic : 
Georg Ewald, Walter Halbritter, 
Werner Jarowinsky, Gunther Klei
ber, Erich Mielke, Margarete Muller 
și Harry Tisch, precum și secretarii 
C.C. al P.S.U.G., membrii și mem
brii supleanți ai Comisiei Centrale 
de Control.

După comunicarea rezultatelor pri
mei plenare a Comitetului Central, 
a luat cuvîntul Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
care, mulțumind delegaților pentru 
participarea lor la Congres, a dat a- 
sigurări că partidul, bazindu-se pe 
forța membrilor săi si a tuturor oa
menilor muncii din R.D.G., va traduce 
în fapt hotărîrile Congresului și va 
înainta continuu pe calea sigură a 
construcției socialismului.

Lucrările Congresului s-au Înche
iat într-o atmosferă de entuziasm. 
Prin aplauze îndelungate și urale, 
delegații și-au reafirmat voința de 
a îndeplini cu succes sarcinile tra
sate de Congres.

Comitetul Central al P.S.U.G. a 
oferit o recepție la care au participat 
delegațiile prezente la Congres, prin
tre care și delegația P.C.R

★
Sîmbătă dimineață, delegația Par

tidului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, a 
vizitat expoziția de artă plastică 
„Chipul clasei muncitoare", organi
zată la Berlin în cinstea Congresului 
al VIII-lea al P.S.U.G. Delegația a 
fost Însoțită de ambasadorul R.D. 
Germane la București, Hans Voss. 
Ekhard Hoffmeister, secretar al U- 
niunîi artiștilor plastici din R.D.G., 
a prezentat înalților oaspeți români 
lucrările expuse. Delegația a semnat 
în cartea de onoare a expoziției.

„Guvernul Republicii Populare Chineze este 
singurul guvern legitim care reprezintă China1* 

- DECLARA PREȘEDINTELE PARTIDULUI KOMEITO, 
AFLAT ÎN VIZITĂ LA PEKIN ÎN FRUNTEA UNEI DELEGAȚII 

JAPONEZE
PEKIN 19 (Agerprqs). — Asociația 

de prietenie China-Japonia a oferit 
un banchet în cinstea delegației Par
tidului Komeito din Japonia, condu
se de Yoshikatsu Takeiri, președin
tele partidului, aflată în vizită în 
R. P. Chineză, informează agenția 
China Nouă. Wang Kuo-chuan, mem
bru al conducerii organizației gazdă, 
și președintele Yoshikatsu Takeiri au 
luat cuvintul la banchet.

Wang Kuo-chuan a exprimat mul
țumiri și aprecieri pentru opoziția 
lui Yoshikatsu Takeiri față de no
țiunile de „două Chine" și „o Chină, 
un Taivan", pentru poziția sa po
trivit cărea guvernul Republicii 
Populare Chineze trebuie recunoscut 
drept singurul guvern legitim repre- 
zentînd China, precum și pentru ce
rerea sa de a fi abolit tratatul dintre 
Japonia și Cian Kai-și. Wang Kuo- 
chuan a declarat : „Sîntem fericiți să 
vedem că lupta poporului japonez 
împotriva reînvierii militarismului 
japonez de către S.U.A. și reacțio
narii japonezi, pentru redobîndirca 
necondiționată, imediată și completă

a Okinawei și pentru promovarea 
prieteniei nipono-chineze și restabi
lirea relațiilor diplomatice dintre Ja
ponia și China se desfășoară cu tă
rie. Poporul chinez sprijină ferm 
lupta eroică a poporului japonez".

în cuvintul de răspuns, președin
tele Yoshikatsu Takeiri a exprimat 
sincere mulțumiri Asociației de prie
tenie China-Japonia pentru invitarea 
delegației Partidului Komeito să vi
ziteze China pentru întiia oară. In 
continuare, el a declarat : „Noi susți
nem că există o singură Chină. Gu
vernul Republicii Populare Chineze 
este singurul guvern legitim care re
prezintă China. Taivanul este un te
ritoriu inalienabil al Chinei. «Trata
tul Japonia — Taivan» este ilegal de 
la bun început și trebuie abolit. Gu
vernul Republicii Populare Chineze 
este singurul îndreptățit să reprezin
te China în Organizația Națiunilor 
Unite. Noi vom continua să ne opu
nem tuturor planurilor menite să îm
piedice reprezentarea Chinei și vom 
contribui la normalizarea relațiilor 
diplomatice dintre Japonia și China 
și la pacea lumii".

MESAJUL LUI NORODOM SIANUK 
ADRESAT POPORULUI KHMER

PEKIN 19 (Agerpres) — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele C.C. al 
Frontului Național Unit al Cambod- 
giei (F.U.N.K.), a adresat poporului 
khmer un mesaj în care condamnă 
cu fermitate regimul Lon Noi — 
Sirik Matak, pentru faptul că a ce
dat administrației saigoneze o parte 
din teritoriul țării. în schimbul spri
jinului pe care aceasta i-1 acordă 
spre a se menține la Pnom Penh. 
Regiunile care nu sînt încă elibe
rate de către forțele F.U.N.K. — se 
arată in mesaj — au fost ocupate, eu 
deplinul oonsimțămînt al regimului 
de la Pnom Penh, de trupe saigo- 
neze, care lansează operațiuni îm
potriva patrioților khmeri. Denun- 
țînd aceste acțiuni de încălcare a in
tegrității teritoriale și a suveranită
ții țării, mesajul subliniază că Fron
tul Național Unit și Guvernul Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei

nu vor permite administrației Thieu- 
Ky să profite de pe urma actelor de 
trădare națională ale regimului Lon 
Noi — Sirik Matak, care supravie
țuiește numai datorită intervenției 
militare americano-saigoneze. Me
sajul relevă succesele obținute în 
lupta împotriva agresorilor de către 
poporul khmer și forțele armate de 
eliberare națională, care au preluat 
recent controlul asupra importantu
lui oraș Snuol, în pofida intenselor 
bombardamente întreprinse de avia
ția americană pentru a susține ope
rațiunile mercenarilor saigonezi.

în încheiere, șeful statului cam
bodgian a adresat un apel tuturor 
patrioților khmeri din zonele încă 
neeliberate, cerîndu-le să se ridice 
la luptă pentru înlăturarea din Cam- 
bodgia a tuturor trădătorilor, pentru 
înfringerea agresiunii imperialismu
lui american și a acoliților S.U.A. de 
la Saigon și Bangkok.

Atacuri ale patrioților sud vietnamezi
SAIGON 19 (Agerpres). — în pro

vincia Long Khanh, la aproximativ 
70 de kilometri est de Saigon, au 
avut loc violente lupte între forțele 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
și trupele americane Trupele ame
ricane au suferit grele pierderi în 
oameni și materiale de luptă, cu 
toate că în sprijinul lor au fost tri
mise elicoptere și avioane. în pro

vincia Quang Tri, în regiunea sep
tentrională a Vietnamului de sud, 
unde de mai multe zile se desfășoară 
operațiuni militare, forțele patriotice 
au lansat un puternic atac cu mor- 
tiere asupra unei unități de infante
rie a S.U.A. Alte ciocniri au mai 
avut loc în provinciile Quang Nam 
Si Binh Dinh.

otoF palmer S.U.A. trebuie să se retragă 
imediat, complet și fără condiții din Vietnam

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — 
Primul ministru al Suediei, Olof 
Palme, luind cuvintul la o adunare 
sindicală din Stockholm, a cerut Sta
telor Unite să se retragă din Vietnam 
„imediat, complet și fără condiții". 
Referindu-se Ia documentele secrete 
privind agresiunea americană in Viet
nam, publicate de ziarul „New York 
Times", primul ministru suedez a de

clarat că acestea „arată o contradicție 
clară intre punctele de vedere pe 
care conducătorii politici și militari 
le-au prezentat poporului și pregă
tirile pentru agresiune pe care le e- 
fectuează în secret. Se pare că in mod 
deliberat, a spus Palme, ei ascund 
poporului adevărul". Palme a afirmat 
că „poporul vietnamez trebuie lăsat 
să hotărască singur asupra soartei 
sale".

Urmăririle judiciare împotriva ziarelor 
„New York Times** și „Washington Post**

WASHINGTON. — După „New York Times", un alt ziar american de 
mare tiraj, „Washington Post", care a publicat vineri documente secrete 
ale Pentagonului privind războiul din Vietnam, a devenit obiectul urmă
ririi judiciare din partea Ministerului Justiției al S.U.A.

Acțiunea în justiție a fost precedată 
de o intervenție a ministerului pe 
lingă conducerea ziarului, căreia i se 
cerea să renunțe la continuarea pu
blicării acestor documente, sub mo
tivul că ar aduce o atingere „securită
ții naționale" a S.U.A. Direcția zia
rului a refuzat să întrerupă publica
rea acestor documente.

în urma acestui refuz. Ministerul 
Justiției a intentat o acțiune la un 
tribunal districtual din capitala ame
ricană, cerînd interzicerea publicării 
pe mai departe a documentelor. Ju
decătorul federal Gerhard Gesell a 
respins cererea ministerului, declarind 
că ..nici o dovadă tangibilă nu a fost 
avansată in sprijinul tezei că revela

țiile ziarului ar putea aduce un pre
judiciu statului".

Oficialitățile de la Washington au 
făcut apel jmpotriva hotărîrii. Apelul 
a fost judecat în cursul serii de vi
neri de către o curte federală, care 
a anulat decizia judecătorului Ger
hard Gesell, interzicînd ziarului să 
continue publicarea documentelor.

★
Pe de altă parte, judecătorul 

M. Gurfein a respins cererea guver
nului S.U.A. de a avea acces la do
cumentele secrete aflate în posesia 
ziarului „New York Times", care au 
făcut obiectuj publicării parțiale in 
edițiile de duininică, luni si marți ale 
acestui ziar.

agențiile de presă transmit:
Un acord româno-sovie- 

tic privind schimburile de 
sortimente de hîrtie și car
ton ^ntre ce^e două țări, pe viitorii 
cinci ani, a fost semnat la Moscova. 
Din partea română, aoordul a fost 
«emnat de Mihai Suder, ministrul 
Industriei lemnului, iar din partea 
sovietică de K. I. Galansin, ministrul 
industriei hîrtiei și celulozei.

Iosip Broz TitO, președintei»
R. S. F. Iugoslavia, a primit dele
gația parlamentară din Luxemburg, 
condusă de Pierre Gregoire, preșe
dintele parlamentului, aflată in vi
zită la Belgrad. Delegația parlamen
tarilor din Luxemburg a fost primită, 
de asemenea, de Mitia Ribicici, pre
ședintele Vecei Executive Federale. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme ale oolaborării dintre cele două 
țări, precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale — informează 
agenția Taniug.

: Declarația purtătorului de 
cuvînt al M.A.E. al R. P. D.
Coreene, care condamnă activita
tea părții americane în zona demili
tarizată, a fost dată publicității de 
ziarul „Nodon Sinmun". Declarația 
subliniază că partea americană a 
construit obiective militare, a intro
dus în mod ilegal armament de di
verse tipuri. Declarația cere încetarea 
acestor acțiuni care încalcă prevede
rile acordului de armistițiu în Coreea.

| Delegația Procuraturii Re
publicii Socialiste România,

; condusă de Augustin Alexa, procuror 
general, care face o vizită în Polonia, 
a fost primită simbătă de Stanislaw 
Kania, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și de Zygmunt Moskwa, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat.

Președintele Algeriei, 
Houarl Boumediene, a relevat, într-o 
euvîntare rostită la baza petrolieră 
„Hassi Messaoud" din Sahara, suc
cesele importante obținute de țara sa

în domeniul valorificării resurselor 
de petrol. El a afirmat că 1971 este 
pentru Algeria „anul bătăliei petro
lului, care -se înscrie în cadrul efor
turilor continue în vederea asigurării 
independenței economice depline".

Congresul Confederației 
muncitorilor din Ecuador 
(C.T.E.), una dintre organizațiile sin
dicale cele mai puternice din țară, 
și-a început lucrările in orașul Gua
yaquil. Cei peste 1 000 de delegați 
vor dezbate, alături de problemele 
legate de activitatea de producție, di
feritele aspecte ale apărării bogății
lor naționale și recuperarea lor de 
sub dominația monopolurilor străine, 
formarea unui sector de stat în do
meniul industriei și al economiei, in
clusiv al comerțului exterior, extin
derea relațiilor diplomatice etc. De 
asemenea, vor fi explorate căile de 
oonsolidare a „Frontului Unitar al 
Muncitorilor", recent constituit.

Consiliul economic na
țional al Pakistanului ?i a in- 
cheiat lucrările, desfășurate în pre
zența președintelui Yahya Khan. Pen
tru realizarea programului de dezvol
tare a sectorului de stat al economiei 
naționale, consiliul a hotărît să aloce 
5,5 miliarde dolari in anul financiar 
1971—1972. Potrivit agenției oficiale 
pakistaneze de presă, din această 
sumă, 2 790 milioane de rupii sînt 
destinate dezvoltării Pakistanului de 
est.

Un număr de 60 000 de 
țărani venezueleni împroprie
tăriți împreună cu familiile lor, din 
totalul celor 160 000 care au primit 
pămint prin legea de înfăptuire a 
reformei agrare aplicate pe parcursul 
a 10 ani, și-au părăsit proprietățile 
din lipsă de Inventar agricol.

Noi semne de slăbiciune 
a dolarului S.U.A.au ,ost ,n- 
registrate vineri. Banca Federală 
vest-germană a intervenit pentru a 
evita o nouă cădere a cursului mo

nedei americane. în acest scop, 
Bundesbank a trebuit să cumpere 
1,65 miliarde dolari. Este prima ac
țiune de proporții întreprinsă de 
Banca vest-germană pentru susține
rea dolarului, după declanșarea cri
zei monetare interoccidentale la în
ceputul lunii trecute.

Consultări pentru forma
rea guvernului în Islanda. 
Președintele Islandei. Kristjan Eld- 
jacn, l-a însărcinat simbătă pe Olafur 
Johannesson, liderul Partidului pro
gresist, cu formarea unui nou guvern 
de coaliție. Consultările în vederea 
stabilirii viitoarei echipe ministeriale 
urmează să înceapă vinerea viitoare 
între reprezentanții Partidului pro
gresist, Alianței populare (din care 
face parte Partidul comunist) și Par
tidul liberal de stingă.

Al VIII-lea Congres mon
dial al petrolului, 18 «« au 
participat oameni de știință și specia
liști din aproape 60 de țări, și-a în
cheiat lucrările la Moscova. Din Ro
mânia a participat o delegație condu
să de prof. dr. Bujor Almășan, mi
nistru! minelor, petrolului și geologiei.

ZIUA ROMÂNIEI LA 
TlRGUL DE LA POZNAN

POZNAN 19 (Agerpres). — în 
cadrul Tîrgului internațional de 
la Poznan, simbătă a avut loc 
Ziua României. Cu această oca
zie, în pavilionul României a 
fost oferit un cocteil, la care au 
participat Ryszard Karski. mi
nistru adjunct al comerțului ex
terior al R. P. Polone, Zygmunt 
Wegrzyk. directorul general al 
Tîrgului de la Poznan, directori 
de întreprinderi de comerț exte
rior poloneze, oameni de afa
ceri. ziariști. Oaspeții au fost 
primiți de Ion Tudor, șeful 
Agenției economice a României 
din Varșovia, și de Nioolae Vra
bie, directorul pavilionului ro
mânesc la tîrg.

Conferința statisticienilor 
europeni s~® încheiat 13 Geneva. 
Au fost examinate probleme privind 
programul de perfecționare a meto
delor statisticii în scopul asigurării 
comparabilității datelor și informa
țiilor statistico-economice pe plan 
european. La sesiune a participat și 
o delegație de specialiști români, con
dusă de directorul general al Direc
ției Centrale de Statistică.

Rezultatele alegerilor din U.R.S.S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Pre

zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a comunicat sîmbătă rezultatele ale
gerilor în sovietele supreme ale re
publicilor unionale și autonome ale 
U.R.S.S., precum și în organele lo
cale ale puterii de stat, desfășurate 
la 13 iunie. La alegeri au participat 
153 958 044 alegători, adică 99,96 la 
sută din cei înscriși pe listele elec
torale.

în toate republicile unionale și 
autonome ale U.R.S.S., candidații 
pentru sovietele supreme au întru
nit majoritatea absolută a voturilor, 
fiind desemnați deputați.

în sovietele de ținut, regionale, 
orășenești, raionale și în alte soviete 
locale, se arată în comunicatul Pre
zidiului Sovietului Suprem, au fost 
aleși 2 165 037 deputați.

în alegerile pentru organele locale 
ale puterii de stat, în 95 de circum
scripții electorale, precizează comu
nicatul, (89 pentru sovietele sătești, 
4 pentru sovietele de cătun și 2 pen
tru sovietele raionale), candidațil nu 
au întrunit majoritatea absolută de 
voturi. în aceste circumscripții vor fi 
organizate noi alegeri.

Regiunile Novosibirsk și Sverdlovsk - 
decorate cu Ordinul „Lenin“

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Pen
tru succese deosebite în îndeplinirea 
sarcinilor planului cincinal in dome
niul producției industriale și dezvol
tării științei și culturii, regiunea No
vosibirsk a fost decorată pentru a 
doua oară cu Ordinul „Lenln"

Luînd cuvîntul la adunarea festivă 
care a avut loc cu prilejul decorării, 
Kiril Mazurov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și-a exprimat convingerea 
că, în anii noului cincinal, locuitorii 
regiunii vor depune toate eforturile 
necesare pentru înfăptuirea sarcini-

lor trasate de Congresul al XXIV-lea 
al P.C.U.S.

Cu Ordinul „Lenin" a fost, de ase
menea, decorată, a doua oară, pentru 
sucoese deosebite în îndeplinirea sar
cinilor planului cincinal de dezvolta
re a economiei naționale, în special 
în domeniul industriei grele, regiunea 
Sverdlovsk.

La adunarea festivă care a avut loc 
cu ocazia decorării a luat cuvîntul 
Dmitri Ustinov, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care a subliniat că regiu
nea Sverdlovsk a adus o importantă 
contribuție la înfăptuirea cincinalului.

„Un pas înainte 
în favoarea 

unității stîngii"
Poziția P.C. Francez 

față de noul partid socialist
PARIS 19 — Corespondentul Ager

pres, G. Dascal transmite : Biroul 
Politic al Partidului Comunist Fran
cez a dat publicității un comunicat 
exprimînd punctul de vedere și po
ziția P.C.F. față de noul partid so
cialist, creat la congresul de unificare 
de la Epinay, din 11—13 iunie a.c. 
Comunicatul apreciază, între alte1?, 
ca pozitiv faptul că o largă majori
tate a delegaților s-a exprimat, în 
timpul congresului de unificare, in 
favoarea luptei pentru democrație și 
socialism, pentru unitatea cu comu
niștii și pentru excluderea oricărui 
compromis cu forțele reprezentative 
ale capitalismului.

„Acesta este un pas înainte în reali
zarea unității stingii". Comunicatul 
arată că „Trebuie, de asemenea, con
statat că moțiunea adoptată nu re
flectă clar aspirațiile unitare expri
mate în timpul congresului". Docu
mentul P.C.F. relevă că moțiunea so
cialistă amină pentru anul 1972 dis
cuțiile totuși urgente, în vederea rea
lizării unui adevărat program de 
luptă șl de guvernare și nu se referă 
deloc la bilanțul realizat anterior, 
sau la acțiunile imediate.

Biroul Politic al P.C.F. arată în în
cheiere că „se poate totuși găsi în 
lucrările congresului socialist o con
firmare a justeței luptei perseverente 
a partidului comunist în favoarea u- 
nității".

Cel de-al optulea pacient al 
doctorului Christian Barnard, 
in persoana Iui Van Zyl, căruia 
i s-a efectuat un transplant de 
cord, a părăsit spitalul Groote 
Schuur în „condiție excelentă", 
anunță un buletin medical pu
blicat la Capetown.

Exproprierea a încă 19 
mari latifundii 8 fost hotărită 
de Comisia pentru problemele refor
mei agrare din Chile (C.O.R.A.) în 
acest fel, de la venirea la putere a 
guvernului Unității Populare, numă
rul proprietăților funciare expropria
te, care depășesc 80 de hectare sau 
sint exploatate în mod necorespun
zător, se ridică la 812, însumînd o 
suprafață de 1 880 000 hectare.

Un acord comercial pe 
termen lung sovieto-norve-
gian, care Preve^e sporirea schim
burilor dintre cele două țări, a fost 
semnat la Oslo, informează agenția 
T.A.S.S.

Cancelarul R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, s-a Întors 
din vizita sa neoficială de cinci zile 
în Statele Unite, in cursul căreia a 
avut oonvorbiri cu președintele Ri
chard Nixon și cu secretarul Depar
tamentului de Stat, William Rogers. 
Potrivit agenției D.P.A.. au fost abor
date, printre altele, relațiile dintre 
R. F. a Germaniei și S.U.A., raportu
rile dintre Piața comună și Statele 
Unite, politica guvernului de la Bonn 
față de țările socialiste din Europa 
răsăriteană.

Perspectivele dezvoltării agriculturii mondiale
IN DEZBATEREA SESIUNII F.A.O.

ROMA 19 — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : Vineri 
la prim s-au încheiat lucrările celei de-a 56-a Sesiuni a Consiliului 
Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), 
consacrată pregătirii celei de-a 17-a Conferințe a F.A.O., ce urmează să 
aibă loc in noiembrie 1971.

întrunit sub semnul primului an 
al celui de-al II-lea Deceniu al dez
voltării, Consiliul F.A.O. și-a concen
trat atenția asupra programului de 
activitate al organizației, asupra lăr
girii resurselor pentru producția a- 
gricolă, a măsurilor necesare în do
meniul silviculturii și pisciculturii, 
studiului privind perspectivele dezvol
tării agriculturii mondiale și strate
giei internaționale pentru al II-lea 
Deceniu al dezvoltării, promovării și 
asigurării procesului de dezvoltare 
sub raportul alimentației și agricul
turii, precum și bugetului F.A.O, pe 
anul 1972—1973.

Din România, la lucrări a participat 
o delegație condusă de Filip Tomules- 
cu, adjunct al ministrului agricultu
rii, industriei alimentare, silvicultu
rii și apelor, care a fost ales prim- 
vicepreședinte al Consiliului F.A.O.

în cadrul discuțiilor ce au avut loc 
cu prilejul analizării problemelor 
menționate, delegații români au ex
pus punctul de vedere al țării noas
tre privind orientarea, consistența și 
structura programelor de lucru. El 
au subliniat, de asemenea, necesita
tea unei operativități sporite în elabo-

rarea studiului cu privire la perspec
tivele dezvoltării agricole mondiale, 
necesitatea creșterii resurselor desti
nate producției agricole, sprijinirii de 
către F.A.O. a activității privind edu
carea și formarea de specialiști in a- 
gricultură. Delegații români s-au re
ferit și la probleme privind raționa
lizarea și eficienta conducerii și ges
tiunii F.A.O., inclusiv la armonizarea 
cadrului său instituțional și juridic 
cu realitățile contemporane.

Comunicat
ALGER 19 — Corespondentul A- 

gerpres, Constantin Benga, transmi
te : La încheierea vizitei întreprinse 
la Alger de ministrul italian al afa
cerilor externe, Aldo Moro, la invi
tația omologului său algerian, Abde
laziz Boutefîika, a fost dat publicită
ții un comunicat comun care relevă, 
printre altele, că cele două părți au

PARIS
Aniversarea apelului 

la rezistență
PARIS 19 (Agerpres). — La 

Paris și în alte localități franceze 
s-a celebrat vineri cea de-a 31-a 
aniversare a apelului la rezis
tență, lansat la Londra, în ziua 
de ÎS iunie 1940, de generalul de 
Gaulle. Desfășurată la Mont Va- 
lerien — unde se află mormintele 
unor luptători din Rezistența 
franceză — ceremonia de la Pa
ris a fost prezidată de președin
tele Republicii, Georges Pompi
dou. Au asistat primul ministru, 
Jacques Chaban-Delmas, membri 
ai guvernului, foști combatanți 
in mișcarea de rezistență, pre
cum și numeroși parizieni.

comun italo-algerian

Convorbiri franco-libaneze
BEIRUT 19 (Agerpres). — în ca

drul vizitei pe care o întreprinde în 
Liban, Jean de Lipkowski, secretar 
de stat francez pentru afacerile ex
terne, a avut o întrevedere cu omo
logul său libanez, Khalil Abuhamad. 
într-o declarație făcută la sfîrșitul 
convorbirilor, secretarul de stat fran
cez a afirmat că punctul central al 
discuțiilor l-a constituit ansamblul 
problemelor Orientului Apropiat și. 
în context, că pozițiile libaneză și 
franceză sint foarte apropiate. Sub
liniind voința de pace manifestată de 
guvernul R.A.U., Jean de Lipkowski 
a menționat că un acord parțial pri
vind redeschiderea Canalului de Suez 
trebuie să facă parte dintr-un acord

global, care implică, în consecință, 
necesitatea retragerii trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate. 
„Cele două probleme, a spus Jean 
de Lipkowski, sînt legate între ele și 
este imposibil să fie abordate în mod 
separat. în caz contrar, în zonă va 
continua să existe o situație preca
ră, ceea ce nu va duce nici la sta
bilirea păcii în această zonă, nici la 
asigurarea dreptului fiecărui stat de 
a trăi în securitate cu vecinii săi".

★

CAIRO 19 (Agerpres). — Regele 
Feisal al Arabiei Saudite a sosit sîm
bătă într-o vizită oficială In Repu
blica Arabă Unită.

subliniat necesitatea continuării efor
turilor pentru sporirea și diversifica
rea schimburilor economice ltalo-al- 
geriene. în acest sens, se arată că gu
vernul italian a pus la dispoziția Al
geriei credite pentru achiziționarea 
de utilaje și alte instalații care să 
contribuie la realizarea unor pro
iecte de dezvoltare a economiei al
geriene. De asemenea, miniștrii de 
externe ai celor două țări au semnat 
un acord de cooperare tehnică pre- 
văzînd dezvoltarea relațiilor economi
ce și culturale dintre Italia și Algeria.

în legătură cu criza din Orientul 
Apropiat, comunicatul exprimă ho- 
tărirea celor două părți de a sprijini 
orice efort sincer de natură să sta
bilească în regiune o pace justă, ți 
trainică. Ambele părți consider*a cr 
„numai o politică bazată pe eln'm- 
narea focarelor de război și de ten
siune, pe respectarea principiilor e- 
galității și independenței popoarelor, 
pe cooperarea economică și culturală 
poate asigura pacea, securitatea și 
stabilirea unor relații strînse intre 
popoarele din bazinul Mării Medite- 
rane".

Miniștrii de externe ai celor două 
țări — menționează comunicatul — 
scot în evidență sprijinul guvernelor 
lor față de prevederile Cartei O.N.U., 
pronunțîndu-se pentru restabilirea 
drepturilor Republicii' Populare Chi
neze în Organizația Națiunilor Unite.

Experiențe științifice 
la bordul stației „Saliut" 

V. PAȚAEV ȘI-A SĂRBĂTORIT ZIUA DE NAȘTERE 
’N COSMOS

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Programul de sîmbătă al echipajului 
stației orbitale pilotate „Saliut" a cuprins experimente științifice și 
medicale, precum și punerea la punct a diverselor sisteme de bord.

Cosmonauții au efec
tuat cercetări optice a- 
supra atmosferei teres
tre, precum și experi
mente de orientare. 
Munca încordată a al
ternat, ca de obicei, cu 
exerciții fizice și cu 
perioade de odihnă. La 
ora 13,20 — ora Bucu- 
reștiului — stația pilo
tată efectuase 198 de

rotații in jurul Pămin- 
tului

Sîmbătă, la bordul 
iui „Saliut" a fost săr
bătorit un eveniment 
deosebit — inginerul 
experimentator Viktor 
Pațaev a împlinit 38 
de ani. în timpul unei 
emisiuni de televiziune, 
colegii săi de pe Pă
mint i-au transmis căl
duroase felicitări din

partea familiei, a prie
tenilor cosmonauți și a 
conducătorilor experi
mentului.

Sistemele de bord alo 
statici continuă să 
funcționeze normal, iar 
temperatura și presiu
nea se află în limitele 
stabilite. Cei trei cos
monauți se simt bine. 
Zborul stației „Saliut" 
continuă.

DETALII PRIVIND VIITOAREA 
MISIUNE SPAȚIALĂ „APOLLO-15"
HOUSTON 19 (Ager

pres). — în cadrul u- 
nei conferințe de pre
să, organizată la Cen
trul spațial de la Hous
ton. au fost prezentate 
o serie de detalii în le
gătură cu viitoarea 
misiune spațială ame
ricană „Apollo-15“, al 
cărei start spre Lună 
este prevăzut pentru 
26 iulie.

S-a anunțat că nu

mele cabinei principale 
va fi „Endeavour" (Nă
zuința). după cel al 
navei exploratorului 
britanic James Cook 
cu care acesta a por
nit să cerceteze sudul 
Pacificului în 1763. 
Modulul lunar se va 
numi Falcon (Șoimul), 
iar ..jeepul lunar" fo
losit de către astro
naut! în premieră pen
tru „plimbarea" pe

Lună a fost botezat 
de către N.A.S.A. 
„Rove-1“ (Hoinarul).

Cei doi călători lunari 
— David Scott și James 
Irwin — vor petrece 
pe Selene 67 de ore — 
perioadă dublă față 
de precedenta misiune 
„Apollo", avînd sar
cina să exploreze solul 
pe o întindere de 36 
de kilometri.

La închiderea ediției 

încordare 
în Bolivia

• Explozii în La Paz • Un post 
de radio ocupat de persoane 
înarmate • Apel al organiza
țiilor politice progresiste 
pentru prevenirea unei ten

tative de lovitură de stat
LA PAZ 19 (Agerpres) — Un cli

mat de încordare domnește în Boli
via, transmit agențiile de presă in
ternaționale. Vineri, trei explozii an 
fost semnalate în diverse puncte ale 
capitalei. La Paz. Un avion al ar
matei boliviene, al cărui echipaj a- 
vea misiunea de a cerceta din aer 
zonele în care s-au produs explozi
ile, s-a prăbușit, după toate probabi
litățile, în urma unui sabotaj. In a- 
ceeași zi, un post de radio particu
lar a fost ocupat de persoane înar
mate, care au transmis pe calea un
delor o proclamație antiguvernamen
tală.

Centrala muncitorească bolîviană 
și diverse organizații politice au a- 
dresat un apei întregului popor, ce- 
rîndu-i să fie pregătit pentru a face 
față unei tentative de lovitură do 
stat de dreapta, menită să împiedice 
Adunarea Populari, organ de largă 
reprezentare, care își va asuma unele 
dintre prerogativele parlamentului, 
să-și înceapă efectiv activitatea ia 
22 iunie.

Ministrul bolivian de Interne, Jorge 
Gallardo, a declarat că guvernul „va 
lua toate măsurile care se impun 
pentru a face față situației".
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