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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE CONDUSE 

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA POPULARĂ MONGOLĂ

Sosirea la 
Ulan Bator

După Pekin, Phenian ți Hanoi, 
Ulan Batorul — capitala Republi
cii Populare Mongole — cea de-a 
patra și ultima etapă a vizitei de
legației de partid și guvernamen
tale române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, în țările socia
liste ale continentului asiatic —a 
întâmpinat pe solii poporului nos
tru cu sentimente de stimă, de 
caldă prietenie.

Luni, ora 10, ora locală. Platoul 
central al aeroportului, împodobit 
cu tricolorul românesc și drapelul 
roșu-albastru al Mongoliei, este 
dominat de un mare panou pe care 
stă scris în limbile celor două po
poare : „Trăiască prietenia româ- 
no-mongolă“, precum și de portre
tul tovarășului Nicolae Ceăușescu. 
Pe aeroport se află numeroși lo
cuitori ai capitalei. în întâmpina
rea delegației de partid și guver
namentale române, condusă de to
varășul Nicolae Ceăușescu, au ve
nit tovarășii Jumjaaghiln Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, cu soția, 
Anastasia Filatova Țedenbal, Jam- 
saranghiin Sambu, membru al 
Biroului-Politic al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular, Tsagaanlamin Du- 
ghersuren, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
Njamin Jagvaral, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., Sonomin Luvsan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Damdindja- 
vin Maidar, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Demchighiin Molomjanț, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.P.R.M.

Sînt prezenți tovarășul Sandu 
loan, ambasadorul României la 
Ulan Bator, și alți membri ai amba
sadei, specialiști și tehnicieni ro
mâni din domeniul construcțiilor 
care lucrează la Ulan Bator ; este 
de față Damdinnerenghiin Bataa, 
ambasadorul R. P. Mongole la 
București.

Din avion coboară tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, cu soția, Elena 
Ceăușescu, ceilalți membri ai de
legației. Tovarășii Jumjăăghiin Țe- 
denbal și Jamsaranghiin Sambu 
string cu căldură mîinile tovară
șului Nicolae Ceăușescu, tovarășei

Cuvîntul tovarășului
Jumjăăghiin Țedenbal

Cuvîntul tovarășului 
filicolae Ceăușescu

Stimate tovarășe Ceăușescu,
Stimată tovarășă Elena 

Ceăușescu,
Stimate tovarășe Maurer,
Stimați oaspeți români,
Dragi tovarăși și prieteni,
La invitația noastră, astăzi a 

sosit în țara noastră, într-o vizită 
oficială de prietenie, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România în frunte 
*u tovarășul Nicolae Ceăușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România.

Permiteți-mi. în numele Comite
tului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Prezidiului 
Marelui Hural Popular, Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole și al întregului popor 
mongol, să vă transmit dumnea
voastră, stimați oaspeți, și, prin 
dumneavoastră, Partidului Comu
nist Român, guvernului României 
socialiste și poporului frate ro
mân, un fierbinte salut și cele mai 
bune urări.

Noi considerăm vizita înalților 
oaspeți români în Republica Popu-

Tovărășii Nicolăe Ceăușescu și Jumjăăghiin Țedenbol Io sosirea delegafiei române pe aeroportul din Ulan Bator

Elena ceăușescu și tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, salută cordial’ 
pe ceilalți membri ai delegației 
române : Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Mongole. 
Comandantul gărzii de onoare a- 
liniata pe aeroport prezintă ra- 

lară Mongolă o expresie a relații
lor prietenești care există intre 
statele și popoarele noastre, unite 
prin interesele și țelurile comune 
ale construirii socialismului.

Extinderea în continuare a legă
turilor dintre Partidul Popular Re
voluționar Mongol și Partidul Co
munist Român și întărirea priete
niei și colaborării dintre Republi
ca Populară Mongolă și Republica 
Socialistă România, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, co
respund intereselor popoarelor 
mongol și român, intereselor întă
ririi unității comunității socialiste 
și coeziunii rîndurilor forțelor re
voluționare, antiimperialiste.

Ne exprimăm încrederea că vi
zita în țara noastră a delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România va servi 
acestei cauze nobile.

Sîntem bucuroși să vă facem cu
noscute, stimați oaspeți români, 
viața si munca poporului mongol, 
care întâmpină cu o mare însufle
țire și entuziasm apropiatul jubi
leu — semicentenarul Revoluției 
populare.

Trăiască prietenia frățească din
tre popoarele mongol și român !

Bine ați venit, stimați oaspeți 1 

portul conducătorului delegației 
române. în semn de salut, sînt 
trase 21 de salve de tun.

Tovarășii Nicolae Ceăușescu și 
Ion Gheorghe Maurer, împreună 
cu tovarășii Jumjăăghiin Țeden
bal și Jamsaranghiin Sambu trec 
în revistă garda de onoare.

Grupuri de pionieri oferă oas
peților frumoase buchete de flori.

Sînt prezentate tovarășului Ni
colae Ceăușescu, celorlalți membri 
ai delegației române, persoanele 
oficiale mongole, precum și șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Ulan Bator.

Tovarășii Nicolae Ceăușescu și 
Jumjăăghiin Țedenbal se îndreaptă 
apoi spre oamenii muncii aflați pe 
aeroport, care, prin aclamații și 
urale, își exprimă bucuria de a fi 

(Continuare în pag. a IlI-a)

Stimate tovarășe Țedenbal,
Stimate tovarășe Sambu,
Dragi tovarăși și prieteni,
Sosind pe pămîntul Republicii 

Populare Mongole prietene, îmi este 
deosebit de plăcut să adresez Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, Pre
zidiului Marelui Hural Popular și 
guvernului Republicii Populare 
Mongole, întregului popor mon
gol, un cordial salut tovărășesc 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
tuturor oamenilor muncii din .pa
tria noastră.

Doresc să mulțumesc în mod căl
duros pentru invitația de a face 
această vizită oficială de prietenie 
în țara dumneavoastră, de a lua 
astfel contact nemijlocit cu viața 
și munca poporului mongol, cu 
realizările sale în construcția so
cialistă.

însuflețite de idealurile socia
lismului și comunismului. ale 
luptei împotriva imperialismului, 
pentru progres social și pace în 
lume, popoarele și țările noastre 
dezvoltă relații strînse de priete-

Plecarea
PEKIN 21. — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Delegația de partid și gu
vernamentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceăușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a părăsit luni 
dimineața Pekinul, după o escală 
în capitala chineză, și s-a îndreptat 
spre Ulan Bator, pentru o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Populară Mongolă.

De la reședință, membrii dele
gației au fost însoțiți de Ciu 
En-lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 

nie și colaborare reciprocă — pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural —, conlucrea
ză și se intrajutorează tovărășește 
in opera de edificare a noii orîn- 
duiri.

Avem convingerea că vizita pe 
care o începem astăzi, convorbiri
le și schimbul de păreri pe care le 
vom avea cu dumneavoastră, sti
mate tovarășe Jumjăăghiin Țe
denbal, cu ceilalți conducători de 
partid și de stat ai Mongoliei vor 
contribui la dezvoltarea în conti
nuare a prieteniei româno-mongo- 
le, pe baza stimei și încrederii re
ciproce, a principiilor marxism-le
ninismului și ale internaționalis
mului socialist, la cauza generală 
a socialismului și păcii.

Vă mulțumim din inimă pen
tru sentimentele prietenești cu care 
ne-ați salutat, pentru primirea căl
duroasă pe care ne-o faceți, pen
tru ospitalitatea cu care ne în
conjurați.

Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Mongolă, dintre popoarele ro
mân și mongol J
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30 DE ANI 
DE LA DEZLĂNȚUIREA 

AGRESIUNII HITLERISTE 

ÎMPOTRIVA 

UNIUNII SOVIETICE

din Pekin
C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Huan Iun-șen, membru al 
Biroului Politie al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, și de alți conducători da 
partid și de stat chinezi. Pe aero
port, tovarășul Nicolae Ceăușescu, 
soția sa. Elena Ceăușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți mem
bri ai delegației române își iau 
rămas bun de la tovarășii Ciu 
En-lai, Huan Iun-șen, 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.C., vicepremier âl Consiliu
lui de Stat, Ciu Ui-tzo, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., 
adjunct al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Ken Biao, 
membru al C.C. al P.C.C., șeful 
Secției pentru relații externe a 
C.C. al P.C.C., U De, membru al 
C.C. al P.C.C., al doilea secretar al 
Comitetului municipal de partid 
Pekin, Ci Pîn-fei, ministru ad-in- 
terim .al afacerilor externe. Fan I, 
președintele Comitetului pentru 
relații economice cu' străinătatea, 
Li Cian, membra al C.C. al P.C.C., 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Lin Cia-mei, soția vice- 
premierului Li. Sien-nien, Cian Hai- 
fun, ambasadorul chinez la Bucu
rești, și de la celelalte persoane 
oficiale chineze.

Tovarășii Nicolae Ceăușescu și 
Ciu En-lai își string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează.

Erau prezenți Keat Chon, mini
stru delegat pe lîngă primul mi
nistru al Guvernului Regal de 
Unitate Națională al Cambodgiei, 
Van Piny, al doilea ministru ad
junct al afacerilor externe cam
bodgian. Se aflau, de asemenea, 
pe aeroport Hyon Jun Guk, amba
sadorul R.P.D. Coreene, Ngo Thu- 
yen, ambasadorul R. D. Vietnam, 
Nguyen Van Quang, ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud, și 
Behbat, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Ambasadei Mongole la 
Pekin.

Erau de față Aurel Duma, am
basadorul român, membri ai am
basadei și ai Agenției economice 
române.

Tovarășul Nicolae Ceăușescu sa
lută din ușa avionului pe cei pre
zenți la aeroport, le face semne 
prietenești cu mîna.

Ecoul chemării
Consiliului Național 

al Frontului
Unității Socialiste

JUDEȚUL VASLUI
Oamenii muncii din întreprinderile 

industriale ale județului Vaslui răs
pund cu însuflețire chemării Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste prin suplimentarea angaja
mentelor pe acest an. Prin utilizarea 
judicioasă a timpului de lucru, a po
tențialului tehnic și material, colec
tivele unităților economice au hotărit 
ca pînă la sfirșitul anului să dea o 
producție marfă suplimentară de 
72 828 000 lei, cu 27 694 000 lei mai 
mult față de angajamentul inițial, să 
livreze la fondul pieței produse în 
valoare de aproape 14 milioane lei ; 
se vor expedia beneficiarilor externi 
mărfuri valorînd cu 3 796 000 lei valută 
mai mult decît se prevăzuse, iar be
neficiile suplimentare vor fi de peste 
13 milioane lei ; economiile la prețul 
de cost vor fi depășite cu 3 027 000 lei. 
Angajamentele luate de Fabrica de 
rulmenți din Blrlad de a produce 
peste plan mărfuri în valoare de 
peste 13 milioane lei demonstrează 
elocvent capacitatea profesională a a- 
cestui colectiv harnic, însuflețirea 
de care dă dovadă pentru îndepli
nirea și depășirea planului din anul 
in curs. Situat an de an în fruntea 
întrecerii socialiste, Combinatul de 
confecții din Vaslui s-a angajat ca 
pină la sfirșitul anului să producă 
suplimentar mărfuri în valoare de 
aproape 6 500 000 lei. De asemenea, 
întreprinderile de industrie locală, cu 
pondere importantă în economia ju
dețului, s-au angajat să dea în se- 
mestrul II o producție marfă su
plimentară de 20 milioane lei ; in
dustria cooperatistă va livra peste 
prevederi produse in valoare de 
9 700 000 lei, iar Întreprinderea viei 
și vinului, la același indicator, va 
spori prevederile planului cu peste 4 
milioane lei.

In rîndul unităților angajate să răs
pundă mobilizatoarei chemări se nu
mără și Fabrica de mobilă Vaslui, 
Industria cărnii, Fabrica de ulei din 
Birlad, Întreprinderea de morărit și 
panificație.

Vasile IANCU

JUDEJUL SUCEAVA
Plenara Consiliului județean Su

ceava al Frontului Unității Socialiste, 
analizînd propunerile făcute în în
treprinderile industriale, în fermele 
și cooperativele agricole de produc
ție, in alte unități socialiste de pe 
cuprinsul județului, a hotărit să su
plimenteze angajamentele inițiale pe 
întregul județ cu 60 milioane lei la 
producția marfă industrială, 13 mili
oane lei beneficii și 9 milioane lei 
reduceri la cheltuielile de producție. 
Vor fi obținute, între altele, 7 000 
tone barită flotată, 5 000 tone pirită, 
4 000 tone saci hîrtie, 2 800 metri cubi 
cherestea rășinoase, mobilă în va
loare de 2,5 milioane lei, alte însem
nate sporuri de produse industriale.

0 fierbinte și solemnă 
afirmare a solidarității 

poporului român 
cu cauza dreaptă 

a poporului vietnamez
In ziarele de ieri a fost publicat 

comunicatul comun cu privire la 
vizita delegației de partid și guver
namentale române, condusă de to
varășul Nicolae Ceăușescu, în Repu
blica Democrată Vietnam. Pentru 
prima oară, o delegație română la 
un asemenea nivel înalt a sosit pe 
pămîntul Vietnamului eroic. Delega
ția română a adus cu sine mesajul 
celor mai calde sentimente de soli
daritate pe care întregul nostru po
por le nutrește față de poporul viet
namez, față de neînfricata lui liiptă 
pentru salvgardarea libertății și inde
pendenței patriei, pentru apărarea 
cuceririlor sale revoluționare.

De la sosirea în capitala R.D. Viet
nam și pînă în clipa de rămas bun, 
delegația română s-a bucurat de o 
primire și ospitalitate plină de afec
țiune și simpatie tovărășească. Zeci 
și zeci, de mii de persoane i-au în
tâmpinat în aceste zile pe tovarășul 
Nicolae Ceăușescu și soția sa, tova
rășa Elena Ceăușescu, pe tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, pe ceilalți 
membri ai delegației cu urale șj ova
ții, cu nenumărate și calde gesturi 
de simpatie. Vizitele în orașele-erou 
Hanoi și Haifong, într-o serie de 
unități economice și instituții de cul
tură s-au transformat în manifesta
ții impresionante, într-o adevărată 
sărbătoare a prieteniei militante din
tre popoarele român și vietnamez.

Pe parcursul vizitei, membrii de
legației noastre au putut vedea ur
mele distrugerilor provocate de bom
bardamentele barbare ale aviației a- 
mericane — mărturii acuzatoare, de 
violare a celor mai elementare norme 
ale dreptului internațional. In ace
lași timp, oaspeții români au luat 
cunoștință în mod direct de munca 
tenace, plină de abnegație, a poporu
lui R. D. Vietnam pentru înlătura
rea ruinelor războiului, pentru refa
cerea întreprinderilor, pentru reclă
direa orașelor. în ciuda condițiilor 
atât de grele ale războiului, poporul 
vietnamez a reușit să asigure conti
nuarea operei de construcție socia
listă in R. D. Vietnam, obținînd și pe 
acest front strălucite succese. în în
tâlnirile cu oamenii muncii din în
treprinderile și instituțiile vizitate, 
ca și la marele miting al prieteniei 

De asemenea, vor fi livrate supli
mentar la export mărfuri în valoare 
de 5 milioane Iei.

In unitățile agricole, țăranii coope
ratori, însuflețiți de măsurile luate de 
conducerea partidului și statului nos
tru pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață, s-au angajat să dea peste 
prevederi 5 000 tone porumb boabe, 
10 000 tone sfeclă de zahăr, 10 000 
tone cartofi, 1000 tone legume și să 
livreze în plus la fondul de stat 
1 550 tone porumb boabe, 10 000 tone 
sfeclă de zahăr, 7 000 tone cartofi și 
12 000 hectolitri de lapte. w

(Agerpres)

JUDEȚUL OLT
Și în județul Olt oamenii muncii 

se angajează în aceste zile în adu
nări entuziaste să-și sporească anga
jamentele în întrecerea socialistă. 
Un puternic ecou a stârnit „che
marea" în rîndul comuniștilor, ute- 
ciștilor și celorlalți salariați ai Uzi
nei de fabricații, reparații și montaj» 
pentru agricultură din Balș. Reeva- 
luîndu-și resursele de care dispun in 
privința utilizării cit mai eficiente a 
capacităților de producție și a timpu
lui de lucru, harnicul colectiv de aici 
s-a decis să realizeze pînă la sfir
șitul anului o producție suplimentară 
de 10 milioane lei. „Dispunem de 
suficiente posibilități pentru a atinge 
acest mobilizator obiectiv — a pre
cizat inginerul-șef al uzinei, Dumi
tru Antonie. Vom acționa în special 
în direcția organizării mai judicioase 
a spațiilor de producție, a asimilării 
și introducerii in fabricație în conti
nuare a unor noi produse, compe
titive atât pe piața internă cît și pe 
cea externă".

Intr-o altă întreprindere din ora
șul Balș, „Jiul", colectivul de munci
tori. tehnicieni și ingineri a hotărît 
dublarea angajamentului inițial. După 
cum spunea tov. Ion Diaconescu, 
directorul unității, concomitent cu 
amplificarea eforturilor ce se vor 
depune în vederea sporirii produc
ției, se va acorda o atenție mai mara 
calității, pentru a fi realizate pro
duse de larg consum care să întru
nească aprecierea unanimă a cumpă
rătorilor. La fel salariații întreprin
derii de morărit și panificație Olt 
în urma unor ample și intense in
vestigări a potențialului încă neva
lorificat pe deplin în secțiile și sec
toarele de producție au luat hotărî- 
rea de a-și majora angajamentul ini
țial de la 720 000 lei producție glo
bală la 2 milioane lei și de a-și spori 
productivitatea muncii cu 1 la sută. 
Ducerea la îndeplinire a acestei ho- 
tărîri va însemna producerea pesto 
plan a 400 tone făină, 400 tone pîina 
și 20 tone biscuiți, producția supli
mentară ce va fi livrată la fondul 
pieței ridieîndu-se la valoarea de 
1 500 000 lei.

Victor URSU

de la Sala Congreselor din Hanoi, 
tovarășul Nicolae Ceăușescu a dat 
glas sentimentelor de înaltă prețuire 
și admirație pe care le nutrește în
tregul popor român, pentru erois
mul manifestat de poporul vietnamez, 
în lupta pentru respingerea agresiu
nii, cit și pentru victoriile sale pe 
tărîmul edificării socialiste. In ace
lași tâmp, în cursul vizitei, oamenii 
muncii din R. D. Vietnam au ținut 
să-și exprime, la rîndul lor, simpa
tia și prețuirea față de marile succese 
obținute de poporul român sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
în dezvoltarea economiei și culturii, 
in construirea socialismului pe pă
mîntul României.

In timpul șederii în Republica De
mocrată Vietnam, delegația de par
tid și guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceăușescu, 
s-a întâlnit du președintele Ton Duc 
Thang și a purtat convorbiri cu de
legația de partid și guvernamentală 
a R. D. Vietnam, condusă de tova
rășul Le Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam. Desfășu
rate într-o atmosferă cordială, da 
stimă și înțelegere tovărășeas
că, aceste întilniri și convorbiri 
au evocat vitalitatea legăturilor prie
tenești statornicite între cele două 
țări și — așa cum se arată în co
municatul comun, care sintetizează 
rezultatele vizitei — au dat expresie 
voinței celor două popoare de a dez
volta și mai trainic legăturile fră
țești, colaborarea și solidaritatea din
tre ele.

Poporul român, ca popor care a 
dus el însuși o îndelungată luptă îm
potriva dominației și asupririi străi
ne, cucerindu-și cu grele jertfe drep
tul de a-și orîndui viața potrivit in
tereselor și voinței sale suverane, a 
manifestat de la început înțelegere 
și simpatie față de aspirațiile de li
bertate și independență ale poporu
lui vietnamez. Cînd în urmă cu pes
te un sfert de veac, in septembria

Ion FINTINARU 
Dumitru ȚINU

(Continuare in pag. *VI-a)
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[FAPTUL!
divers;
Birocrație pe 
patru roți

Văzind că transportul în ora
șul Arad nu mai poate merge 
așa cum... șchioapătă acum, con
ducerea întreprinderii de re
sort din localitate s-a gin- 
dit să treacă la o îmbunătățire 
radicală a situației. Prima mă
sură (și, deocamdată, singura) a 
fost introducerea pe taximetre a 
unor fișe : solicitantul urcă in 
mașină, iar șoferul, in loc să 
pornească in direcția indicată, 
...se ambalează in „cursa" celor 
opt rubrici care trebuie comple
tate la fiecare drum. După un 
calcul sumar, completarea a nu
mai 20 de fișe scoate mașina 
din cursă nu mai puțin de o 
oră ! Din cite se spune, cei ce 
le-au introdus ar fi văzut in a- 
ceste fișe un mijloc de control 
asupra modului in care șoferii 
iși fac datoria. Șoferii susțin 
insă că ele pot fi completate fic
tiv. Tot mai eficiente ar fi deci 
aparatele de taxat și controale
le... fizice pe teren. Dacă, bine
înțeles, conducerea întreprinderii 
nu vrea să-și bage singură be- 
țe-n roate I

Răzbunarea 
goldanilor»
Petre Gheți, Nicolae Ion și Ion 

Jean, din comuna Singureni (Il
fov) — tustrei pasionați „vînă- 
tori" — au pornit la o partidă 
cinegetică. Nu oricum, ci la lu
mina farurilor unui tractor. Ie
purii constituiau astfel o țintă 
sigură ; braconierii au reușit să 
împuște nu mai puțin de 15 șol- 
dani. Vînătoarea avea să se 
termine însă într-un mod ne
așteptat. Surprinși de organele 
de control, cei trei braconieri au 
compărut, zilele trecute, în fața 
instanței de judecată. Prin sen
tința judecătoriei din Giurgiu, ei 
au fost condamnați la cite opt 
luni închisoare și plata unei 
despăgubiri de 7 000 lei.

Pereche... 
penală
Ea (Lucia Avram) era asisten

ta medicală la policlinica din 
Buzău. El (Alexandru Costache) 
— asistent medical la un alt ca
binet medical din aceeași loca
litate. S-au intilnit și, minați de 
aceleași meschine interese, au 
provocat șapte întreruperi de 
sarcină. Evident, contra unor 
substanțiale compensații bănești. 
Acum, amîndoi iși așteaptă 
„compensația" pe care o prevede 
legea pentru asemenea fapte.

Expoziția „Activitatea 
politică și tehnico-economi- 
că in sprijinul producției", 
deschisă in București, sus
cită un viu și binemeritat 
interes în rindul acelora 
care în organizațiile de 
partid se ocupă de pro
blemele muncii de agitație 
și propagandă. întilnim 
aici grupuri formate din 
zeci și zeci de vizitatori 
din sectoarele Capitalei ori 
din județe, activiști de 
partid, ai organizațiilor de 
masă, studiind cu meticu
lozitate expoziția — reu
șită sinteză a experienței 
obținute în acest domeniu 
al activității organizațiilor 
de partid. Expoziția este 
cu atît mai instructivă cu 
cit, reflectînd căutările 
efective ale organelor de 
partid în vederea împros
pătării muncii politice de 
masă spre a-i conferi o 
mai mare eficacitate, înfă- 
țișind „pe concret" expe
riența dobîndită" în lărgi
rea cimpului de influență 
și extinderea gamei mij
loacelor și formelor folo
site în munca politico-edu- 
cativă de masă, arată varia
tele posibilități de care dis
pun organele și organiza
țiile de partid pentru a 
realiza o activitate poli- 
tică-educativă de masă efi
cientă, interesantă, aban- 
donind formele șablon, a- 
noste, fără ecou in con
știința oamenilor.

în marea lor majori
tate miile de exponate în
fățișate aici — gazete- 
refiector, afișe-fulger, ca
ricaturi. albume, pliante — 
realizate cu ingeniozitate 
și pricepere de tot atîția 
autori anonimi nu au fost 
confecționate anume pen
tru o expoziție... la Bucu
rești, ci sînt selectate din 
secțiile multor unități in
dustriale și agricole după 
ce acolo au trecut exa
menul eficacității.

Sînt de apreciat ca avînd 
un larg ecou în mase for
mele atractive ale agitației 
vizuale între care gazetele 
satirice, fotogazetele cri
tice, afișele cuprinzind in
formații la zi din munca 
colectivelor, edițiile spe
ciale, foile volante reali
zate ca urmare a unor rai
duri etc. Prin materialele 
înfățișate, expoziția caută 
și izbutește să convingă că 
spre a găsi căile care duc 
fără ocol spre inima Si 
conștiința oamenilor, dia
logul politic de la om la 
om trebuie să fie din capul 
locului argumentat, viu. să 
cuprindă prin forme va
riate. atractive, diversifi
cate masa largă a oameni
lor muncii.

Partidul nostru pornește 
de la concluzia că munca 
politico-educativă consti
tuie o pîrghie dintre cele 
mai eficiente pentru antre
narea maselor la realizarea 
programului de dezvoltare 
social-economică a patriei, 
pentru formarea conștiinței

lor socialiste, pentru înlă
turarea fenomenelor nega
tive și promovarea a ceea 
ce este înaintat. în această 
ordine de idei, din întregul 
arsenal de materiale pre
zentate în expoziție vom 
alege citeva din exempla
rele cele mai reprezenta
tive, care atrag atenția 
prin modul cum sprijină 
promovarea metodelor noi 
de muncă, militînd, tot
odată, cu un grad înalt de 
combativitate față de ne
ajunsurile ce apar în înde
plinirea sarcinilor econo
mice, în comportamentul 
oamenilor.

Un interes aparte este a- 
tribuit în expoziție dez
voltării și propagării ex
perienței pozitive, inițiati-

pun să dubleze presa. De la 
Fabrica „Proletarul" din 
Bacău ne este prezentat 
un mijloc de agitație ope
rativ și eficient, devenit 
familiar în colectivul de 
aici .-„Secția în obiectiv". 
Pe un panou sînt consem
nate zilnic, ba chiar in fie
care schimb (prin grija 
responsabilului cu proble
mele de propagandă din 
biroul organizației de bază, 
a organizatorului grupei de 
sindicat și maistrului de 
schimb), evenimentele cele 
mai semnificative — pozi
tive și negative.

Cu numeroase „argu
mente" ilustrate este sub
liniat faptul că metodele 
moderne ale muncii poli
tice — în care iși găsesc o

educative de masă se obține 
nu prin simpla constatare a 
fenomenelor negative, prin 
înfățișarea lor descriptivis- 
tă, ci prin adoptarea fată 
de ele a unei atitudini 
combative, militante. Nume
roase foi volante, ediții spe
ciale, fotogazete, „reflec
toare", între care și gazeta 
„Faptul divers" de la Uzir.a 
mecanică Plopeni, „Cu apa
ratul foto prin uzină" de la 
Uzina mecanică Poiana, ju
dețul Prahova, prezentate 
în expoziție, sînt conce
pute din două părți: pri
ma — constatarea fenome
nelor, a doua — urmărirea 
stăruitoare a măsurilor în
treprinse pînă la obținerea 
eficientei scontate. în felul 
acesta se evidențiază con-

SINTEZA VIE w
A UNEI INTERESANTE

EXPERIENȚE COLECTIVE
Expoziția „Activitatea politica și tehnico-economică 

în sprijinul producției"

velor valoroase spre a le 
transforma într-un bun co
mun. într-o manieră sim
plă și totodată sugesti
vă sint înfățișate „Metoda 
de control și autocontrol 
muncitoresc reciproc", apli
cată la întreprinderea de 
pielărie și încălțăminte 
„Flacăra roșie" din Capi
tală. inițiativa organiza
țiilor de partid de la Uzi
nele „23 August" privind 
fGi-marea în fiecare secție 
și serviciu a unor active 
comisii de disciplină, for
mele variate de activitate 
ale agitatorilor de la uzina 
„5 Martie" Zărnești care 
prin convorbiri, mese ro
tunde. interviuri dezbat 
problemele majore ale pro
ducției.

După cum aveam să con
statăm, materialele din ex
poziție pledează pentru ex
tinderea mal largă. în di
versele forme ale agite • 
tiei vizuale. a textelor 
scurte, incisive, reflectînd 
cu operativitate proble
mele specifice locului de 
muncă și care nu își pro-

tot mai largă utilizare 
magnetofonul, aparatul da 
filmat, caricatura făcută 
ad-hoc — încep să se în
cetățenească tot mai mult 
in activitatea curentă. As
pecte diferite, dar într-un 
sens asemănătoare — prin 
concepția care stă la baza 
lor — pot fi intîlnite la Fa
brica de hîrtie și celuloză 
,.Paias“-Constanta. Rafină
ria Ploiești, Uzina „Electro- 
montaj" Sibiu ș.a. încăl
cări ale disciplinei muncii, 
risipa de materiale, lucrul 
de mîntuială, lipsa de spi
rit gospodăresc — au con
stituit tinta atacului fron
tal al celor ce mînuiesc a- 
paratul de filmat, magneto
fonul. a caricaturiștilor. 
Fotografiile în „alb și ne
gru" privind aspectele a- 
mintite reprezintă o con
fruntare pe viu, usturătoa
re. menite să-i scuture ne 
unii, să-i facă să simtă 
presiunea opiniei tovarăși
lor lor de muncă.

Nu o dată conducerea par
tidului a atras atenția că 
eficiența muncii politico-

vingerea celor ce se ocupă 
de aceste forme ale agita
ției vizuale, că nu este su
ficient doar de depistat 
neajunsurile, de a le în
fățișa oamenilor, ci și de 
a urmări „pe flux" reac
ția factorilor responsabili, 
insistînd și determinîndu-i 
să ia măsuri neîntîrziate, 
efective pentru a curma 
neajunsurile. în toate ca
zurile, „secretul" reușitei il 
constituie receptivitatea 
față de problemele acute, 
din colectivitate, intensifi
carea investiției de inge
niozitate, perseverență.

Vizitarea expoziției „Ac
tivitatea politică și tehni- 
co-cconomică în sprijinul 
producției" — la care 
ne-am referit doar prin 
citeva secvențe din bogatul 
fond de material documen
tar prezentat — invită și la 
unele reflecții. Este, desi
gur, foarte bine și absolut 
necesar ca probleme legate 
de disciplina muncii, folo
sirea fondului de timp, ca
litatea producției, apărarea 
avutului obștesc să stea 
în atenția muncii politi

ce de masă. în ace
lași timp nu pot fi negli
jate sau puse pe un plan 
secundar alte aspecte cali
tative, de deosebită însem
nătate în activitatea co
lectivelor ; din cite ne-am 
putut da seama, cu oare
care timiditate și sporadic 
sint tratate problemele le
gate de diminuarea nive
lului cheltuielilor mate
riale și a celor neeconomi- 
coase. promovarea mai ac
centuată a progresului teh
nic în producție, combate
rea tărăgănărilor în aplica
rea propunerilor judicioase 
făcute de salariat! pentru 
mai buna organizare a pro
ducției, stimularea inițiati
vei salarlaților, respectarea 
contractelor economice etc.

De asemenea, pentru ca 
mijloacele muncii politice 
de masă — ale organizații
lor de partid, U.T.C., sindi
cale — să fie ancorate mai 
puternic în problemele vi
tale ale unităților respec
tive, ele trebuie să adopte o 
atitudine critică construc
tivă, principială, fără me
najamente, indiferent de 
persoane. în această or
dine de idei, nu pu- 
tem decît să împărtășim o- 
pinia consemnată în caie
tul de impresii de tehnicia
nul C. Mofneagu de la 
Fabrica de bere „Grivița", 
care arată că, după părerea 
sa, accentele critice se o- 
presc la un anumit nivel : 
femeie de serviciu, tîm- 
plar, dulgher, zidar..... Oare
în organizarea și activitatea 
unor întreprinderi se pro
duc neajunsuri numai la 
acest nivel ?“ — se întreabă 
acesta.

Prin felul cum a fost or
ganizată. prin bogăția ma
terialelor riguros selectate 
și prezentate, expoziția la 
care ne ' referim demon
strează în mod convingător 
marile posibilități de care 
dispune munca nolitică 
pentru a aduce, prin mij
loacele ei specifice, o con
tribuție proprie, rit mat 
substanțială, la mobilizarea 
oamenilor muncii In vede
rea îndeplinirii în cele mai 
bune condiții a sarcinilor 
economice.

în fine, relevînd fap’nl 
că expoziția depășește ca
drul strict de interes al 
celor ce se ocupă de nro- 
biemele muncii noi't»'*?.  "e 
gîndim la posibilităti’e 
■reale (si de ce nu și la 
îndatoririle) ne care le-ar 
nutea avea revistei» ..Clu
bul". . Alb’na". „Urgie'»", 
revistele literare, artiștii 
plastici, atît pentru a va
lorifica mai deplin fon
dul bogat de idei, talentul 
autentic al multor autori 
anonimi, cît si p»nt-u a-«i 
lărgi — pornind de . Ia o a- 
semenea ..sursă" — cercul 
lor de colaboratori cu oa
meni aflati în miezul pro
blemelor ce preocupă ‘n- 
tr-un înalt grad colectivele.
Constantin MORARU

SALUT COLEGIAL
REVISTEI „UTUNK"

Se împlinesc 25 de 
ani de cind, sub egidă 
Uniunii Scriitorilor 
din România, a apărut 
la Cluj primul număr 
al revistei „Utunk". 
Slujind politica Par
tidului Comunist Ro
mân prin cuvîntul 
tipărit în limba ma
ghiară, „Utunk" s-a 
impus ca o publicație 
prestigioasă, a adus o 
contribuție deosebită 
la promovarea creației 
literar-artistice inspi
rată din realitatea di
namică, în continuă 
transformare a Româ
niei contemporane. Ai
doma altor publicații 
periodice și cotidiene 
din țara noastră, re
vista a militat și mi
litează pentru oglindi
rea în proză și vers, 
în dramaturgie, cine
matografie, arta plas
tică a universului spi
ritual bogat al oame
nilor muncii din pa
tria noastră socialistă, 
a problemelor funda
mentale ale existenței 
lor în noua societate. 
Este îndeobște apre
ciată contribuția deo
sebită a revistei la 
dezvoltarea literaturii 
și dramaturgiei ma
ghiare din România —

parte integrantă a 
culturii noastre socia
liste unitare, la valo
rificarea critică, de pe 
pozițiile marxism-le- 
ninismului a moșteni
rii culturale, la promo
varea creației tinerelor 
talente, precum și a- 
portul ei constant la 
difuzarea culturii ro
mâne clasice și con
temporane.

Prin între,aga sa ac
tivitate, revista „U- 
tunk" și-a dobîndit 
un meritat prestigiu 
in rindul intelectuali
tății, al tuturor citi
torilor săi. Ea se bu
cură de apreciere pen
tru spiritul umanist, 
militant, care-i stră
bate paginile, pentru 
contribuția adusă la 
afirmarea unor crea
ții de literatură, cri
tică și istorie literară, 
in substanța cărora se 
află adînc implantate 
concepția noastră ma- 
terialist-dialectică des
pre natură și societa
te. principiile esteti
cii marxiste, singurele 
capabile să dea sens 
și finalitate superioa
ră unei publicații care 
apare în tara noastră, 
unei publicații ce-și 
propune să-și aducă.

cu fidelitate și com
petență, un aport sub
stanțial la formarea 
spirituală a omului 
nou, a constructorului 
societății socialiste și 
comuniste

Orientîndu-și cu fer
mitate activitatea du
pă principiile politicii 
culturale a partidului, 
slujind obiectivele pe 
care și le-a propus 
partidul în opera de 
transformare a con
științelor. convins că 
literatura și arta au 
o mare forță de pă
trundere și înriurire, 
colectivul redacțional, 
colaboratorii revistei 
au făcut și fac dovada 
devotamentului pro
fund față de patria si 
poporul căruia îi a- 
parțin, față de cauza 
socialismului, al care, 
tel suprem este afir
marea deplină a per
sonalității umane.

Cu prilejul acestui 
jubileu urăm colegilor 
de la „Utunk" noi 
succese în activitatea 
lor rodnică pe care o 
consacră dezvoltării li
teraturii și artelor din 
patria noastră, înfăp
tuirii politicii partidu
lui, întăririi unității 
frățești a tuturor fiilor 
României socialiste.

I

Scumpul 
mai mult 
păgubește
într-una din diminețile trecu

te, la intrarea în stația C.F.R. 
Petroșani a deraiat un tren 
compus din 8 vagoane. Cauza ? 
Fiecare din cele 8 vagoane era 
încărcat cu cite 7—8 tone de 
cărbune peste limita normală. 
Datorită suprasolicitării, linia 
ferată și traversele s-au rupt. 
Numai printr-o întîmplare acci
dentul nu s-a soldat și cu vic
time. Pagubele însă se ridică la 
cîteva zeci de mii de lei. Acum, 
cei ce au dispus încărcarea va
goanelor peste capacitatea lor 
sint buni de plată.

Manevră 
tragică

Tractoristul Mihai Nuțu din 
satul Lacul Sărat (Brăila) voia 
să-șt zidească o casă nouă. In 
acest scop, efectua un transport 
de pămint cu tractorul. In ace
lași timp, prin preajmă, se ju
cau mai mulți copii, printre care 
și fiica sa, Cornelia, in virstă de 
doi ani. O manevră greșită și — 
fără să vadă ce are in spate — 
M.N. și-a accidentat mortal pro
priul copil. O întîmplare dure
roasă, care obligă să nu se uite 
că normele de circulație sint va
labile și în curtea casei.

în aștep
tarea 
oaspeților
în apropierea trecătorii Pris

lop din Munții Rodnei, o pădu
re cu o suprafață de 800 de 
hectare a fost declarată recent, 
printr-o decizie a Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Maramureș, rezervație 
naturală. Nu atît pentru valoa
rea ei în sine, cit mai ales pen
tru menținerea și protejarea u- 
nuî „locatar" de seamă : co
coșul de mesteacăn. în rezer
vație, prima de acest fel din 
țară, au fost identificate deja 
circa 50 de exemplare din a- 
ceastă specie valoroasă de pă
sări, aflate pe cale de dispa
riție și ocrotite de lege. Și nu 
s-ar putea spune că nu se simt 
ca la ele acasă. Ramîne de vă
zut acum cîți le vor urma la 
rînd, pentru... mutare !

Rubrică redactată de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Pe „arena" comercială a Capitalei, 

în special, dar și a unor orașe din 
țară, au apărut în ultimul timp, și 
continuă să apară, un nou tip de ma
gazine — de prezentare și desfacere — 
organizate de către înșiși producăto
rii bunurilor de consum. Ce rol au 
respectivele magazine ? Industria și-a 
propus, în primul rînd, să constate 
cu precizie ce se cere și ce nu se cere 
pe piață și, în funcție de rezultat, să 
orienteze cit mai bine propria crea
ție și producție. Dar nu numai atît. 
Magazinele industriei, prin condițiile 
speciale de care dispun, pot repre
zenta din multe puncte de vedere — 
ritmicitatea aprovizionării, diversita
tea produselor, prezentare etc. —‘ un 
model pentru întreaga rețea comer
cială. De aceea, în mod firesc, ele 
pot crea printre partenerii de acti
vitate acel spirit de emulație care să 
determine, în final, o veritabilă com
petiție comercială.

Se poate aprecia că multe, din ma
gazinele combinatelor Ministerului In
dustriei Ușoare încearcă, și într-o oa
recare măsură reușesc, să înregistre
ze preferințele publicului și să adap
teze, pe această bază, creația și pro
ducția la cererile populației. Unele ini
țiative pe această linie s-au soldat 
cu rezultate bune. Acum, înainte de 
contractări, fabricile au început 
să prezinte cumpărătorilor în uni
tățile comerciale proprii noile ca
taloage de mărfuri. Magazinele in
dustriei se transformă în veritabile 
expoziții cu vînzare. Prezenți in ma
gazine, reprezentanții fabricilor au 
prin urmare posibilitatea să urmă
rească efectiv, la fața locului, evolu
ția fiecărui articol în parte și numai 
ceea ce trece prin sita deasă a apre
cierii publice (articolele primesc „no
te) ia calea contractărilor cu co
merțul. Astfel de „întîlniri" cu pu
blicul au avut loc deocamdată la Ti
mișoara, Jimbolia, Arad, Reșița și 
Hunedoara. Eficiența metodei, nece
sitatea consultării cumpărătorilor pen
tru studiul și cunoașterea cererii de 
consum impun însă extinderea aces
tei experiențe, folosirea ei și în alte 
sectoare. Combinatul de încălțăminte 
și pielărie din Cluj, de pildă, foloseș
te o metodă proorie de sondai : „e- 
mite" cărți poștale, in zeci de mii 
de exemplare (de fapt, niște chestio
nare) pe care le înminează cetățeni
lor. Combinatul roagă propria clien
telă să răspundă dacă încălțămintea 
cumpărată este comodă, dacă forma și 
culoarea sint acceptabile ș.a.m.d. Răs
punsurile sînt ulterior analizate și 
folosite ca repere în noua producție.

într-o convorbire pe care am avut-o 
cu tov. Ion Popescu, adjunct al mi

I ...

*
**
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cinema
o In arșița nopții : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14.
e Esop : CAPITOL — 16,30;
13,45; 21.
• Din nou despre dragoste : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
e 100 de dolari pentru șerif : 
SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15, FESTIVAL — 9,15; 12,15; 
15,30; 18,30; 21,15, la grădină —
20.30, ’ FEROVIAR — 9,15; 12; 15,15; 
18; 20,45, EXCELSIOR — 9,30; 12,15; 
15,15; 18; 20,30, MODERN — 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 20, la grădină —
20.30, STADIONUL DINAMO — 
20,20.
0 Sprljinlți-1 pe șerif : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 13,30; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16.30. 18,45 ; 21, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FAVO
RIT — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, GRĂDINA DOINA — 20,30, 
GRADINA CAPITOL - 20,15.
• O floare șl doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, ARTA
— 9; 12,30; 16, la grădină — 20,15, 
GLORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, AU
RORA — 9; 12,30; 16; 19,30, la gră
dină — 20.15.
e Haiducii Iu! Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : LUMINA — 9; 
12,30; 16; 19.30.
n Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
O Regele Lear : DOINA — 11,30; 
16;, 19,30.
• Apa ca un bivol negru ; Spor
tul in școală ; Andreescu ; Printre 
tineri : TIMPURI NOI — 9—20,15 
în continuare.
• iubire : BUZEȘTI — 15,30; 18, 
la grădină — 20.30.
• Facerea lumii : DACIA — 8,45— 
20 în continuare, MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
• Escroc fără voie — 9. Premiere 
strict secrete — 10.30, Duelul lung
— 12,30; 14,30. Valetul de pică — 
16,30: 18,45, Păsările — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
• Dă-1 înainte cowboy : GRIVI- 
TA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11.15; 13.30: 16; 18,15, 
la grădină — 20,15, FLAMURA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30, GRĂ
DINA PARCUL HERĂSTRĂU —
20.30.
« Și caii se împușcă, nu-i asa ? : 
BUCEGI — 15.15; 18: 20.30, MIO
RIȚA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20,30.
• Printre colinele verzi : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.

a Domiciliul conjugal : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
a Butch Cassidy și Sundance Kid: 
UNIREA — 16; 18,15, la grădină
— 20,30, POPULAR — 15,30; 18;
20.15, RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Cel trei care au speriat Vestul: 
LIRA — 15,30: 13, la grădină —
20.15.
• Sunetul muzicii : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 19,15.
a Serata : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15. FERENTARI — 15,30;
17,45; 20.
a Elefantul Slowly : GIULEȘTI
— 15,30; 17,45; 20, FLOREASCA — 
16; 18,15; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria t 
PACEA — 16; 19.
• Mihai Viteazul : CRÎNGAȘI — 
15; 19. VITAN — 16, la grădină
— 20,15.
• Cazul C.L. : VOLGA — 9,15;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Bătălia de pe Neretva : FLA
CĂRA — 15,30; 19, VIITORUL — 
16; 19,30.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : MUNCA — 16; 18; 20.
• Ultima relicvă : LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Re
cital de plan susținut de Remus 
Manolcanu și recital de violoncel 
susținut de Mirel- Iancovlcl — 20.
• Opera Română (la Arenele Ro
mane) : Liliacul — 20.

Teatrul de operetă : Se mărită 
etele — 19,30.
• A.T.M. (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert simfonic de prome
nadă. Dirijori : Theodor Costin șl 
Mircea Luculescu. Solist : Vaslle 
Martinoiu — 20.
• A.R.I.A. (Ia Sala Palatului) : 
Concert extraordinar susținut de 
Aura Urziceanu șl Cvintetul de jaz 
„București" — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu44 (la Teatrul de 
vară „Herăstrău4*)  : Revista la vo
lan — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase44 (la grădina „Boema4*)  : La 
grădina „Cărăbuș" — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.

nistrului industriei ușoare, și cu tov. 
C. Morărescu, director general ad
junct în direcția generală de desface
re, au fost definite și alte avantaje 
imediate ale acestor magazine. Ni s-a 
spus, de exemplu, că datorită aprovi
zionării ritmice și directe — fabrică- 
raft — în unitățile comerciale ale in
dustriei — care sînt bine organizate și 
aprovizionate — viteza de circulație a 
mărfurilor este, de regulă, cu 15—20 
la sută mai mare decît în maga
zinele „clasice". Pe de altă parte, 
existența magazinelor industriei 
este pe cale să accelereze și con-

„etalon" — unități de studiu și ex
periență, veritabile rampe de lan
sare a noutăților și de producere a 
acestora în raport cu cerințele.

Notind începuturile bune, orientarea 
corectă a acestei noi rețele comercia
le, în acord cu rolul ei dublu — de 
studiu al cererii și de perfecționare a 
desfacerii — rămîn, totuși, de făcut 
unele observații. în primul rînd, se 
constată o evoluție destul de timidă 
a acestei rețele ; deși ar părea firesc 
ca toate sectoarele importante pro
ducătoare de bunuri de consum, să 
dispună de un număr corespunzător

zine care nu reușesc încă să-și exer
cite cu același succes rolul. Cît des
pre magazinele aparținînd altor sec
toare producătoare, problemele stu
diului și perfecționării desfacerii se 
pun mult mai ascuțit.

Am intrat în cîteva unități ale in
dustriei alimentare, ale cooperației 
meșteșugărești și întreprinderilor a- 
gricole de stat. Te aștepți ca în aceste 
magazine, de expunere și desfacere, 
să găsești o veritabilă expoziție de 
mărfuri, receptivitate la cerere, o ser
vire ireproșabilă. Cînd colo... Am fost 
recent la magazinul tutelat de

Aduc magazinele industriei/ 1

ceva, cu adevărat nou, 
în peisajul comercial?

cretizarea intențiilor producători
lor în direcția diversificării bu
nurilor de consum. în ce mod ? 
înainte, cînd industria nu dispunea 
de magazine proprii, soarta unor ar
ticole noi era pecetluită de un sim
plu „da“ sau „nu" al reprezentantu
lui organizației comerciale, care de
cidea lansarea lor pe piață, de unul 
singur, în numele milioanelor de cum
părători. Vrînd-nevrînd, industria 
accepta această situație. în actualele 
condiții, lucrurile s-au schimbat. Un 
caz : s-a oferit la contractare o țesă
tură de in în amestec cu poliesteri. 
Fiind respins de comerț, acest arti
col a fost introdus, ulterior, în ma
gazinele industriei. Ce s-a constatat ? 
Industria n-a putut face față, pentru 
moment, cererii. Numeroase alte 
exemple de acest fel, mai ales din 
sectorul de încălțăminte și pielărie, 
demonstrează că sînt întrunite condi
ții bune de realizare a magazinelor

de magazine pentru prezentare și des
facere, deocamdată lucrurile stau cu 
totul altfel. Puternica industrie a 
confecțiilor, de pildă, e reprezentată 
de numai 16 magazine ; producătorii 
de tricotaje iși expun și comerciali
zează marfa doar în 4 unități, iar 
sticlăria nu are decît un singur ma
gazin 1 în sectorul alimentar cifrele 
sînt asemănătoare.

în al doilea rînd, regimul de func
ționare al acestui nou tip de magazi
ne este inconsecvent realizat. După 
cum spuneam, industriei i s-a cerut 
să organizeze o rețea comercială pro
prie tocmai pentru înfăptuirea a două 
obiective de mare însemnătate : son
darea efectivă a părerii publicului și 
promovarea unui comerț modern, ci
vilizat. ireproșabil. Am arătat că unele 
magazine ale industriei ușoare cores
pund aproape exact acestor dezidera
te. Dar chiar și în administrarea in
dustriei ușoare mai ființează maga-

industria alimentară din Constanța ; 
pentru început, am avut senzația că 
ne aflăm într-o unitate a nimănui, 
certată cu serviciul aprovizionării și 
cu bunele maniere. Acolo nu se gă
seau decît cîteva kilograme de salam 
și, încolo — conserve clasice ! De ce ? 
Am fost informați că, în ziua aceea, 
nu venise încă marfa. Explicația sea
mănă, după cum se observă, ca două 
picături de apă, cu cele pe care le 
oferă, pînă la obsesie, și responsa
bilii comerțului local.

Este de neînțeles și de neîngăduit 
ca întreprinderile industriei alimen
tare. care au în mînă toată marfa po
sibilă, să continue să dea exemplu 
prost de aprovizionare și organizare. 
Magazinul „Fragus" din centrul Bucu- 
reștiului (fost „Delta", fost „Expo", 
fost...) continuă să rămînă o unitate 
care nu-și mai găsește nici numele, 
nici locul în profilul rețelei comer
ciale. Acum am fost informați că o

parte din „Fragus" e pe cale să de
vină... zahana ! Oare acesta este rolul 
magazinelor industriei, să se schimbe 
la față de la o zi la alta, să nu mai 
știe omul de azi pe mîine ce se gă
sește acolo ? Notăm aici, în aceeași 
ordine de idei, că nici magazinele 
„gostat" (unele dintre ele) nu reușesc 
șă se desprindă din anonimat, să-și 
joace rolul cu seriozitate. Magazinul 
de pe str. 30 Decembrie (vis-â-vis de 
CEC), renumit la început pentru 
produsele lui excepționale, pentru va
rietatea mărfurilor, nu se mai deose
bește acum cu nimic de o băcănie 
oarecare. Recent — zile în șir — nu 
era aprovizionat decît cu costiță afu
mată, conserve și băuturi. Unele 
magazine ale cooperației meșteșugă
rești — care, de fapt, ar trebui să 
strălucească în privința diversificării 
și abundenței de marfă — oferă, de 
multe ori, chiar anumite articole re
fuzate de clienți la centrele de co
mandă !

Nu stă însă în intenția noastră să 
facem aici inventarul tuturor maga
zinelor producătorilor, fie ele mai 
bine sau mai rău aprovizionate. Este 
de semnalat mai ales faptul că unele 
dintre ele sînt cu totul altceva decit 
ar trebui să fie, joacă un rol 
anemic în rețeaua comercială. Fără 
îndoială, nivelul lor inacceptabil de 
organizare și funcționare reflectă 
concepția organismelor care le-au 
creat ; în loc ca ele să reprezinte a- 
devărate centre de consultare cu pu
blicul, organizate după cele mai noi 
principii și metode în domeniul co
merțului, să poată fi astfel un fer
ment al competiției în rețeaua de 
desfacere, rămîn, cum s-a văzut, niște 
ciudați hibrizi, lipsiți de viabilitate. 
Realizarea lor s-a făcut parcă dlntr-o 
„obligație", și nicidecum din convin
gerea utilității pe care o au acum și 
în viitor.

Unitățile industriei, exercitîndu-și 
activitatea sub firmă de „magazin 
de prezentare", trebuie să se pre
zinte efectiv și din toate punctele de 
vedere la un nivel foarte înalt. Ele 
trebuie să demonstreze, practic — 
experiență există — că se poate son
da eficient cererea, că se poate realiza 
o aprovizionare corespunzătoare ne
voilor, că servirea populației poate 
lua forme cu adevărat superioare. In 
condițiile speciale de care dispun, ele 
pot să declanșeze efectiv competiția 
cu magazinele comerțului clasic. 
Competiție din care, firește, va avea 
de cîștigat — în primul rînd — cel 
căruia îi sînt destinate toate bunurile 
create : cumpărătorul.

Gh. GRAURE

i
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PROGRAMUL I

10,00—11,00 Teleșcoală. Consultații 
pentru examenele de admitere 
e Chimie : Apa. Prezintă prof. dr. 
uocent Dumitru Negoiu © Istorie : 
Momente ale luptei pentru liber
tate socială în secolul al XIX-lea. 
Prezintă conf. univ. dr. Al. Vianu. 
18,00 Deschiderea emisiunii. Nico
lae Iorga. Oameni care au fost. 
Comentariul : Dan Zamfirescu. 
18,20 Steaua Polară. Cabinet TV 
de orientare școlară și profesio
nală • La ce școală profesională 
ne înscriem ! 7 Răspund la între
bările tinerilor aflați în preajma

*

examenelor de admitere, invitații L
emisiunii : Vasile Alexandrescu — !j

î

*

adjunct al ministrului învățămîn- 
tului, Silvia Ilie — secretară a 
C.C. al U.T.Q., Virgil Ianovici — 
prim-adjunct’ al ministrului mine
lor, industriei petroliere și geolo
giei, Ion Păcuraru, adjunct al mi
nistrului muncii, Răducanu Cio- 
roiu, adjunct al ministrului con
strucțiilor industriale, Ion Padu
raru din ministerul învățămîntu- 
lui • Poșta emisiunii : învățămîn- 
tul de specializare postllceal. Emi
siune de Dan Huliera. 19,10 Pu
blicitate. 19,15 1001 de seri. 19,30 
Telejurnalul de seară « Sport. 
20,10 România ’75. Creatori și be
neficiari ai venitului național. 
Prevederile cincinalului în dome
niul creșterii avuției sociale, pre
zentate și comentate de specialiști. 
20,40 Teatru liric TV. „Mireasa 
vîndută44 de Bedrich Smetana, pa
gină clasică a muzicii cehe. Spec
tacolul de televiziune este reali
zat cu concursul soliștilor și an
samblului Operei Române din 
București. 21,50 Aventuri în epoca 
de piatră — film de desen animat. 
22,15 Concertul naistului Gheorghe 
Zamfir, de mai multe ori lsfureat 
al Marelui premiu „Charles Cros44. 
22,45 Telejurnalul de noapte. 23,00 
închiderea emisiunii programu
lui I.

PROGRAMUL II

20,10 Tineretul la rampă. Baleri
na Cristina Pora. Viziuni coregra
fice pe muzică de Beethoven, J. 
Strauss și Chopin. Prezintă : Sil
viu Gavrilă. 20,30 Bucureștiul 
necunoscut. 21,00 Arta plastică. 
Anul internațional Albrecht Dii- 
rer. Comentează : Ion Frunzetti. 
21,20 Universitaria. Ce înseamnă 
astăzi „a fi modern44 7. 21,35 Bloc
notes de Eugen Mândrie. 21,50 Bu
letin de știri. 21,55 Film serial 
„Inima lui Bonivur44 (V). 22,25 Mu
zică de jaz. 23,00 închiderea emi
siunii programului II.
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VIZITA DELEGA ȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
ROMÂNE IN REPUBLICA POPULARĂ MONGOLĂ
DEJUN OFICIAL

Luni la amiază, Comitetul Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Prezidiul Marelui 
Hural Popular și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Populare 
Mongole au oferit un dejun oficial 
în onoarea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România. .

Toastul tovarășului

Jumjaaghiin Țedenbal

Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,
Stimate tovarășe Maurer, 
Stimați oaspeți români,
Dragi tovarăși,

Sîntem bucuroși să salutăm încă 
o dată cordial delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste România, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, care a sosit în țara noas
tră într-o vizită de prietenie. în 
persoana înalților noștri oaspeți, 
noi salutăm poporul frate român 
și guvernul său, Partidul Comu
nist Român, care și-a sărbătorit re
cent semicentenarul.

Poporul mongol, credincios idei
lor leniniste ale prieteniei și co
laborării dintre popoare, nutrește 
sentimente sincere de simpatie și 
solidaritate cu oamenii muncii din 
România socialistă, cu tovarășii 
noștri de luptă pentru construirea 
unei vieți noi, pentru cauza păcii 
și socialismului.

în ultimii 27 de ani, poporul 
român, sub conducerea partidului 
său comunist, a înfăptuit transfor
mări social-economice radicale și a 
schimbat România, țară înapoiată 
în trecut, într-un stat socialist în
floritor. Poporul mongol se bucură 
sincer de realizările minunate ale 
României socialiste în construcția 
economică și culturală, care con
stituie un rezultat al muncii pli
ne de abnegație a talentatului po
por român și al colaborării sale 
cu țările frățești ale socialismului. 
' între Republica Populară Mongo
lă și Republica Socialistă România, 
care sînt părți integrante ale co
munității mondiale socialiste, se 
dezvoltă an de an relațiile de prie
tenie și colaborare. Diferite orga
nizații ale celor două țări au sta
bilit și mențin între ele contacte 
reciproc avantajoase. Dezvoltarea 
colaborării pe plan economic, cul
tural și în alte domenii dintre ță
rile noastre, atît pe bază bilaterală, 
cit și multilaterală în cadrul 
C.A.E.R., corespunde intereselor 
popoarelor ambelor țări și slujește 
cauzei comune a păcii și socialis
mului.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în Republica Popu
lară Mongolă are loc în ajunul unui 
eveniment istoric remarcabil în 
viața țării noastre și a întregului 
popor mongol, cea de-a 50-a ani
versare a Revoluției populare. Co
muniștii și oamenii muncii din Re
publica Populară Mongolă se pre
gătesc să sărbătorească această 
dată minunată ca pe o sărbătoare 
a triumfului ideilor marxism-le- 
ninismului pe pămîntul mongol, ca 
o nouă etapă importantă în munca 
lor constructivă și în luptă, ca o 
sărbătoare a prieteniei internațio
naliste cu popoarele Uniunii Sovie
tice și ale altor țări socialiste.

în cei 50 de ani care au trecut, 
poporul mongol, sprijinindu-se pe 
ajutorul și sprijinul multilateral al 
primei țări a socialismului — Uniu
nea Sovietică — precum și pe cola
borarea cu alte țări frățești, a reu
șit să depășească rămînerea în 
urmă multiseculară în domeniul 
economic și cultural a țării sale și

SPECTACOL 
FESTIV

Seara, delegația de partid și gu
vernamentală română a asistat la 
un spectacol festiv, care a avut loc 
în sala Teatrului de stat de operă 
și balet.

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a soției sale, Elena 
Ceaușescu, a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, a celorlalți 
membri ai delegației române, pre
cum și a tovarășilor J. Țedenbal, cu 
soția, Anastasia Filatova Țeden
bal, J. Sambu, a celorlalte per
soane oficiale mongole a fost sa
lutată cu îndelungi aplauze. Se 
intonează Imnurile de stat al? 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Mongole.

Spectacolul, de o înaltă ținută 
artistică, a cuprins arii din opere 
și fragmente de balet clasic, cîn- 
tece revoluționare, muzică și dan
suri populare mongole, precum și 
melodii românești.

în încheierea spectacolului, care 
s-a bucurat de un deosebit succes, 
asistența a aclamat minute în șir 
pe conducătorii români și mongoli.

în semn de prețuire pentru mă
iestria interpretativă, colectivului 
de artiști le-a fost oferit, din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a soției sale, un coș cu flori.

La dejun au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Ion Iliescu, George Macoves- 
cu, precum și Sandu loan, amba
sadorul României la Ulan Bator.

Din partea mongolă au fost pre- 

să construiască o nouă viață liberă, 
îrifăptuind trecerea istorică de la 
feudalism spre socialism, depășind 
faza capitalistă.

Privind de pe culmea celor 50 
de ani la drumul străbătut de po
porul mongol, putem să spunem pe 
deplin justificat că unitatea fră
țească, colaborarea multilaterală și 
ajutorul reciproc al țărilor socia
liste au o importanță vitală pentru 
construirea societății noi, pentru 
apărarea și consolidarea cuceririlor 
socialismului.

Alianța, prietenia și unitatea ță
rilor frățești reprezintă o uriașă 
cucerire istorică pe care trebuie 
să o apărăm și s-o întărim prin 
toate mijloacele în interesul uni
tății tuturor forțelor revoluționare 
ale lumii și al intensificării luptei 
antiimperialiste. în politica și ac
tivitatea sa practică, partidul nos
tru pornește de la faptul că numai 
acțiunile active în spiritul inter
naționalismului proletar vor adu
ce lumii socialismului noi succese 
în lupta împotriva imperialismu
lui.

Recent, s-au desfășurat lucrările 
celui de-ai XVI-lea Congres al 
P.P.R.M., care au confirmat din 
nou că partidul nostru va depune 
și în viitor neobosit eforturile sale 
pentru întărirea prin toate mijloa
cele a alianței, prieteniei și cola
borării R.P. Mongole cu Uniunea 
Sovietică și cu alte state socialis
te, în numele asigurării victoriei 
depline a socialismului în țara 
noastră, în numele consolidării 
unității țărilor comunității socia
liste și desfășurării cu succes a 
luptei împotriva imperialismului 
internațional. An). ..fțjst .țptdeauna 
credincioși acestei linii și, în con
tinuare, o vom transpune în prac
tică în mod consecvent.

Ne exprimăm speranța că întîl- 
nirile și convorbirile noastre cu 
conducătorii români vor li folo
sitoare pentru ambele părți și vor 
sluji cauzei dezvoltării relațiilor 
mongolo-române.

Permiteți-mi ca, în încheiere, să 
urez înalților noștri oaspeți români 
o vizită plăcută în țara noastră. 
Prin intermediul delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, noi urăm 
poporului frate român noi și mari 
succese în construcția socialismu
lui în țara sa.

Permiteți-mi să toastez,
Pentru prietenia frățească și co

laborarea dintre popoarele mongol 
și român !

Pentru poporul frate român !
Pentru înflorirea continuă a Ro

mâniei socialiste !
Pentru partidul și guvernul Ro

mâniei socialiste !
în sănătatea înaltului nostru 

oaspete, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu !

în sănătatea stimatului nostru 
oaspete, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer !

în sănătatea tuturor membrilor 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România și a tovarășilor care o 
însoțesc !

Pentru unitatea și coeziunea ță
rilor socialiste și mișcării comu
niste mondiale pe baza marxism- 
leninismului !

Pentru pacea și prietenia între 
popoare ! 

Pretutindeni, o primire călduroasă, prietenească, pentru solii poporului român

zenți tovarășii Jumjaaghiin Țeden
bal, cu soția sa, Anastasia Filatova 
Țedenbal, Jamsaranghiin Sambu, 
cu soția sa, Tsagaanlamin Dugher- 
suren, Njamin Jagvaral, Sonomin 
Luvsan, Damdindjavin Maidar, 
Demchighiin Molomjanț, membri 
ai C.C. al P.P.R.M., ai Prezidiului

Stimate tovarășe Țedenbal,
Stimată tovarășă Anastasia Fila

tova Țedenbal.
Stimate tovarășe Sambu,
Dragi tovarăși și prieteni.

Doresc încă o dată să vă adresez 
dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Prezidiului Marelui 
Hural Popular și guvernului Repu
blicii Populare Mongole un salut 
tovărășesc din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și 
guvernului Republicii Socialiste 
România, a poporului român.

De asemenea, doresc să vă mulțu
mesc dumneavoastră, populației 
orașului Ulan Bator pentru pri
mirea însuflețită pe care ne-ați fă
cut-o, pentru manifestările calde 
de prietenie și ospitalitate cu care 
am fost întîmpinați. în aceasta 
vedem o expresie a sentimentelor 
de stimă și prețuire pe care și le 
poartă în mod reciproc popoarele 
român și mongol.

Vizita pe care o facem în Re
publica Populară Mongolă are loc 
în preajma unei însemnate sărbă
tori naționale a poporului mongol 
— a 50-a aniversare a Revoluției 
populare antiimperialiste și anti
feudale, condusă de Partidul Popu
lar Revoluționar, în frunte cu 
neuitații fii ai poporului mongol, 
Suhe Bator și Cioibalsan. Cu oca
zia acestui istoric eveniment, do
resc să vă adresez dumneavoastră, 
Partidului Fopular Revoluționar 
Mongol, întregului popor mongol 
cele mai călduroase felicitări din 
partea comuniștilor români, a tu
turor oamenilor muncii din Româ
nia socialistă.

în țara noastră sîrrt cunoscute și 
apreciate realizările Republicii 
Populare Mongole în edificarea 
noii orînduiri, în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, a învăță- 
mîntului, pe tărîmul vieții sociale, 
în îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale celor ce muncesc. Cunoaș
tem că toate aceste succese sînt 
rodul intensei activități desfășu
rate de oamenii muncii pentru în
făptuirea politicii Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol — forța 
conducătoare a poporului mongol 
pe calea socialismului. Bucurîn- 
du-ne din toată inima de progresele 
realizate de Mongolia prietenă, vă 
urăm, dragi tovarăși, să obțineți 
noi și noi victorii în activitatea 
dumneavoastră viitoare, în făuri
rea unei vieți fericite pentru în
tregul popor mongol.

Sîntem bucuroși să subliniem e- 
voluția pozitivă a relațiilor dintre 
partidele și popoarele noastre, re
flectate în dezvoltarea contactelor 
și schimburilor de experiență pe 
linie de partid, în extinderea co
merțului exterior dintre cele două 
țări, în lărgirea colaborării tehni- 
co-științifice și culturale. Priete
nia dintre popoarele român și 

Marelui Hural Popular, ai guver
nului, alte persoane oficiale.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, tovarășii Jum
jaaghiin Țedenbal și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

mongol își are izvorul în comuni
tatea țelurilor construirii noii orîn
duiri sociale, în faptul că relațiile 
noastre se întemeiază trainic pe 
principiile marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist.

Dragi tovarăși,

Și poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist a reușit 
să obțină succese istorice în fău
rirea socialismului, în ridicarea 
bunăstării oamenilor muncii de la 
orașe și sate. în momentul de față, 
întregul popor român a trecut la 
înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al X-lea, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Acționînd pentru construirea so
cialismului în țara noastră, noi 
dezvoltăm relațiile de colaborare 
cu toate țările socialiste — consi
derând că întărirea colaborării și 
unității lor constituie chezășia vic
toriei socialismului în fiecare țară, 
a creșterii prestigiului socialismu
lui în lume.

Activitatea noastră de construire 
a noii orînduiri ca și a celorlalte 
state socialiste este o parte inte
grantă a luptei antiimperialiste, a 
luptei împotriva politicii imperia
liste de forță și dictat, de provocări 
și războaie, împotriva neocolonia- 
lismului, pentru libertate, inde
pendență națională și pace.

Dragi tovarăși,

Vizita pe care o facem în țara 
dumneavoastră, întâlnirile și dis
cuțiile pe care le vom avea vor 
evidenția, după părerea noastră, 
noi posibilități de dezvoltare a co
laborării multilaterale dintre 
partidele și țările noastre, dintre 
popoarele român și mongol. în a- 
celași timp, dezvoltarea colaboră
rii dintre partidele și popoarele 
noastre constituie o contribuție la 
întărirea coeziunii și unității tu
turor țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Cu convingerea că vizita și dis
cuțiile noastre vor fi folositoare 
ambelor părți doresc să toastez,

Pentru dezvoltarea colaborării 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre !

Pentru întărirea unității și coe
ziunii țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale !

în sănătatea tovarășului Țeden
bal, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președintele 
Consiliului de Miniștri, și a soției 
sale, tovarășa Anastasia Filatova 
Țedenbal !

în sănătatea președintelui Pre
zidiului Marelui Hural Popular, to
varășul Sambu, și a soției sale !

în sănătatea celorlalți conducă
tori de partid și de stat mongoli !

în sănătatea tuturor celor pre- 
zenți aici !

Imagine de la sosirea la Ulan Bator

ÎNTÎLNIRE PROTOCOLARĂ
Luni la amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, precum și tovarășii Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Ion Ilies
cu, George Macovescu, membri ai 
delegației de partid și guvernamen
tale române, au făcut o vizită pro
tocolară tovarășului Jumjaaghiin 
Țedenbal, soției sale, Anastasia Fi
latova Țedenbal, și tovarășului 
Jamsaranghiin Sambu.

■ La întîlnirea care a avut loc la 
sediul Comitetului Central al Par
tidului Popular Revoluționar Mon
gol, Prezidiului Marelui Hural 
Popular și Consiliului de Miniștri

Vizită ia Muzeul centra! de stat
O parte a după-amiezii de luni 

a fost rezervată vizitării Muzeului 
central de stat al Republicii Popu
lare Mongole, amplu tablou al ră
dăcinilor istorice și bogățiilor a- 
cestei țări.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, soția sa, Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, ceilalți membri ai delega
ției, erau așteptați de tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal, cu soția, 
Anastasia Filatova Țedenbal, Țe- 
dendambin Gotov, secretarul Pre
zidiului Marelui Hural Popular, 
Ahmed, prim-adjunct al ministru
lui culturii, și de alte persoane 
oficiale.

Oaspeții români au fost conduși 
prin sălile acestei valoroase insti
tuții de cultură, care adăpostește 
peste 10 000 de exponate.

Se află aici mărturii din timpuri 
imemorabile ale vieții pe pămînt, 
printre care cel mai prețios exponat 
este scheletul unui dinozaur a cărui 
vechime este apreciată de specia
liști la 70 milioane de ani ; o bo
gată colecție de geologie și minera
logie ; exemplare de o rară frumu
sețe ale florei și faunei ; podoabe 
și veșminte din diferite epoci. Oas
peții sînt informați că muzeul, în
ființat în 1924, desfășoară o labori
oasă activitate științifică.

în cartea de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, soția sa, Elena 
Ceaușescu, și tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer au înscris următoarea 
apreciere : „Am vizitat cu deosebit

Sosirea la Ulan Bator
(Urmare din pag. I) 

martori la acest moment sărbăto
resc al legăturilor de strînsă și 
trainică prietenie și colaborare 
dintre cele două partide, țări și po
poare. Din taulți'me se desprind ti
nere în frumoase costume tradi
ționale de mătase „deli" care înmî- 
nează oaspeților flori. Conducă
torii de partid și de stat români și 
mongoli salută prietenește pe cei 
aflați pe aeroport spre a ura bun 
venit solilor României socialiste.

Pe podiumul drapat cu catifea 
roșie urcă apoi tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Jumjaaghiin Țedenbal 
și Jamsaranghiin Sambu. Tovară
șul Jumjaaghiin Țedenbal rostește 
un cuvînt de salut. Ia apoi cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

De la înălțimea de peste 1300 
de metri, de pe colinele străbătute 
de cortegiul oficial în drum spre 
capitală, Ulan Batorul oferă pano
rama unui oraș în plină dezvolta
re. Cu numai cinci decenii în urmă, 
privirea întîlnea aici doar iurte, 
tradiționalele corturi circulare ale 
păstorilor nomazi. Coșurile fume- 
gînde ale fabricilor și uzinelor, clă
dirile moderne ale instituțiilor o- 
ficiale, salbele de blocuri decorate 
cu picturi murale care dau o notă 
specifică microraioanelor muncito
rești, așezămintelor de artă și cul
tură, bulevardele largi, silueta 
zveltă a turnului de televiziune, 
care se succed rînd pe rînd, sînt 
roade grăitoare ale împlinirilor din 
anii puterii populare.

în prima mașină se află tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Jumjaaghiin 
Țedenbal și Jamsaranghiin Sambu.

Trecerea coloanei pe arterele 
principale ale orașului este însoțită 
de aclamații și urale.

Pe arcurile unor porți, durate în 

ale Republicii Populare Mongole au 
mai participat tovarășii Sonomin 
Luvsan, Demchighiin Molomjanț, 
Tsagaanlamin Dug’nersuren, Nja
min Jagvaral, Damdindjavin Mai
dar, Badamin Lhamsuren, Tseveg- 
javin Punțagnorov, Țedendambin 
Gotov, secretarul Prezidiului Ma
relui Hural Popular. Au fost de 
față Sandu loan, ambasadorul Ro
mâniei la Ulan Bator, și Damdi- 
nnerenghiin Bataa, ambasadorul 
Mongoliei la București.

Salutîndu-i pe oaspeți, tovară
șul Jumjaaghiin Țedenbal a arătat 
că este un motiv de mare bucurie 
că. la invitația Comitetului Central 

interes Muzeul central de stat al 
Republicii Populare Mongole și am 
cules frumoase impresii despre bo
gățiile naturale ale acestor melea
guri, despre valorile etnografice și 
vestigiile îndelungatei istorii a po
porului mongol.

Felicităm Colectivul muzeului 
pentru modul în care a organizat

Depunerea unei coroane de flori la Mausoleul
D. Suhe Bator si H. Cioibalsan9

Luni după-amiază, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
depus o coroană de flori la Mauso
leul D. Suhe Bator și H. Cioibal
san.

Din partea mongolă, la solemni
tate au participat Jumjaaghiin Țe
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, So
nomin Luvsan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.P.R.M., 
prim-vicepreședîhte al Consiliului 
de Miniștri, Demchighiin Molom
janț, membru al Biroului Politic 
al C.C., secretar al C.C. al P.P.R.M., 
Tsevegjavin Punțagnorov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Țedendambin Gotov, secretarul 
Prezidiului Marelui Hural Popular, 

stil tradițional mongol, ce jalonea
ză traseul, sînt înscrise cuvinte de 
salut și urări de bun venit : „A- 
dresăm un călduros salut delegației 
de partid și guvernamentale în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România", 
„Felicităm călduros poporul român, 
constructor al socialismului!", „Tră
iască prietenia mongolo-română !“, 
„Trăiască unitatea și colaborarea 
dintre țările socialiste !“, „Trăiască 
pacea în lumea întreagă !“, „Bine 
ați venit, stimați oaspeți !“.

Coloana de mașini ajunge la re
ședința oficială a delegației româ
ne. înainte de a urca scările reșe
dinței, tovarășul Țedenbal îi invită 
pe oaspeți într-o iurtă ridicată în 
chip simbolic, unde, după obiceiul 
străvechi al pămîntului, în cupe 
meșteșugit lucrate cu motive popu
lare, li se oferă tradiționala bău
tură mongolă — cumîsul.

Făcîndu-se ecoul marelui interes 
al întregii opinii publice mongole 
față de vizita delegației române, 
eveniment major în cronica rela
țiilor dintre cele două țări, ziarul 
„Unen", organ al C.C. al P.P.R.M., 
a apărut luni în ediție specială. 
Ziarul publică pe prima pagină 
biografia și portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Sub titlul „Bun venit", articolul 
de fond al ziarului exprimă convin
gerea că vizita delegației de partid 
și guvernamentale române va con
tribui în mare măsură la dezvol
tarea prieteniei și colaborării între 
Republica Populară Mongolă și Re
publica Socialistă România. „A- 
ceastă vizită, se subliniază în con
tinuare în articol, permite popoare
lor român și mongol să se cunoas

al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol și a guvernului Re
publicii Populare Mongole, dele
gația de partid și guvernamentală 
română a sosit în Mongolia și că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
află pentru a doua oară în această 
țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru cuvintele de bun 
venit și a exprimat satisfacția pen
tru prilejul pe care îl are dele
gația de a vizita Republica Popu
lară Mongolă.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

prezentarea acestor valoroase ex
ponate".

în încheierea vizitei, directorul 
muzeului, V. Dorjsuren, a oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu în dar 
un frumos trofeu cinegetic. Din 
..partea delegației române au fost 
ânmînate conducerii muzeului al-5 
bume de artă.

Lodonghiin Rinoin, ministrul afa
cerilor externe, precum și alte per
soane oficiale.

în fața Mausoleului este aliniată 
o gardă de onoare. în acordurile 
solemne ale unui marș funebru, 
în interiorul Mausoleului este de
pusă o coroană pe care stă scris : 
„Din partea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România". Se păstrează un 
moment de reculegere în memo
ria celor doi mari fii ai poporu
lui mongol, de al căror nume se 
leagă victoria Revoluției popu
lare, realizările pe calea făuririi 
unei vieți noi.

Ceremonia se încheie prin into
narea Imnurilor de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Mongole.

că mai bine, să-și împărtășească 
experiența dobîndită în construirea 
cu succes a socialismului în patriile 
lor".

Relevînd evoluția continuu as
cendentă a legăturilor pe multiple 
tărîmuri dintre cele două țări, din 
momentul stabilirii relațiilor diplo
matice în anul 1950 și pînă în pre
zent, însemnătatea pe care au 
avut-o în acest sens schimburile 
reciproce de vizite la diferite ni
veluri, cotidianul scrie : „Vizita 
pe care o întreprinde în prezent în 
țara noastră delegația de partid și 
guvernamentală condusă de stima
tul oaspete, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va marca o nouă etapă 
în istoria raporturilor prietenești 
româno-mongole. Poporul nostru 
este ferm convins că această vizită 
va constitui un imbold în opera de 
edificare a socialismului, țelul co
mun al popoarelor noastre, în efor
turile pentru unirea tuturor forțe
lor antiimperialiste".

Răspunzînd aceluiași interes ma
nifestat de opinia publică mongo
lă, postul de televiziune Ulan Ba
tor a transmis în direct ceremonia 
primirii la aeroport, precum și ima
gini surprinse de-a lungul traseu
lui străbătut de cortegiul oficial. 
Telespectatorii și radioascultătorii 
mongoli au putut, de asemenea, 
urmări programe speciale dedicate 
României socialiste, înfăptuirilor 
poporului român în toate domeniile 
de activitate.

Reportajul vizitei 
a fost realizat de :
Ion MARGINEANU 
Romulus CAPLESCU 
Gheorghe CIOBANU 
Eugen PREDA

Foto ; AnghoJ Pasat
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Am consemnat în ultimii ani un 
proces firesc de diversificare, de îm
bogățire a creației artistice, efortul 
multiplu al creatorilor de a prospecta 
în profunzime realitatea noastră is
torică și socială, de a-și racorda opera 
Ia flacăra marilor idei ale timpului 
socialist.

Pasiunea ideii, a atitudinii civice 
s-au ilustrat ca un dat necesar al 
creației noastre artistice.

Dramaturgia contemporană româ
nească a cunoscut în ultimii ani, la 
fel ca literatura și arta în general, 
o remarcabilă afirmare, expresie a 
climatului favorabil realizării și pro
movării unor creații de valoare, in
spirate din realitatea și spiritul epo
cii noastre. Ampla manifestare tea
trală, „Zilele dramaturgiei originale", 
desfășurată în cinstea semicentena
rului partidului, a dovedit, prin ni
velul său, prin mesajul profund al 
multora dintre creațiile prezentate că 
printr-o prospectare responsabilă, 
pasionată a istoriei glorioase a po
porului, a eroicului efort — material 
și spiritual — pentru făurirea socie
tății noi, socialiste, dramaturgii din 
țara noastră pot să dăruiască patri
moniului cultural opere de înaltă va
loare, care să se adreseze cu adevă
rat spectatorilor, să-i intereseze și să 
comunice în mod superior cu aceștia. 
Piese ca „Săptămina patimilor" de 
Paul Anghel, 
„Ape și oglinzi" 
de Paul Eve-
rac, „Zodia tau
rului" de Mih-
nea Gheorghiu, 
„Omul care..." de 
Horia 
cu, ș. a. 
tate în 
nală. 
de Comitetul 
Stat pentru Cul
tură și Artă, au 
argumentat în 
favoarea afirma
ției că drama
turgii noștri, con- 
știenți de meni
rea teatrului, sînt 
preocupați să __ 
surprindă în crea
ția lor sensurile 
majore ale realităților noastre, să 
slujească prin scrisul lor oamenii 
acestui timp al mărețelor înfăptuiri 
socialiste.

Desigur, în orice cultură, conviețu
iesc, supunîndu-se unui legic proces 
de selecție, opere de valoare cu al
tele mediocre, lucrări care slujesc 
strălucit mari idei cu altele ce se 
hrănesc la umbra pipernicită a unor 
false idei. Este cu atît mai necesar 
ca actul critic, această solemnitate 
spirituală, să se exercite ireproșabil, 
să-și manifeste responsabilitatea în 
analiza conținutului ideilor subsuma
te fiecărei creații, în evidențierea 
valorii sale artistice. Iar acolo unde 
viziunea, imaginea propusă asupra 
realității nu corespunde adevărului, 
acolo unde punctul de vedere al au
torului contrazice realitatea, spiritul 
ei, vădind inautenticitatea, critica are 
datoria să se pronunțe cu gravitate 
și intransigență.

Aceste citeva aserțiuni au fast de
terminate de piesa „ÎNTUNERICUL" 
(Gluga pe ochi) a tînărului drama
turg Iosif Naghiu. prezentată la Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra", piesă 
al cărei conținut, ale cărei idei în
deamnă la o atentă analiză, la o 
dezbatere mai adincă asupra respon
sabilității actului de 
tică.

Ce se întîmplă în 
Aparent, mai nimic ; 
sorului de filologie, 
de 40—50 de ani, 
foarte întunecoasă", pătrund doi va
gabonzi, spărgători, Sem și Len, care, 
fără a se sinchisi de prezenta pro
fesorului, fără a-i auzi — o bună 
parte din noapte — protestele, încep 
„preparativele" pentru jefuirea casei 
de bani. în timp ce în jurul locuinței 
profesorului se plimbă, imperturba
bil, un polițist, care nu poate observa 
nimic din pricina unei glugi, croită 
parcă anume pentru a-i împiedica 
vederea. încercarea profesorului de 
a-1 convinge pe omul ordinii că este 
jefuit se izbește de opacitatea aces
tuia din urmă, cum — de fapt — se 
va întîmplă cu toate apelurile făcute 
la autoritățile ce se presupune a fi 
datoare să-l apere pe cetățean îm
potriva răufăcătorilor.

Pe parcursul desfășurării acțiunii
— destul de săracă, după cum se 
vede — cei doi spărgători trec de la 
indiferentă cinică la agresivitate, îl 
brutalizează pe profesor, fac apre
cieri cu privire la persoana și mora
litatea acestuia. Piesa devine astfel 
un rechizitoriu brutal făcut intelec
tualului, propune — printr-o confrun
tare de condiție spirituală periferică
— un portret lamentabil al acestuia. 
Evident, simplificînd astfel intriga 
piesei, intenționăm să sugerăm că în 
totalitatea sa ea se vrea o metaforă 
dramatică, o parabolă, că elementele 
narațiunii sînt alcătuite ca intr-o 
fabulă cu morala disimulată în însăsi 
cursiva desfășurare a întîmplărilor. 
Nu este deloc greu de descifrat din 
metafora străvezie a textului — ac
centuată de viziunea scenică de alt
fel — că autorul prezintă intelec
tualul ca avind o condiție socială 
precară, supusă în permanență imix
tiunilor, presiunii unor forțe brutale, 
desconsiderării. Normele morale, așa 
cum se desprind din piesă, sînt nor
mele indiferentei absolute la agre
sivitatea împotriva spiritului. ale 
acceptării și consacrării forței oarbe 
ca realitate a existenței. Metafora 
piesei pare a demonstra implacabili
tatea unei asemenea situații, înscrie
rea destinelor — simbolice, desigur,
— în cercul vicios al unui sistem ge
neral, care domină individul, îl im
plică într-un univers al neputinței, 
lașității, lipsei de demnitate. Toate 
acestea sînt posibile, se spune în 
piesă, pentru că există condiții priel
nice, pentru că protagoniștii violen
ței, brutalității au de partea lor în

tunericul (evident, și Întunericul do- 
bindește semnificații simbolice) de 
care „trebuie profitat".

Parcurgind textul piesei sau asis- 
tînd la spectacol, incercind să-i în
țelegi. să-i interpretezi sensurile, 
simbolurile, te întrebi : cînd, unde, în 
ce loc, în ce lume se petrece acțiu
nea ? Pentru că oriei t ar aspira la 
absolut o operă — sau poate tocmai 
de aceea — ea se va defini și justi
fica întotdeauna prin raporturile din
tre conținutul său și realitatea socia
lă, umană, spirituală, care a gene
rat-o.

Orice 
tistului 
umane, 
ce vizează existența, 
tentei. Ar fi un 
acceptăm situarea 
lume nedefinită, a 
pă cum nu este 
stituirea unei 
fice, integrarea __  _ ___ ...
artistică, prin apelul la o lume fără 
contururi concret-istorice, la existen
ta în absolut, în imperiul unor „ab
stracțiuni pure". Cu atît mai mult 
creatorii care aspiră la o atitudine 
militantă nu se pot sprijini în afir
marea aspirației lor pe o lume fără 
identitate, fără date reale, singurele 
capabile să explice semnificația ati
tudinilor, originea unor fenomene,

operă este o 
asupra unor 
asupra unor

meditație a ar- 
realităti eocial- 
idei și principii 
conștiința exis- 

i nonsens să 
operei într-o 
nimănui. Du- 
posibilă con- 

atitudini filozo- 
ei într-o creație

Traversînd momente de furie ți 
lașitate, însuși profesorul se va auto
caracteriza lamentabil : „am scris o 
grămadă de cărți, am făcut sacrificii, 
am făcut și concesii pină la urmă, 
dacă nu s-a putut altfel...", „...conce
sii mai mici, fără însemnătate. Dar 
in cărți se poate citi și printre rân
duri". în timp ce banditul mai vîrst- 
nic îl va amenința fără drept de apel: 
..Las’ că facem noi ordine in casa 
asta de intelectual pervertit".

Am insistat asupra unor replici și 
situații din piesă pentru a face și 
astfel mai limpede dezacordul cu o a- 
semenea viziune asupra intelectualu
lui în genere, și cu atît mai mult a- . 
supra intelectualului din țara noastră. 
O asemenea ipostază este de neac
ceptat și este de neînțeles cum Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" i-a pu
tut acorda credit. Avem îndreptățirea 
să afirmăm- că intelectualitatea aduce 
o contribuție remarcabilă 
greșul social și spiritual al 
tații, că deține o pondere 
nată în societatea modernă 
deosebi în societatea noastră socia
listă. Imaginea unui intelectual — 
luat ca simbol — obsedat de 
cîștig. predispus concesiilor, laș, lip
sit de demnitate, aflat la discreția 
unor forțe oarbe ale primitivismului, 
neocrotit în fața brutalității, agresi
vității poate fi doar rodul unei fan-

la pro- 
umani- 
însem- 
și in

Lovines- 
prezen- 
faza îi- 

premiate 
de

ÎNTUNERICUL11
de IOSIF NAGHIU

Cronica dramatică

creație auten-
această piesă ? 
în casa profe- 
Max, in vîrstă 
intr-o „noapte

stări de spirit, predispozițiilor morale. 
Omul de artă este pus azi — cînd 
asistăm la confruntări decisive între 
ideologii și moduri de a gîndi nu 
numai existența individuală, dar și 
perspectiva dezvoltării sociale — in 
situația de a-și defini cu claritate 
crezurile, pozițiile. Luăm cunoștință 
de confesiuni tulburătoare, de evo
luții spectaculoase, de delimitări ca
tegorice în raport cu marile proble
me, cu marile întrebări ale contem
poraneității. Personalități de primă 
mărime ale culturii universale se con
fruntă într-un dialog deschis și — 
fapt demn de toată atenția — apro
pierea sau aderarea la marxism a 
devenit din ce în ce mai pregnant o 
realitate a vieții spirituale actuale. 
Intelectualii, în imensa lor parte, se 
afirmă ca o prezență lucidă, con
știentă, responsabilă in toate țările 
lumii, pun gîndirea și faptele lor în 
slujba rațiunii, a progresului uman.

Sînt citeva din motivele care în
dreptățesc întrebarea privitoare la 
timpul și locul unde se petrec în- 
timplările imaginate în „Gluga pe 
ochi", la adevărul viziunii propuse 
de autor asupra condiției intelectua
lului, a locului lui in complexitatea 
mecanismului social. Numele perso
najelor (Max, Sem, Len, Lin, Poli
țistul, Băiatul) nu sint un indiciu 
suficient pentru a răspunde la în
trebarea formulată mai sus, între
bare de al cărei răspuns depind, în 
bună măsură, înțelegerea, receptarea 
mesajului piesei, acceptarea sau res
pingerea lui ; nu sint un indiciu su
ficient cu atît mai mult cu cit 
replici și situații din piesă, cu o pon
dere mult mai importantă în text, 
contrazic o localizare vagă. Echi
vocul cultivat cu ostentație ar 
putea duce, aparent, la conclu
zia că autorul a năzuit o viziune 
cu valoare universală, definirea u- 
nei condiții existențiale generale. Dar 
replicile aluzive, cu o semnificație 
precisă sau cu valoare strict anec
dotică, te pot lăsa să crezi — din 
moment ce în piesă nu există ele
mente care să contrazică o aseme
nea interpretare — fie și cu incertitu
dini, că este vorba de realitatea 
noastră. Evident, într-o asemenea 
perspectivă tipul de intelectual ima
ginat de autor, ca și lipsa de re
ceptivitate la apelurile sale, din par
tea autorităților sînt expresia unei 
optici filozofice false, inacceptabile.

Iată, în fapt, cum se conturează 
portretul moral al intelectualului, 
condiția socială și spirituală a celui 
ce încă de la începutul piesei ofi
ciază ritualul autodistrugerii propriei 
opere, in timp ce cei doi bandiți ii 
pătrund în casă, conștienți că „tre
buie să profite de întuneric", mani- 
festind un dispreț fără margini față 
de intelectualul a cărui liniște o vio
lează, ignorindu-1 complet.

Cu cinism, cu brutalitatea calmă 
a celor ce se știu stăpîni pe situație, 
cei doi bandiți vor continua prepara
tivele pentru jefuirea casei de bani, 
liniștindu-se — spre exasperarea 
profesorului care cere ajutor — că 
în casă nu e nimeni, „decit un inte
lectual jigărit, care ii dă cu știinfa 
lui nesfirșită".

Și, invectivele la adresa intelectua
lilor, „procesul intelectualilor’ 
cut de bandiți continuă 
Profesorul devine „un lăudăros*  
măgar bătrin și lăudăros", 
potent", „un încornorat", 
știe nimic", 
pria casă”; este judecat sever de 
cei doi pentru că „nu este om de 
onoare", este obligat „să stea în ge
nunchi" și socotit în stare „să înti
neze pînă și memoria celei mai ne
prihănite perioade din viața lui, nu
mai ca să iasă basma curată". Estâ 
pus către final, din cauza lașității, în 
situația ridicolă de a fraterniza cu 
bandiții, pe care-i lasă să se declare 
drept „colegi ai săi”.

tezii necontrolate, al unei gîndiri vi
ciate sau al unei poziții deliberat 
denigratoare. Tot mai puternic, inte
lectualitatea își dedică, pretutindeni 
în lume, pregătirea, talentul unei o- 
pere destinate omului, prosperității 
spirituale. în societatea socialistă, el 
este o remarcabilă forță a progresu
lui atît pe planul civilizației mate
riale, cit și spirituale ;
timp el este 
tenția, de 
cietății. Cu deosebire 
urmă s-a 
afirmare, de creație pusă în slujba 
edificării socialiste a conștiințelor, 
într-un asemenea context social ge
neros, este de neacceptat ca de la o 
asemenea tribună publică să se ex
prime, sub o metaforă străvezie, a- 
precieri ofensatoare la adresa inte
lectualității (aprecieri de o brutali
tate dimensionată doar de borfașii 
din piesă).

Lumea din „Gluga pe ochi" a lui 
Iosif Naghiu se vrea, prin modalita
tea simbolică, a configura o imagine 
generală, rezultată din confruntarea 
absurdă a unor personaje-idee, a u- 
nor personaje simbolice. „Asta-i lu
mea ! Acesta-i intelectualul ! Aceas- 
ta-i umanitatea !“, pare a sugera tex
tul care închide în sine o lume a ati
tudinilor inchizitoriale. Nimic mai 
fals, mai neadevărat ! Prin modul in 
care își gindește lumea piesei sale, 
universul spiritual al personajelor, 
prin trimiterile aluzive, mistificînd 
realitatea, autorul dovedește o gravă 
lipsă de maturitate în fața a- 
devărului vieții, de subestimare ne
justificată a responsabilității acestei 
nobile tribune a ideii. Se poate afir
ma, pornind de la flagranta deforma
re a realității, de la greu imaginabila 
atrofiere a spiritului lucid care tre
buie să caracterizeze pe omul de li
tere, că „gluga pe ochi" — croită pen
tru unul din personaje, cum ne 
spune într-o scenă dramaturgul — a 
fost purtată de-a lungul piesei 
însuși autorul ei ; „întunericul"

în același 
înconjurat de a- 

grija poporului, a so- 
în anii din 

dezvoltat libertatea de

■“ fă- 
nestăvilit. 

i“, „un 
„un im- 
care „nu 

„nu-și cunoaște pro-

de 
în 

care se desfășoară întîmplările din 
piesă este in fapt cel in care orbe- 
căie însuși autorul (situație de care 
nu e cu absolut nimic vinovată so
cietatea). Și aceasta l-a împiedicat 
să vadă în adevărata lor înfățișare 
realitățile sociale și umane ale 
temporaneității, și cu deosebire 
litățile noastre.

Autor înzestrat, probînd prin 
sul său frecventarea cu predilecție a 
dramaturgiei moderne. Iosif Naghiu 
propune în această piesă o imagine 
falsă asupra vieții și, cu deosebire, a 
poziției intelectualului în fața vieții. 
Aceasta se datorează, credem, și a- 
similării necreatoare a unor modele 
de prestigiu, a căror operă este însă 
rezultatul confruntării cu alte reali
tăți sociale (nu sînt dificile astfel de 
detectat influențele pînă la simili
tudini stînjenitoare cu „Biedermann 
și incendiatorii"). Se cere de aceea să 
observăm că însușirea în sine a unor 
tehnici do creație, a unor formule 
artistice fără a medita mai adine 1a 
conținutul textelor nu este sufi
cientă pentru reușite teatrale. In
fluența. pînă la confundarea cu mo
delul. cu piese de Durrenmatt sau 
Max Frisch, este, cum spuneam, u- 
șor identificabilă. Dar acești autori 
au dat un sens precis creației lor : 
protestul împotriva fascismului, a a- 
gresorilor. reiese 
operele scrise, 
claritate cadrul 
tunericului, care 
fatalitate a umanității, ci produsul 
unor forțe retrograde, reacționare. 
Ispitit de formulă, dramaturgul n-a 
mai stăpînit sensurile, substanța 
piesei sale, cultivind, voit sau nu, 
echivocul, promovînd idei fără jus
tificare în planul realității. Asi
milarea. transplantarea unor tehnici.

con- 
rea-

seri-

cu limpezime din 
Ei au fixat cu 

social al in- 
nu este un dat, o

a unor formule se cer dublate de e- 
fortul creator de a aduce un mesaj 
propriu, izvorît dintr-o concepție îna
intată asupra lumii și societății. Ar 
fi o gravă eroare să ne dovedim ne
receptivi la tot ce s-a acumulat po
zitiv în cultura. în dramaturgia lu
mii. A promova forme noi, moderne, 
în construcția dramatică este, firește, 
un lucru necesar, 
boia și-au ilustrat 
generozitatea, au 
memorabile, cu un 
și în dramaturgia 
numai atunci cînd actul preluării nu 
s-a făcut prin încețoșarea ideilor au
torului, prin împrumutul — o dată 
cu formula — și a ideilor 
aparțineau altor concepții 
zofice. ideologice și sociale decît 
cele pe care sînt chemați să le slu
jească creatorii noștri, prin împru
mutul unei viziuni care aparținea al
tor condiții sociale și chiar altor e- 
poci_ istorice. Nu trebuie uitat nici o 
clipă că ideile puse în circulație im
plică răspundere socială, civică, că 
publicul nu rămîne pasiv față de mo
dul cum sint privite și înfățișate rea
litățile și ideile vremii noastre. In 
acest sens, opiniile de dezaprobare, 
exprimate de mulți spectatori, indig
nare exprimată în special de inte
lectuali, de oameni de artă, sînt ele 
însele semnificative, dovedesc cit de 

ingrată, de lip
sită de răspun
dere este poziția 
lui Iosif Naghiu în 
această piesă.
Efervescenta dra

maturgiei noas
tre, remarcată pe 
drept cuvînt, este 
o garanție că. în 
continuarea unor 
prestigioase tra
diții. se vor crea 
noi opere de cer
tă originalitate, 
izvorîte din reali
tățile noastre, 
respectînd spiri
tul acestor reali
tăți. Aceasta tre
buie să îndemne 
la o analiză pro
fundă. de fond a 

teatrale, la esti- 
_____  . . a 

măsurii în care ele exprimă gindirea, 
concepția materialist-dialectică des
pre lume și viață, spiritul realită
ților noastre sociale, a măsurii în 
care în ele sînt concentrate idei cu 
influență pozitivă asupra dezvoltării 
noastre socialiste, asupra formării 
omului de care societatea noastră are 
nevoie.

O analiză a modului în care își 
exercită critica teatrală prerogativele 
ce-i revin în viața noastră culturală 
impune constatarea că, alături de 
atestările numeroase ale maturității 
sale, există încă tendințe de ignora
re a sensurilor unor spectacole, de 
interpretare a lor formală, de supra
față, de concentrare a atenției asu
pra unor chestiuni exterioare. Este, 
din acest punct de vedere, de neînțe
les, faptul că o piesă ca „întunericul", 
asupra sensurilor și implicațiilor că
reia se cere reflectat cu toată ma
turitatea. a fost întîmpinată. pe a- 
locuri, de critica de specialitate cu 
epitete încurajatoare ce vădeau doar 
dexteritatea de a înlocui ideea prin 
înșiruirea de cuvinte flatante și în 
nici un caz exercitarea responsabilă 
a actului critic.

Apreciind preocuparea statornică a 
multor teatre pentru ; 
dramaturgiei originale, considerind că 
în viitor efortul nobil ce-1 fac va cu
noaște noi reușite, este necesar în 
același timp să cerem cu toată fer
mitatea ca fiecare instituție teatrală 
să pornească in promovarea piesei 
originale de la comandamentele ma» 
jore ale menirii sale, de la necesita
tea descoperirii și promovării unor 
lucrări ce atestă o concepție artistică 
superioară, strădania către crearea 
unor opere diverse, ca formulă, dar 
cu o orientare unică, decurgînd din 
filozofia noastră, din cerințele 
majore puse de partid în fața 
creatorilor. Prezența pe o scenă de 
prestigiu a țării a unei piese cum 
este „întunericul" — gafă je
nantă a conducerii Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" trebuie să consti
tuie prilejul unei analize atente, al 
unei discuții responsabile asupra ro
lului, funcțiilor teatrului în societa
tea noastră socialistă. Și, desigur, or
ganele municipale care răspund de 
cultură, conducerea teatrului res
pectiv, vor trebui să ia cele mai po
trivite măsuri pentru ca prin reper
toriu, prin semnificațiile fiecărei pie
se teatrul —așa cum a dovedit-o în 
atitea rînduri — să-și îndeplinească 
exemplar menirea sa. aceea de a se 
adresa spectatorilor prin piese care 
să ajute la desăvîrșirea lor spiritua
lă, ideologică și morală.

în întreg acest proces, a cărui fina
litate este afirmarea dramaturgiei o- 
riginale, de pe pozițiile ideologiei și 
esteticii noastre, marxiste, Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă, 
direcția de specialitate vor trebui să 
manifeste mai multă exigență, să-și 
exercite cu mai multă fermitate atri
buțiile ce le revin în îndrumarea 
ideologică și artistică a teatrelor. în 
cultivarea unui climat de maturita
te artistică, de răspundere comunis
tă. direcție în care — după conclu
ziile la care îndeamnă repertoriul u- 
nor teatre — mai sint încă multe lu
cruri de făcut.

Climatul generos, stimulativ pen
tru o creație a timpului socialist al 
patriei, existența unui număr însem
nat de dramaturgi valoroși, din cee 
mai diverge generații. orientările 
clare, adine patriotice, date culturii, 
artei noastre de către partid sînt tot 
atîtea garanții că și dramaturgia 
ginală și teatrul românesc vor 
noaște o continuă afirmare, că 
opere și spectacole de 
veni să consolideze un 
mult consacrat.

Metafora, para- 
în atîtea cazuri 
dus la opere 
mesaj profund, 

noastră. Dar

care 
filo-

noilor creații ______
marea cu luciditate responsabilă

responsabilă

promovarea

valoare 
prestigiu

ori- 
cu- 
noi 
vor 

i de

Ședința Consiliului National» » »

al Radioteleviziunii române
In zilele care urmează, absol

venții instituțiilor de învățămînt 
superior din întreaga tară se 
vor prezenta, după încheierea e- 
xamenului de stat, în fata co
misiilor de repartizare. Sînt pe
ste 22 900 de tineri — proaspeți 
ingineri, economiști, medici, pro
fesori. geologi, fizicieni, arhitecți 
și de alte profesiuni, care au 
posibilitatea de a-și alege un loc 
de muncă potrivit pregătirii și 
aptitudinilor lor. cu rezultatele 
dobîndite la învățătură și în ac
tivitatea practică. Noua promo
ție numără aproape 9 000 ingi
neri, care vor lucra în mari 
uzine și întreprinderi indus
triale. în cooperative agricole 
de producție, întreprinderi agri
cole de stat, institute de cerce
tări științifice. Iși încep, de 
asemenea, activitatea peste 6000 
de tineri profesori și 1600 de 
medici.

Absolvenții acestui an — cu a- 
proxiroativ 4000 mai multi de
cit în 1970 — pășesc în produc
ție sub semnul primului an al 
cincinalului, ei urmînd să-.și a- 
ducă contribuția la înfăptuirea 
mărețului program de înflorire 
a patriei noastre socialiste, sta
bilit de Congresul al X-iea al 
Partidului Comunist Român.

Cursuri de vară

pentru profesorii

de istorie
științe istorice dinSocietatea de

Republica Socialistă România va or
ganiza. în luna iulie a.c., trei cursuri 
de vară la Vălenii de Munte (5—17 
iulie). Cluj (11—24 iulie) și Suceava 
(18—31 iulie), pentru profesorii de 
istorie din învățămîntul liceal și în- 
vățămîntul de cultură generală, 
membri ai S.S.I.

Societatea asigură în mod gratuit 
profesorilor participant asistență ști
ințifică, ’transportul pe C F.R. (dus- 
întors) și cazarea, participanții ur
mînd a suporta cheltuielile legate de 
costul mesei și al excursiilor.

înscrierile la cursurile de vară se 
fac prin intermediul filialelor și sub
filialelor Societății de științe istorice 
din toate județele țării, pînă la 30 
iunie a. c.

Informații suplimentare se pot ob
ține de la sediul conducerii societății 
(București, bd. Republicii nr. 55. 
sector 3. telefon 13.13.29) sau la se
diile filialelor S.S.I.

Casa de Economii
și Consemnațiuni

comunica
C.E.C. din întreaga țară, 
agențiile autorizate în 

pînă la data de 30

Filialele 
precum și 
acest scop, emit 
iunie a. c. inclusiv, librete de econo
mii pentru construirea de locuințe, 
care dau dreptul titularilor să parti
cipe la tragerea la sorți pentru trim. 
III/1971. Ca și la tragerile la sorți 
anterioare ale libretului de economii 
pentru construirea de locuințe și cu 
prilejul acestei trageri. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va acorda 
importante ciștiguri în bani.

în afara cîs ti gurilor în bani, titu
larii libretelor ieșite cîștigătoare. be
neficiază în cazul în care doresc să-și 
construiască locuințe proprietate per
sonală cu sprijinul statului și de 
dreptul de a depune opțiuni pentru 
oricare cartier sau tip de bloc, indi
ferent de data înscrierii.

PRONOEXPRES

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES DIN 16 IUNIE 1971 :

te 
lei
5 :
a

Extragerea I : Cat. 
a 13 847

Cat. 4
202,70 a

40 lei.

iei ; Cat. 
: 63,30 a 
328 lei :

2 : 4,80 varian-
3: 9,95 a 6 680 
1 050 lei ; Cat.

Cat. 6 : 6 377,30

REPORT CATFG. I : 1 184 897 lei
Extragerea a II-a : Cat. B : 17,05 

variante a 2 845 lei ; Cat. C : 63,15 
a 768 lei ; Cat D : 2879,05 a 60 lei ; 
Cat. E : 245.30 a 200 lei ; Cat. F : 
4 4 56,05 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 402.077 lei
DRAGOȘNlcolae

PE ECRANE DIN NOU DESPRE DRAGOSTE

PRODUCȚIE A STUDIOURILOR „MOSFILM", ÎN REGIA LUI GHEORGHI NATANSON. CU : 
TATIANA DORONINA, ALEKSANDR LAZAREV, OLEG EFREMOV.

Reînnoirea
abonamentelor

la ziare si reviste»

Aducem la cunoștința cititori
lor de la orașe și sate că își pot 
reînnoi abonamentele pe tri
mestrul 111/1971 la toate catego
riile de

ZIARE Șl REVISTE 

cuprinse în catalogul presei 
editate în Republica Socialistă 
România.

Pentru a vâ asigura primirea 
publicațiilor de la 1 iulie a.c. 
achitați din timp contravaloarea 
abonamentelor la oficiile P.T.T., 
factorii poștali și difuzorii de 
presă din întreprinderi, institu
ții și de la sate.

Luni a avut loc ședința Consiliu
lui Național al Radioteleviziunii ro
mâne. în cadrul ședinței au fost 
examinate planul emisiunilor de tele
viziune in perioada 4 iulie — 18 sep
tembrie 1971. prwdm și propunerile 
de măsuri privind extinderea pro
gramului I. generalizarea progra
mului II de televiziune, structura și 
profilul de viitor al acestora.

Referindu-se la planul emisiuni
lor pe următoarele două luni și ju
mătate. membrii Consiliului Națio
nal au subliniat eforturile de diver
sificare a programelor de televizi
une. făcînd totodată o serie de re
comandări menite să îmbogățească 
emisiunile, să permită o reflectare 
și mai directă a realităților social- 
politice din țara noastră, să răs
pundă și mai bine preocupărilor și 
cerințelor telespectatorilor.

în aceeași ședință, conducerea Ra
dioteleviziunii a prezentat consiliu
lui o informare în legătură cu preo
cupările de îmbunătățire a emisiuni
lor de anchetă socială. Vorbitorii au 
făcut sugestii menite să contribuie 
la lărgirea si aprofundarea tematicii 
anchetelor sociale, cu scopul de a 
spori ponderea și a ridica nivelul 
acestui gen publicistic specific tele
viziunii.

La discuții au participat tovarășii: 
Gheorghe Badrus. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariștilor. Ion

St. Ion, vicepreședinte al Consiliului 
Economic, Nicclae Bardcanu, profe
sor la liceul .,Mihail Sadoveanu" din 
București, Eugen Mareș, adjunct al 
ministrului sănătății, Ernst Breiten
stein. redactor șef adjunct al ziaru
lui ,.Neuer Weg“. Gheorghe Stuparu, 
președintele Comitetului sindicatului 
al uzinelor „23 August", Kroner 
Michael, redactor Ia revista „Kar- 
paten Rundschau", vicepreședinte al 
Consiliului National al Radiotelevi
ziunii române, Mircea Sîntimbreanu, 
directorul general al Centrului Na
țional al Cinematografiei, Alexandru 
Hrișcă, președintele Comitetului sin
dicatului al uzinelor „Electronica", 
Ștefan Voicu. vicepreședinte al Aca
demiei de Științe Sociale și Politice, 
redactor-șef al revistei „Lupta de cla
să". Paul Schuster, scriitor, vicepre
ședinte al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană. Ma
riana Mazilu, învățătoare la școaia 
generală nr. 5 din București, Tud''"' 
Moise, secretarul Comitetului de par
tid al Uzinelor de mașini grele 
București, și Mihail Sion Bujor, pre
ședintele Comitetului de Radiodifu
ziune și Televiziune.

în încheiere, a luat cuvîntul to
varășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Național al Radioteleviziunii 
române.

Vizitele delegației guvernamentale

a R. P. Chineze
Delegația guvernamentală a Repu

blicii Populare Chineze, condusă de 
Li Sui-cin. ministrul industriei de 
mașini nr. 1, a făcut luni o vizită la 
Reșița.

La Combinatul siderurgic, oaspeții 
au fost informați asupra modului de 
organizare a muncii și a procesului 
de producție și au luat cunoștință 
de succesele obținute de colectivele 
de oțelari și furnaliști. Au fost vi
zitate apoi uzina constructoare de 
mașini, unde membrii delegației s-au 
interesat de caracteristicile tehnico- 
funcționale ale motoarelor Diesel, 
turbinelor hidroelectrice și altor pro
duse, precum și laboratoarele și

viitorul muzeu, care se va Inaugura 
cu ocazia împlinirii a 200 de ani de , 
existență a metalurgiei pe aceste 
meleaguri. Oaspeții au exprimat a- 
precieri elogioase la adresa produse
lor realizate la Reșița, asupra succe
selor obținute de muncitori.

Membrii delegației guvernamentale 
au fost primiți de tovarășul Tranda
fir Cocîrlă, prim-secretar al Comite
tului județean Caraș-Severin al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean. Primul secretar al co
mitetului județean de partid a oferit 
o masă în cinstea oaspeților.

(Agerpres)

DESCHIDEREA LUCRARIIOR CONFERINȚEII
„0. N. U. IN DECENIUL URMĂTOR"
Iftcjput, la Sinaia, cea de-a 

6-a Conferință -■ internațională cu 
tema „O.N.U. în deceniul următor", 
organizată de Fundația Stanley din 
S.U.A.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de C. Maxwell Stanley, pre
ședintele Fundației, sub ale cărei 
auspicii se desfășoară reuniunea. El 
a prezentat tematica și scopurile 
conferinței, pe a cărei agendă de 
lucru sint înscrise probleme privind 
mediul de viată al omului și contri
buția Națiunilor Unite la instituirea 
unei largi cooperări între state pen
tru conservarea mediului uman, 
pentru ameliorarea sectoarelor de
gradate sau pe cale de compromi
tere.

S-a dat. apoi, c’tire mesajului a- 
dresat participanților de secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite. U Thant.

Tot în deschiderea lucrărilor, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. Comeliu 
Mănescu, a rostit o alocuțiune în 
care a arătat că această conferință 
este chemată să abordeze o multi
tudine de probleme avind implicații 
profunde pentru progresul societății 
umane, pentru pacea, securitatea și 
bunăstarea popoarelor, obiective 
fundamentale ale Națiunilor Unite. 
El a subliniat că in deceniul care 
urmează Organizației Națiunilor 
Unite Ii incumbă înalta datorie de a 
acționa cu și mai multă eficacitate 
pentru dezvoltarea cooperării între 
națiuni, apropierea între state, pen
tru promovarea politicii de pace si 
destindere, prevenirea războaielor, 
împotriva oricăror acte de agresiune 
și soluționarea diferendelor interna
ționale pe cale pașnică.

Creșterea rolului O.N.U. in viata 
politică internațională și în soluționa
rea durabilă și eficace a celor mai 
importante probleme puse în fața 
organizației este direct legată de a- 
sigurarea universalității sale, de ca
pacitatea sa de a reflecta cît mai 
fidel realitățile lumii contemporane, 
de a promova și apăra principiile 
Cartei. Este necesar in acest scop să

fie tețtabllițe*t&r*rintirziere  dreptu
rile legitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U. și să fie admise 
și alte state în organizație.

Avind o valoare universală, prin
cipiile fundamentale ale dreptului in
ternațional sînt indispensabile și obli
gatorii atît pentru desfășurarea nor
mală a relațiilor între state, cît și 
pentru reglementarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea, prin
tre care dezarmarea deține un loc 
de prim rang. Uriașele fonduri ma
teriale și de energie umană afectate 
in prezent înarmărilor ar facilita o 
largă cooperare între națiuni în ve
derea realizării importantelor obiec
tive economice și social-culturale in
clusiv al acelora din domeniul pro
tecției mediului înconjurător.

Vorbitorul a subliniat, în continu
are, că protecția mediului înconju
rător a devenit, în ultimul timp o 
preocupare de largă rezonantă ini r- 
națională, atît pentru țările indus
trializate cît și pentru cele în curs da 
dezvoltare. El a precizat că găsirea 
celor mai eficace metode pentru com
baterea poluării și consolidarea me
diului ambiant — element vital pen
tru om — este o sarcină care reclamă 
un dialog internațional susținut și 
acțiuni concrete cu participarea tu
turor națiunilor lumii*

Seara, ministrul român al afacerilor 
externe. Corneliu Mănescu, a oferit 
o recepție în cinstea participanților 
la conferința de la Sinaia.

Au luat parte Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Gheorghe Cioară, președintele 
Comitetului Național pentru Știință 
și Tehnologie, Florin Iorgulescu, pre
ședintele Consiliului Național al Ape
lor, conducători ai unor instituții cen
trale și reprezentanți ai organelor lo
cale, funcționari superiori din M.A.E.

La recepție a luat, de asemenea, 
parte Sayed Abbas Chedid, directo
rul Centrului de informare al O.N.U. 
din București.

In aceeași zi, C. Maxwell Stanley 
președintele Fundației Stanley, a ofe
rit un dineu în onoarea ministrului 
afacerilor externe al României.'

(Agerpres)

„Teatro stabile di Catania" 
la București

Publicul românesc care, de curînd, 
a aplaudat pe artiștii companiei fran
ceze „Theatre de la Cite", se va în- 
tilni peste citeva zile cu colectivul 
unui alt teatru de peste hotare : 
„Teatro stabile di Catania" (Italia). 
Din 1958, cind a luat ființă, și pînă 
astăzi, „Teatro stabile di Catania", 
condus de Gaetano Musumeci îm
preună cu Mario Giusti, și-a propus 
să ducă la îndeplinire dezideratul <:e 
stă la baza activității sale — „Teatrul 
pentru toți". Această activitate este 
desfășurată de două trupe : una pre
zintă spectacole la Catania, pe scena 
Teatrului Muzelor și a Teatrului care 
poartă numele marelui actor sicilian 
Angelo Musco, iar cealaltă dă repre
zentații, in turneu, în cele mai im
portante orașe siciliene : Palermo, 
Messina, Siracusa etc. tn toți acești 
ani, teatrul din Catania a oferit iubi
torilor de spectacole peste 100 de pre
miere. Piesa, care a înregistrat cei

mai mare număr de reprezentații, a 
fost „Liola" de Luigi Pirandello : 242, 
susținute atît în Italia, cît și în alte 
țări europene și ale Americii de sud. 
„Teatro stabile di Catania" desfă
șoară și un bogat program de confe
rințe, dezbateri cu publicul, recita
luri care fac cunoscute publicului lu
crări ale teatrului și prozei contem
porane. In vederea asigurării pregă
tirii viitorilor săi actori, instituția 
patronează, în același timp, și o școa
lă de artă.

In apropiatul turneu pe care îl în
treprinde în țara noastră, în cadrul 
acordului cultural dintre Italia și 
România, „Teatro stabile di Catania" 
va da spectacole cu piesele lui Piran
dello : „Liola" și „Tichia cu zurgă
lăi". Spectacolele vor avea loc în sala 
Comedia a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale", în zilele de 26 și 27 iunie.

(Agerpres)
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Sosirea ministrului industriei
de automobile din U. R.S.S

Cronica zilei 30 DE ANI DE LA DEZLĂNȚUIREA AGRESIUNII HITLERISTE ÎMPOTRIVA UNIUNII SOVIETICE

La invitația ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, loan Avram, 
luni a sosit într-o vizită în țara noas
tră ministrul industriei de automo
bile din U.R S S., A. M. Tarasov, în
soțit de un grup de specialiști.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de ministrul 
loan Avram, de membri ai condu
cerii Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Erau prezenți 
I. S Ilin, ministru consilier, și alți 
membri ai Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

auDupă-amiază, cei doi miniștri 
discutat probleme ale colaborării bi
laterale în domeniul construcțiilor de 
autovehicule.

Tot în cursul după-amiezii, minis
trul sovietic, însoțit de ministrul ro
mân, a vizitat uzina „Autobuzul".

Seara, loan Avram a oferit o masă 
în cinstea oaspetelui, la care a parti
cipat ambasadorul 
la București, V. I

Uniunii Sovietice 
Drozdenko.

(Agerpres)

Colocviu româno-sovietic cu tema

Luni au început, la București, lu
crările Colocviului româno-sovietic 
cu tema „Perspective ale lărgirii re
lațiilor economice dintre România și 
Uniunea Sovietică", organizat de In
stitutul de cercetări economice al 
Academiei de Științe Sociale și Po
litice a Republicii Socialiste Româ
nia, în colaborare cu Institutul de 
economie a sistemului mondial so
cialist al Academiei de Științe a U- 
niunii Sovietice.

La colocviu participă membri titu
lari și corespondenți ai Academiei de 
Științe Sociale și Politice, personali
tăți de seamă ale vieții științifice și 
economice din cele două țări, cercetă
tori, economiști, cadre didactice uni
versitare.

Cei prezenți la lucrări au fost sa
lutați de prof. univ. Miron Constan- 
tinescu, președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, care a re
levat importanța acestei reuniuni 
pentru dezvoltarea relațiilor științi
fice dintre România și Uniunea So
vietică.

Conducătorul grupului de specialiști 
sovietici, prof. Oleg Tirnofeevici Bo
gomolov, directorul Institutului de e- 
conomie a sistemului mondial socia
list al Academiei de Științe din 
U.R.S.S., a subliniat în cuvîntul 
său că întîlnirea de la Bu
curești constituie un important pas 
pe calea intensificării colaborării 
științifice dintre cele două institute,

a scos in evidență utilitatea organi
zării și în viitor a unor reuniuni si
nii lare.

A vorbit, apoi, prof. Mihai Leven
te, directorul Institutului de cerce
tări economice, care și-a exprimat 
convingerea că schimbul de opinii 
dintre economiștii români și sovietici 
va aduce o contribuție substanțială 
atît la înțelegerea mai bună a con
cepțiilor celor angajați în acest dia
log, cit și la investigarea unor noi 
posibilități în vederea lărgirii cola
borării economice dintre România și 
Uniunea Sovietică.

în continuare, au fost prezentate 
comunicările : „Progresul economii
lor naționale — ca bază a dezvoltă
rii relațiilor economice reciproce", de 
Marcu Horovitz, șef de sector la Ins
titutul de cercetări economice, și Mir
cea Ciumara, economist la același 
institut, „Direcțiile principale ale co
laborării de producție sovieto-româ- 
ne“, de Nadejda Vladimirovna Feit, 
cercetător la Institutul de economie 
a sistemului mondial socialist din 
U.R.S.S., și „Unele probleme ale ela
borării concepției științifice privind 
dezvoltarea colaborării economice ro- 
mâno-sovietice pe o perspectivă în
delungată", de prof. Oleg Tirnofeevici 
Bogomolov.

Comunicările prezentate au fost ur
mate de dezbateri.

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)

Ministrul industriei chimice, Mi
hail Florescu, însoțit de conducători 
aj unor centrale industriale, a ple
cat luni la Berlin, pentru a face o 
vizită in R.D. Germană, la invitația 
ministrului industriei chimice, Gun
ther Wyschofsky.

Ministrul român va purta convor
biri cu omologul său din R.D. Ger
mană privind posibilitățile de lăr
gire a relațiilor de colaborare și coo
perare dintre industriile chimice din 
cele două țări și va vizita unele uni
tăți industriale.

★
Luni dimineața a sosit în Capitală 

Arroyo Robely, ministrul resurselor 
naturale si al turismului din Ecua
dor.

Oaspetele va avea convorbiri la 
Ministerul Minelor, Petrolului și Ge
ologiei și Ministerul Turismului, re
feritoare la acordarea de asistență 
tehnică țării sale.

în aceeași zi, prof. dr. ing. Bujor 
Almășan, ministrul. minelor, petro

lului și geologiei, l-a primit pe mi
nistrul ecuadorian, Arroyo Robely, 
cu care a avut o întrevedere.

*
Ministrul construcțiilor industriale, 

Matei Ghigiu, însoțit de un grup de 
specialiști, a plecat luni dimineața 
în R.P. Ungară, unde, la invitația 
ministrului construcțiilor și planifi
cării orașelor din această țară, Bon- 
dor Jozsef, va face o vizită de schimb 
de experiență.

♦
Luni a plecat in Republica Arabă 

Siriană o delegație a Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa. Membrii delegației române 
vor participa la lucrările celei de-a 
X-a sesiuni a Comitetului Executiv 
al Organizației de solidaritate a 
poarelor afro-asiatice, ,care vor 
cepe la 23 iunie, la Damasc.

★
Directorul Institutului unificat

cercetări nucleare de Ia Dubna, acad, 
prof. Nikolai Bogoliubov, care, la 
invitația președintelui Comitetului de 
Stat pentru energia nucleară, loan 
Ursu, a făcut o vizită în țara noas
tră, a părăsit luni seara Capitala,

în cursul zilei, oaspetele a vizitat 
Institutul de fizică atomică, unde s-a 
interesat de probleme privind co
laborarea între institutul bucu- 
reștean și cel de la Dubna.

★
între 23 și 29 iunie, va avea loe, 

la București, reuniunea internațio
nală de experți U.N.E.S.C.O. cu tema 
„Educația tineretului în spiritul pă
cii, respectului reciproc și înțelege
rii între popoare", manifestare orga
nizată de Comisia națională română 
pentru U.N.E.S.C.O., în colaborare cu 
Centrul de cercetări pentru proble
mele tineretului și cu sprijinul 
U.N.E.S.C.O. La lucrări vor participa 
experți din mai multe țări. Vor fi 
prezenți, de asemenea, observatori 
din partea unor instituții naționale 
și internaționale, guvernamentale și 
neguvernamentale.

Actuala reuniune va continua dez
baterile desfășurate în decembrie 1968 
la București, in probleme privind for
marea noilor generații în spiritul pă
cii, cooperării și înțelegerii interna
ționale, participarea tineretului la 
statornicirea unui climat de destin
dere și colaborare în

po- 
în-

de

ASIGURAREA UNEI PĂCI TRAINICE
CAUZA SUPREMA A OMENIRII

Sosirea primului ministru al landului
Renania de Nord - Westfalia

Luni a sosit în Capitală Heinz 
Kiihn, primul ministru al landului 
Renania de Nord-Westfalia, care, la 
invitația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, va face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost intimpinat de Mihai 
Drăgănescu, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, și de alte persoane oficiale.

A fost prezent Erich Strătling, am
basadorul R. F. a Germaniei la Bucu
rești. (Agerpres)

lume.
(Agerpres)

SOSIREA UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE
LA CONFERINȚA 'MONDIALĂ DE ENERGIE

în Capitală, au început să sosească 
de pe diferite meridiane ale globului 
specialiști, pentru a participa la lu
crările celei de-a VIII-a Conferințe 
mondiale de energie, manifestare in
ternațională de mare anvergură, 
găzduită de București, între 28 iu
nie și 2 iulie. Tematica conferinței : 
„Promovarea dezvoltării și utilizării 
in scopuri pașnice a resurselor ener
getice spre folosul general", a stîrnit 
un viu interes în rîndul oamenilor de 
specialitate din întreaga lume. Pînă 
în prezent, la Comitetul național ro
mân pentru organizarea acestei reu
niuni, și-au anunțat participarea mai 
mult de 1 950 de oaspeți, din peste 50 
de țări. Delegații deosebit de nu
meroase, cuprinzînd sute de specia
liști, vor sosi din S.U.A., Franța, An
glia, R. F. a Germaniei, Cehoslova
cia, Suedia, Italia, U.R.S.S., Iugosla
via. Alături de conducători ai unor

ministere, departamente, mari socie
tăți și trusturi, universități, la lucră
rile conferinței vor lua parte și re
prezentanți ai unor organizații in
ternaționale, printre care Comisia 
economică pentru Europa a O.N.U., 
Agenția internațională pentru ener
gia atomică, Comisia comunităților 
europene, Comisia internațională a 
marilor baraje, Uniunea internațio
nală a gazului. Uniunea Asociațiilor 
tehnice internaționale.

Pentru oaspeții de peste hotare, 
care vor participa la lucrările confe
rinței, Comitetul de organizare, îm
preună cu Ministerul Turismului, or
ganizează vizite tehnice și turistice la 
marile obiective energetice și indus
triale. ridicate în ultimii ani, precum 
și pe litoral, în Delta Dunării, diferite 
stațiuni montane și la mănăstirile din 
nordul Moldovei.

(Agerpres)

Conferință de presă

★
TURNU SEVERIN 

tul „Scînteii". Anghel 
drul manifestărilor prilejuite de săr- 
nWiiva" “4 
Severin a fost deschisă „Expoziția? 
prieteniei româno-iugoslave a pio
nierilor și școlarilor". Expoziția a 
fost inaugurată de tovarășul Traian. 
Dudaș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular jude
țean. La festivitatea inaugurală a. 
expoziției a fost prezent tovarășul 
Virgiliu Radulian, președintele Con
siliului National al Organizației Pio
nierilor din Republica Socialistă 
România, adjunct al ministrului în- 
vățâmîntului. tovarășul Emil Para- 
vina. președintele Organizației pio
nierilor din R.S.F. Iugoslavia, re
prezentanți ai pionierilor din loca
litățile iugoslave Kladova și Nego- 
tin, numeroși pionieri din județele 
Mehedinți, Timiș. Caraș-Severin. 
Gorj, Dolj și din sectorul 6 al mu
nicipiului București. Expoziția cu
prinde mecanisme electro-tehnic?, 
jucării automate, machete de nave, 
lucrări de broderie și tîmplărie, 
sculpturi miniaturale, relevînd soi" 
ritul inventiv si măiestria, realizate 
de cercurile pionierești din județul 
Mehedinți și din localitățile iugo
slave Kladova și Negotin.

(coresponden-
lon). în ca

la ambasada R.P.D. Coreene
Intre 25 iunie și 27 Iulie, in cadrul 

„Lunii de solidaritate cu lupta po
porului coreean", popoarele din lu
mea întreagă își manifestă prin nu
meroase acțiuni simpatia și sprijinul 
față de năzuințele și aspirațiile co
reenilor de a trăi liberi și indepen
denți, într-o patrie unită, democratică 
și prosperă.

Cu acest prilej, Li Ha Zun. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Populare Democrate Coreene 
la București, a organizat luni o con
ferință de presă, la care au luat parte 
ziariști români, atașați de presă al 
unor ambasade, precum și reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

însărcinatul cu afaceri ad-interim a 
rememorat evenimentele care au dus, 
în anul 1950, la invazia armată a 
părții de nord a Coreei, desfășurarea 
războiului, lupta eroică încununată 
de succes a poporului coreean pentru 
cauza lui dreaptă, sprijinul continuu, 
atît material cît și moral al țărilor 
socialiste, al forțelor progresiste din 
lumea întreagă. Vorbitorul a eviden
țiat apoi succesele obținute de oa
menii muncii din R.P.D. Coreeană, 
sub conducerea Partidului Muncii. în 
transformarea țării într-un stat socia
list, cu o economie trainică, de sine 
stătătoare, și o cultură națională în
floritoare. în încheiere, Li Ha Zun 
a relevat sprijinul activ al guvernului

și poporului român față de lupta 
dreaptă a poporului coreean dusă îm
potriva agresiunii imperialiste ame
ricane, pențru realizarea unificării 
independente și pașnice a patriei, 
fără nici un amestec din afară.

(Agerpres)

In Editura politică 
a apărut: 

Dumitru I. Mazllu 
OPINIA PUBLICĂ 

ÎN SOCIALISM

Asigurarea unei păci trainice in 
lume reprezintă o aspirație funda
mentală a întregii omeniri, un dezi
derat vital al contemporaneității. 
Voința popoarelor de a asigura în
făptuirea acestui nobil țel este cu atit 
mai puternică, cu cit oamenii n-au 
uitat 
tului, 
de-al

Au 
șarea 
niei hitleriste împotriva Uniunii So
vietice. Evocarea acestui moment re
învie in conștiința 
din perioadele cele 
din istoria omenirii, 
șir de învățăminte 
deosebită însemnătate în lupta pen
tru pace, independență, securitate 
internațională și progres social.

Este via încă in amintirea celor 
care au trăit acela evenimente si
tuația tragică creată in Europa 
prin ascensiunea fascismului, care 
a acaparat puterea în cîteva din 
statele mari ale Europei — Ita
lia, apoi Germania și Spania. 
Deosebit de amenințător se manifes
ta fascismul german, care urzise 
pianul nebunesc de a instaura domi
nația mondială a Reichului bitlerist 
și a transforma toate celelalte po
poare ale lumii in sclavi și vasali. 
Pentra realizarea obiectivelor «sale 
cotropitoare, hitlerismul a făurit o 
formidabilă mașină de război, a ela
borat în amănunțime strategia blitz- 
krieg-ului, a pus intteaga economie 
pe țiicior de război, a1 început des
fășurarea unei politici internaționala 
de forță și amenințarea cu forța, de 
presiuni, intimidare și dictat. Prin 
toate acestea, nazismul reprezen
ta o primejdie de moarte pen
tru existența liberă a tuturor sta
telor, în special din Europa, pentru 
valorile umanității, pentru Însăși 
ființa națională a unor popoare.

împotriva fascismului s-a ridicat 
de la început, cu fermitate și com
bativitate, mișcarea comunistă, că
reia i s-au alăturat mase populare 
tot mai largi, forțe democratice și 
progresiste din cele mai diverse. 
Guvernele principalelor puteri occi
dentale n-au înțeles însă la timp sen
sul primejdiilor legate de fascism, 
adoptind o politică conciliantă ; mai 
mult, cercurile imperialiste ultrareac- 
ționare, în ura lor împotriva Uniunii 
Sovietice și a mișcării revoluționare 
mondiale, au încurajat și sprijinit di
rect fascismul, ceea ce a facilitat as
censiunea și a încurajat tendințele 
lui cotropitoare.

Așa cum se știe, spre sfîrșitul de
ceniului al patrulea, hitleriștii au 
invadat, rînd pe rînd. Austria și 
Cehoslovacia, au atacat Polonia, de- 
clanșînd cel de-al doilea război mon
dial. A urmat apoi ocuparea Belgiei, 
Olandei, Franței și a altor state, 

/naziștii instaurind în cadrul lor 
„noua ordine" care însemna lagăre 
de exterminare, spinzurători și crîn- 
cenă teroare, jaf neîngrădit și ruină 
economică.

Văzînd în Uniunea Sovietică prin- 
ci palul obstacol în calea . planurilor 

. lor de expansiune și dominație, 
Germania hitleristă a trecut la pre
gătirea și înfăptuirea agresiunii Îm
potriva U.R.S.S.

Datorită poziției strategice-cheie 
pe care o ocupa în sud-estul conti
nentului, cît și resurselor sale, Româ
nia reprezenta un obiectiv important 
în planurile de expansiune și război 
ale hitleriștilor. Aceste planuri au 
putut fi stăvilite un timp, datorită 
împotrivirii forțelor înaintate din 
România, în frunte cu Partidul Co
munist Român.

încă din primii ani ai instaurării 
regimului lui Hitler, P.C.R. a ridi
cat cu hotărîre steagul luptei îm
potriva fascismului, pentru apă
rarea libertății și independenței 
patriei, a militat stăruitor pentru 
unirea tuturor forțelor democratice 
și patriotice îhtr-un larg front anti
fascist. Avîntul luptei antifasciste a 
maselor și-a găsit expresie în marile 
bătălii proletare din 1933, care s-au 
înscris printre cele dinții manifes
tări antifasciste ale proletariatului pe 
plan internațional, în amplele ma
nifestații și demonstrații conduse, 
inspirate sau influențate de P.C.R. 
în perioada 1935—1939 și desfășurate 
sub lozincile „Vrem România liberă 
și independentă !“, „Jos fascismul !“, 
„Jos războiul !“, „Jos agresorul hitle- 
rist !“.

Militînd ferm împotriva fascismu
lui, P.C.R. a desfășurat în același 
timp o luptă energică, neabătută și 
neîncetată împotriva pregătirilor de 
război antisovietic, a planurilor im
perialiste de împingere a României în 
urzelile acestor pregătiri. Așa cum

experiențele teribile ale trecu- 
grelele încercări ale celui 

doilea război mondial, 
trecut 30 de ani de la declan- 
criminalei agresiuni a Germa-

popoarelor una 
mai întunecate 
reliefează un 

și concluzii de

este cunoscut, împletind strîns, 
încă de la nașterea^ sa, devo
tamentul față de interesele fun
damentale ale poporului român, 
cu fidelitatea față de ideologia in
ternaționalismului proletar, cu soli
daritatea față de clasa muncitoare 
din lumea intreagă, P.C.R. a militat 
ferm, perseverent, 
și solidaritatea cu 
list — Uniunea 
că statornicirea 
bună vecinătate, 
borare cu 
tereselor
României, 
păcii și securității. Pentru colaborare 
și prietenie cu U.R.S.S. se pronun
țau, alături de clasa muncitoare, de 
masele largi ale celor ce muncesc, și 
reprezentanți de frunte ai intelec
tualității, numeroși oameni politici 
clarvăzători. După cum se știe, voința 
poporului român, presiunea opiniei 
publice au determinat guvernul 
de atunci al României să sta
bilească relații diplomatice cu 
U.R.S.S. (1934).

Intensificarea presiunilor Reich-ului 
nazist asupra României, mai ales 
după acordul de la Miinchen, care a 
deschis drum larg Germaniei spre 
țările din estul și sud-estul Europei, 
a făcut însă ca evenimentele din țara 
noastră, ca și din alte țări europene, 
să ia un curs negativ, în viața politică 
prevalind în cele din urmă cercurile 
cele mai reacționare, care s-au orientat 
spre cirdășia cu fascismul german. 
Rămasă izolată în fața expansiunii 
hitleriste, a politicii sale de forță, 
România a devenit victima dictatului 
de la Viena, prin care o parte a 
Transilvaniei a fost predată aliatului 
Germaniei hitleriste. Ungaria hor- 
thystă. în acele timpuri de restriște, 
Partidul Comunist Român a chemat 
cu hotărîre poporul la luptă cu arma 
în mină pentru apărarea integrității 
teritoriale a patriei, împotriva odiosu
lui dictat fascist, dar trădarea cercu
rilor guvernante și a conducerii parti
delor burgheze a împiedicat lupta 
maselor largi populare. Cu sprijinul 
direct al naziștilor, în septembrie 1940 
a fost insta’urată dictatura fascistă, 
care a desăvîrșit aservirea țării față 
de Germania, a acceptat ocuparea 
țării de către cotropitorii hitleriști și 
a tîrît-o în războiul antisovietic. 
Din prima clipă, poporul român a 
urit acest război nedrept, profund 
antipopular, contrar intereselor țării 
noastre, l-a considerat ca o pa
gină neagră în istoria patriei. Toți oa
menii cinstiți, toate forțele democra
tice, patriotice, în frunte cu comu
niștii, au înfierat acest război odios, 
au luptat cu hotărîre pentru a 
determina curmarea lui cît mai 
grabnică și răsturnarea dictaturii fas
ciste.

Dezlănțuind la 22 iunie 1941 agre
siunea antisovietică. Hitler nădăj
duia că, printr-un „război fulger", va 
îngenunchea și nimici statul socia
list al muncitorilor și țăranilor. Na
ziștii au concentrat pe frontul antiso
vietic aproape întregul lor potențial 
militar și uman, frontul din răsărit 
devenind principala arenă de bătălie 
a celui ’de-al-doilea război mondial. 
Poporul sovietic s-a ridicat însă ca 
un singur om în apărarea patriei 
socialiste, a cuceririlor sale revolu
ționare, înscriind mărețe pagini de 
epopee în cronica luptei antifasciste 
a popoarelor. în operații militare de 
o amploare fără precedent, ca cele 
de lîngă Moscova și Leningrad, isto
rica bătălie a Stalingradului, imoe- 
tuoasele ofensive de la Kursk, Orel și 
pînă la Berlin, oștile sovietice au dis
trus pa.s cu pas uriașa mașină de 
război nazistă. Armata Sovietică 
a anihilat principalele forțe ale coali
ției fasciste, — 607 divizii, trei sfer
turi din aviație, cea mai mare parte 
din artileria și tancurile inamicului, 
în luipta eroică pe front, ca și in 
lagărele și temnițele Gestapou
lui și-au pierdut viața 20 de milioane 
de cetățeni sovietici. Popoarele lumii 
își vor aminti în veci de glorioasele 
fapte de arme ale ostașilor sovietici, 
de lupta plină de abnegație a între
gului popor sovietic, care, purtînd 
greul războiului antihitlerist, a adus 
o contribuție hotărîtoare la 
gerea 
zației

La 
gerea 
mare 
din coaliția antihitleristă — care cu
prindea U.R.S.S., Anglia, S.U.A., 
Franța și care pe parcursul desfășu
rării războiului a ajuns să unească 
aproape 50 de țări —, eroica mișcare 
de. rezistență antifascistă a popoare
lor cotropite. în lupta antifascistă, 
în marea epopee a rezistenței. în 
cadrul căreia un rol de seamă l-au

pentru prietenia 
primul stat socia- 
Sovietică, arătînd 
unor relații de 
alianță și cola- 

U.R.S.S. răspundea in- 
naționale profunde ale 
intereselor generale ale

înfrin- 
fascismului, la salvarea civili- 
umane de barbaria nazistă, 
lupta gigantică pentru înfrin- 
Germaniei fasciste au adus o 
contribuție și celelalte popoare
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TENIS : WIMBLEDON 1971

IERI A ÎNCEPUT cea de-a 85-a 
ediție a turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon. în primul 
tur, jucătorul român Ion Țiriac l-a 
învins cu 9—8, 6—3, 6—1 pe indianul 
Amritraj. Alte rezultate : New
combe — Hewitt 6—4, 6—3, 7—5 : 
Emerson — Holeeek 6—4. 6—4. 6—4 ; 
Borowiac — Jauffret 4—6, 2—6, 6—3, 
6—4, 6—2 ; Fillol — El Shafei 6—4,
5— 7, 4—6, 6—2, 6—0 ; Pilici — Ryan
6— 3. 9—8. 5—7, 6—4.

„Wimbledon 71". turneul de tenis

un campionat 
înregistrat anul 
record : 323 de

care este cotat ca 
mondial neoficial, a 
acesta un veritabil 
jucători înscriși, dintre care judecă
torul arbitru Mike Gibson a trebuit 
cu mari dificultăți să rețină 118 
nume pentru tabloul final.

Comentatorii agențiilor internațio
nale de presă acordă din nou prima 
șansă campionului australian Rod 
Laver. Printre cei mai periculoși 
adversari ai acestuia este citat și 
românul Ilie Năstase.

REGATE :

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
IN RUNDA A 9-a a turneu

lui INTERNAȚIONAL DE ȘAH 
AL ROMÂNIEI, Jansa a ciștigat la 
Pavlov, iar partidele Gheorghiu — 
Ghizdavu, Ungureanu — Ribly și 
Bobotov — Bukici s-au încheiat re
miză. Partida dintre Averbach și 
Ciocîltea s-a amînat din cauza îm
bolnăvirii campionului nostru. în 
clasament conduc Ciocîltea și Hen
nings — 5 puncte (1). urmați de 
Ghizdavu 5 puncta. Astăzi se desfă
șoară

cu un rezultat remarcabil : 7’51” 2/10. 
în proba feminină de aruncarea su
liței, ciștigată de poloneza Jaworska 
cu 58,96 m, atleta Marion Becker 
(România) a ocupat locul 5 cu 
51,53 m.

runda a 10-a.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

23, 24 și 25 iunie a.c. în țară : Vre
mea va continua să se încălzească 
ușor. Cerul va alterna între înnorări 
și înseninări trecătoare. Vor cădea 
ploi Iacale, mai ales in nordul tării. 
Vintul va prezenta intensificări tre
cătoare din sectorul vestic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
6 și 16 grade, iar maximele între 20 
și 28 de grade. In București : Vre
me în general instabilă, cu cerul 
temporar noros Averse de ploaie în 
cursul după-amiezelor. Vînt cu in
tensificări trecătoare, predominînd 
din vest. Temperatura va crește 
ușor.

Peste 300 de sportivi din șapte 
țări au participat la concursul inter
național de caiac-canoe „Regata 
Praga".

în ziua a doua a întrecerilor, Ion 
Dragulschi și Erast Pavel (România) 
au cîștigat proba de caiac 2—500 m 
cu timpul de 1’34” 2/10, urmați de 
cehoslovacii Kadnar—Vibraniek —

1’36” 6/10. Maria Lovin a ocupat locul 
doi la caiac simplu, fiind întrecută 
de Miller (R. D. Germană). Tot pe 
locul doi s-au clasat canoiștii români 
Bimionov și 
canoe dublu 
ria” :
— 1 000 m, sportivul român Varabiev 
a ocupat locul trei, cu 2’00” 2/10.

Nichitov în proba de
1 000 m, cu timpul de 

9/10. în cursa de canoe simplu

...BOCHUM

Regata de caiac canoe desfășurată 
la Bochum (R. F. a Germaniei) a 
fost dominată de reprezentanții Ro
mâniei, învingători în opt probe ! S-a 
evidențiat în mod deosebit „Vetera
nul" Aurel Verncscu. care a cîștigat 
proba de caiac simplu și alături de 
echipierii săi Iacob, Sciotnic și Si- 
miocenco a terminat învingător în

proba de caiac —4. în proba de ca
iac dublu, echipajul Iacob—Sciotnic 
a ocupat primul loc. intrecînd la 
mare luptă pe maghiarii Madarasi 
și Meszaros.

în concursul feminin s-au remar
cat Viorica Dumitru și Maria Nichi- 
forov, clasate pe primul loc în proba 
de -caiac dublu.

LA VARȘOVIA S-A DESFĂȘU
RAT ---------------- ----------- -------
MORIALUL KUSOCINSKT 
au participat sportivi și sportive din 
mai multe țări ale lumii, printre care 
și România.

în proba feminină de săritură in 
lungime victoria a revenit atletei 
poloneze Irena Szewinska cu 6,41 m, 
urmată de Elena Vintilă (România) 
— 6,25 m. Sprinterul cubanez Rami
rez a cîștigat cursa de 100 m cu 
timpul de 10’’ 1/10, iar polonezul 
Nikiciuk a terminat învingător în 
proba de aruncarea suliței cu perfor
manța de 83.88 m. Cu un rezultat 
bun s-a încheiat și proba masculină 
de săritură în lungime cîștigată de 
polonezul Kobuszewski cu 8.12 m. în 
proba masculină de săritură in înăl
țime. pe primul loc s-a clasat .Tunge 
(R. D. Germană) cu 2,18 m, iar in 
cursa de 400 m plat, polonezul Wer
ner a fost cronometrat în 46” 4/10. 
Italianul Franco Arese și-a adjude
cat victoria în proba de 3 000 m,

CONCURSUL ATLETIC „ME- 
la care

DISPUTAT LA COPENHAGA In 
prezența a 50 000 de spectatori, me
ciul amical de fotbal dintre selec
ționatele Suediei și Danemarcei a re
venit oaspeților cu scorul de 3—1 
(3—1). Au marcat Grahn (2), Eklund, 
respectiv Bjerre.

în ambele echipe au evoluat jucă
tori care activează în formații din 
alte țări : Kîndvall (de la Feyenoord), 
Grahn 
Bjerre 
xellea).

(Grasshoppers Ziirich) și 
(de la Racing White Bru-

Comiți, secretarul de stat 
problemele tineretului și

Joseph 
pentru 
sportului din Franța, va prezenta în 
fața Adunării generale un vast pro
gram cu privire la investițiile în do
meniul sportului și al folosirii baze
lor sportive. Punctele cele mai im
portante ale acestui program sînt : 
accesul liber pentru practicanții 
sportului la instalațiile sportive fi
nanțate de stat, reducerea prețurilor 
la echipamentul sportiv și adaptarea 
bazelor sportive la nevoile reale ale 
populației. Această lege-program, 
inclusă în cel de-al șaselea plan, 
necesită un buget de șapte miliarde 
de franci, care va îngădui construirea 
a 1 000 de piscine, dintre care 800 
cu acoperiș demontabil, săli de 
gimnastică, centre turistice etc.

avut clasa muncitoare, comuniștii, 
popoarele au dat milioane de jertfe, 
demonstrind astfel voința lor de a-și 
apăra independența, de a Infringe 
forțele oarbe ale fascismului, de a 
face să triumfe rațiunea umană, 
idealurile libertății și păcii.

în România, in pofida prigoanei și 
a represiunilor crîncene ale regimu-' 
lui dictatorial, P.C.R. a fost forța 
organizatoare, mobilizatoare și con
ducătoare a rezistenței antifasciste, 
încă în rezoluția din iulie și în plat
forma program din septembrie 1941, 
el a adresat întregului popor che
marea de a lupta pentru scoaterea 
țării din războiul fascist al lui An
tonescu, pentru alungarea din țară a 
cotropitorilor hitleriști și recucerirea 
independenței României. O mare par
te din cadrele partidului, mii și mii de 
comuniști și antifasciști au fost arun
cați în lagăre și închisori, mulțl 
au căzut, în lupta necruțătoare cu 
dușmanul. Actele frecvente de sabo
tare a producției destinate aprovizio
nării frontului, incendierea și distru
gerea unor obiective militare, acțiu
nile de împotrivire ale țărănimii față 
de rechiziții și încorporări, scrisorile 
și memoriile prin care intelectuali da 
prestigiu luau poziție împotriva răz
boiului antisovietic și ocupației hit
leriste, creșterea opoziției față de 
război în rîndurile armatei arătau că 
mișcarea de rezistență antifascistă 
cuprindea toate forțele patrioti
ce, toate straturile societății ro
mânești. Pe fundalul acestei stări de 
spirit, s-a format un curent național 
antifascist. Este meritul P.C.R. de a 
fi canalizat acest curent, de a fi or
ganizat o largă coaliție antihitleristă, 
care a înmănunchiat cele mai largi și 
mai diverse forțe sociale, politice și 
militare, practic întregul popor, de la 
clasa muncitoare și pînă la partidele 
burgheze, cadre superioare ale arma
tei și monarhia.

în condițiile creșterii valului luptei 
antifasciste a maselor, folosind îm
prejurările internaționale favorabil» 
create ca urmare a strălucitelor vic
torii repurtate de Uniunea Sovietică, 
a ofensivei victorioase a armatelor 
sovietice care provocaseră o nouă și 
gravă înfringere hitleriștilor pe fron
tul Iași — Chișinău, Partidul Co
munist Român a organizat insu
recția armată din august 1944, care 
a dus la înlăturarea regimului anto- 
nescian, la ieșirea României din răz
boiul antisovietic și alăturarea ei 
coaliției antihitleriste. în istoria ce
lui de-al doilea război mondial, 
România a oferit exemplul în
toarcerii dintr-odată a armelor de 
către întreaga armată împotriva fas
cismului — fapt în care și-a găsit o 
vie reflectare starea de spirit an
tihitleristă a militarilor români, co
mună cu a întregului popor.

Victoria insurecției, intrarea Româ
niei în războiul antihitlerist au în
semnat nu numai o cotitură istorică 
in destinele poporului român, dar au 
avut și profunde implicații interna
ționale, influențînd într-o măsură 
considerabilă desfășurarea războiului, 
contribuind la scurtarea lui. Re- 
TevIKd consecffițae'actului de la ’23 
August 1944, radio Moscova arăta la 
27 august : „Ieșirea României din 
Axă are o importanță covirșitoare nu 
numai pentru această țară, dar și 
pentru întreaga peninsulă Balcanică 
deoarece prin această lovitură se pră
bușește intregul sistem de dominație 
german din sud-estul Europei. în
semnătatea acestui din urmă fapt nu 
poate fi subestimată". Postul de radio 
New York sublinia : „Dezastrul ger
man din România a pecetluit soarta 
armatelor Reich-ului din Balcani. 
Prin trecerea României de partea a- 
liaților', drumul de sud-est, care duce 
la Budapesta, Praga și Viena, este 
deschis... Este deci legitim ca po
porul român să aibă in momentul de 
față un sentiment de satisfacție, căci 
România are o contribuție insemnată 
la grăbirea sfirșitului".

După înfăptuirea insurecției, Româ
nia și-a concentrat toate forțele sale 
militare, întregul potențial economic 
în războiul antihitlerist. Alături de 
armata sovietică, armata română a 
purtat lupte grele pentru eliberarea 
definitivă a patriei, a participat Ia 
eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, 
pină la înfrîngerea totală a Germa
niei hitleriste, efectivele militare an
gajate ridieîndu-se la aproape 540 000 
oameni. Poporul român a adus o 
contribuție de seamă, materială și de 
singe, la marea victorie asupra fas
cismului. Aproximativ 170 000 de mi
litari români și-au dat viața in aceste 
lupte, peste 300 000 de soldați, subofi
țeri și ofițeri români au fost distinși 
pentru actele lor de vitejie cu ordine 
și medalii românești, sovietice, ceho
slovace și ungare.

în lupta dusă de armata română 
împreună cu armata sovietică, pentru 
eliberarea întregului teritoriu al țării 
și nimicirea fascismului, s-a cimentat 
frăția de sînge dintre ostașii români 
și sovietici, s-au pus baze de nezdrun
cinat prieteniei dintre popoarele 
noastre. Poporul român păstrează o 
vie recunoștință Armatei Sovietice 
pentru contribuția importantă adusă 
la eliberarea patriei sale de sub ju
gul fascist.

în răstimpul de mai bine de un sfert 
de veac care a trecut de la încheie
rea victorioasă a celui de-al doilea 
război mondial, în lume s-au petre
cut prefaceri radicale, care au deter
minat schimbarea definitivă și ire
versibilă a raportului de forțe în fa
voarea forțelor păcii, democrației și 
socialismului. Socialismul s-a trans
format într-un sistem mondial, cu
prinzînd 14 state situate în trei con
tinente, cu un puternic potențial ma
terial și uman, care exercită o pu
ternică înrîurire asupra întregii evo
luții internaționale.

Epoca contemporană se carac
terizează, totodată, 
tot mai puternică, 
cială a popoarelor. 
<sei muncitoare, al 
muniste și muncitorești, prin avîn
tul uriaș al mișcării de eliberare na
țională, prin creșterea fără precedent 
a tuturor forțelor care militează pen
tru pace, libertate, independență și 
progres social.

Desigur, existența imperialismului 
perpetuează pericolul agresiunilor, 
cercurile imperialiste nu au re
nunțat la încercările de a frîna 
procesul dezvoltării istorice. Ele pro
movează o politică de încordare a re
lațiilor dintre state, de dominație și 
dictat, se amestecă în treburile in
terne ale altor popoare, 
atentate împotriva 
denței popoarelor, 
intervenția armată

Raportul actual _ ___  _ ___
însă posibilități pentru preîntîmpi- 
narea unui nou război mondial, pen
tru rezolvarea problemelor vieții in-

prin afirmarea 
în viața so- 
a rolului cla- 
partidelor co-

recurg la 
păcii și indepen- 
mergînd pînă la 
directă.
de forțe a creat

ternaționale în interesul popoarelon. 
Condiția fundamentală pentru în
lăturarea pericolului de război, sta
tornicirea unei păci trainice este 
lupta unită a tuturor forțelor 
antiimperialiste. Așa cum arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Dru
mul istoric al Înfruntării din
tre forțele păcii .și forțele răz
boiului, dintre omenirea progre
sistă și imperialism nu este desi
gur neted, rectiliniu... Viața arată 
însă că superioritatea se află de par
tea frontului antiimperialist, că so
cietatea merge neabătut înainte, con
form legilor obiective ale dezvoltării 
istorice ; nimic și nimeni nu poate 
opri acest proces, nu poate împiedi
ca popoarele să-și făurească o viață 
•nai bună, liberă și independentă. în
făptuirea aspirațiilor de progres ale 
omenirii cere forțelor sociale revolu
ționare. democratice, antiimperialisie 
să acționeze strîns unite atît pe plan 
național, cit și internațional, să-și u- 
nească eforturile și să-și întărească 
neîncetat coeziunea. Aceasta este 
condiția fundamentală a victoriei în 
Jupta împotriva imperialismului, pen
tru pace și progres social". De aci 
decurge ca o necesitate obiectivă in
tensificarea luptei tuturor forțelor 
înaintate împotriva politicii impe
rialismului, a forțelor reacționare, 
împotriva oricăror forme de reînviere 
a fascismului și militarismului, colo
nialismului și neocolonialismului.

Pornind de la convingerea că uni
tatea și colaborarea dintre țările so
cialiste. dintre partidele comuniste, 
au o importanță esențială pentru 
victoria luptei in vederea asigurării 
pârii. România așează în centrul po
liticii sale externe prietenia și ali
anța cu toate țările socialiste, dez
voltă larg raporturile de solidaritate 
și colaborare cu toate partidele co
muniste, militează pentru unirea tu
turor forțelor revoluționare și pro
gresista da pretutindeni. Țara noastră 
manifestă vigilentă față de planurile 
adversarilor păcii, intărindu-și con
tinuu capacitatea de apărare, dez
voltă colaborarea cu armatele țări
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, cu sie tuturor țărilor soci
aliste, pentru a putea să dea oricînd 
o ripostă hotărîtă oricărui atac mir 
litar imperialist.

Coexistența pașnică — singura al
ternativă la o conflagrație care în 
actualele condiții ar avea un carac
ter nimicitor — constituie un impe
rativ major al zilelor noastre. 
Ea reclamă o politică activă de co
laborare între popoare, rezolvarea 
problemelor litigioase pe calea tra
tativelor. Este știut că, acum cîteva 
decenii, hitleriștii, urmărind in
staurarea dominației mondiale, au 
acționat în disprețul oricăror norme 
de legalitate internațională, potrivit 
concepției că „forța primează asupra 
dreptului". Istoria a condamnat de
finitiv asemenea concepții și prac
tici. în zilele noastre, politica forței 
și amenințării cu forța s-a discredi
tat profund ; unica bază rațională a 
relațiilor internaționale o constituie 
pr-oiRpyațța neabătută a principiilor 

- independenței’ *și  suveranității națio
nale, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, potrivit voinței 
sale. înfăptuirea acestor principii, 
respectarea legalității internaționale 
asigură libera dezvoltare a fiecărei 
națiuni și totodată evitarea conflic
telor, un climat de încredere, secu
ritate și colaborare între popoare.

Unul din învățămintele majore cara 
se desprind din experiența ultimului 
război este necesitatea imperioasă a 
asigurării păcii și securității în Eu
ropa — continentul de unde au por
nit cele două conflagrații mondiale, 
dar și leagăn al civilizației, care 
poate aduce o contribuție substanția
lă la mersul înainte al omenirii. în 
scopul asigurării securității europene 
este necesar să se pornească de la re
cunoașterea realităților istoricește 
constituite pe continent în urma celui 
de-al doilea război mondial, de la 
imperativul lichidării reziduurilor 
„războiului rece", să se acționeze 
hotărît pentru așezarea raporturilor 
dintre țările continentului pe baze 
sănătoase, care să permită fiecărui 
popor să se consacre muncii pașnice, 
în interesul prosperității sale și al 
progresului general. în acest sens ac
ționează perseverent România socia
listă, dezvoltînd larg relațiile cu toa
te statele europene, participînd activ 
la dialogul pentru găsirea căilor de 
întărire a păcii pe continent. Una din 

. consecințele importante ale războiului 
și ale evoluției postbelice a conști- 
tuit-o nașterea Republicii Democrata 
Germane — primul stat al muncito
rilor și țăranilor pe pămînt german. 
Pentru întărirea păcii și securității 
pe continent are o însemnătate deo
sebită recunoașterea din punct de 
vedere al dreptului internațional a 
Republicii Democrate Germane, sta
bilirea de relații normale între și 
cu ambele state germane, crearea 
condițiilor pentru participarea lor ac
tivă la rezolvarea tuturor proble
melor internaționale. Militînd neobo
sit pentru organizarea conferinței 
general-europene în problemele se
curității și cooperării, România so
cialistă consideră că trebuie să 
se treacă neîntîrzlat la acțiuni prac
tice, în vederea organizării de în- 
tîlniri pregătitoare, fără condiții 
prealabile, cu participarea tuturor 
statelor interesate.

Evocînd ororile trecutei conflagra
ții. omenirea exprimă cu tărie, ca u- 
nul din dezideratele de prim ordin, 
lichidarea a înseși mijloacelor de du
cere a războiului, înfăptuirea dezar
mării generale, în primul rînd a de
zarmării nucleare. Opinia publică cere 
măsuri concrete în problema dezar
mării, cum sînt reducerea înarmări
lor, lichidarea bazelor militare pe 
teritorii străine, retragerea trupelor 
în limitele granițelor naționale, des
ființarea concomitentă a blocurilor 
militare — în vederea creării unui 
climat de încredere și colaborare în
tre state.

Cinstind memoria celor care au 
luptat și și-au jertfit viața în marea 

. bătălie pentru înfrîngerea fascismu
lui și salvgardarea civilizației uma
ne, popoarele își exprimă voința de 
a nu mai permite să fie aruncate 
vreodată într-un nou măcel. Cheză
șia împlinirii acestui deziderat fun
damental o constituie unirea tuturor 
forțelor sociale înaintate ale lumii 
contemporane în lupta pentru zădăr
nicirea politicii cercurilor agresive, 
pentru a asigura statornicirea unei 
păci trainice, a făuri o lume mai 
bună, care să asigure progresul ne
contenit al omenirii.

Ada GREGORIAN 
Eugen IONESCU
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Stare 

de tensiune 
în Bolivia

• Mobilizare de masă pentru 
zădărnicirea uneltirilor tor

telor de dreapta
LA PAZ 21 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor interne al Boliviei, 
Jorge Gallando Losada, a declarat, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
că forțele reacționare pregătesc o 
lovitură de stat. Printre grupările 
politice care incearcă să răstoarne 
actualul guvern, a menționat minis
trul, se află aripa de dreapta a par
tidului „Mișcarea Revoluționară Na- 
ționalistă“ și „Falanga Socialistă Bo- 
liviană", care acționează în compli
citate cu unii ofițeri trecuți în re
zervă-

Pentru a zădărnici acțiunile com
plotiștilor, Centrala muncitorilor bo
livieni a botărît să creeze detașa
mente înarmate. Intr-o rezoluție a- 
doptată de această organizație sin
dicală se arată că aceste detașamente 
se vor afla sub controlul direct al 
viitoarei Adunări Populare. Pe de 
altă parte, Federația muncitorilor 
agricoli din Bolivia a lansat un apel 
pentru unitatea forțelor progresiste, 
in vederea zădărnicirii uneltirilor 
forțelor reacționare.

IN FAVOAREA

PARIS 21 (Agerpres). — La înche
ierea vizitei în Franța a delegației 
de deputați sovietici, condusă de Bo
ris Ponomariov, președintele Comi
siei pentru afaceri externe a Sovie
tului Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a fost dat publi
cității un comunicat cu privire la 
convorbirile avute cu reprezentanții 
Comisiei pentru afacerile externe a 
Adunării Naționale a Franței. Parla
mentarii din cele două țări, relevă 
comunicatul, și-au exprimat satisfac
ția pentru îmbunătățirea sensibilă a 
relațiilor sovieto-franceze în toate do
meniile și și-au exprimat convin
gerea că, în ciuda diferenței de sis
tem social, în fața Uniunii Sovietice 
și Franței se deschid largi perspecti
ve pentru o colaborare multilaterală.

Participanții la discuții au relevat 
eu satisfacție dezvoltarea și adincirea 
relațiilor dintre țările europene. Efor
turile comune, arată comunicatul, vor 
permite să se creeze condiții pentru 
reglementarea problemelor in suspen
sie. să se lichideze scindarea Eu
ropei în grupări militare și sâ se asi
gure pacea pe continent. Deputății 
apreciază că la destinderea europea
nă ar contribui convocarea unei con
ferințe general-europene în proble
mele securității și colaborării, pentru 
a cărei desfășurare cu succes este 
necesar să se treacă neîntîrziat ia 
activitatea intensă și multilaterală de 
pregătire, pe calea contactelor bi și 
multilaterale.

APELUL COMITETULUI SOVIETIC PENTRU 
APĂRAREA PĂCII SI AL COMITETULUI 

VETERANILOR DE RĂZROI
cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la declanșarea 

agresiunii hitleriste împotriva Uniunii Sovietice
MOSCOVA 21 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. a dat publicității ape
lul Comitetului sovietic pentru apă
rarea păcii și al Comitetului sovietic 
al veteranilor de război, adresat tu
turor organizațiilor internaționale și 
naționale ale partizanilor păcii, ve
teranilor de război, luptătorilor din 
rezistență și foștilor deținuți din 
temnițele și lagărele de concentrare 
fasciste, cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la declanșarea agresiunii per
fide hitleriste Împotriva Uniunii So
vietice.

Relevind rolul hotărftor al Uniunii 
Sovietice în zdrobirea fascismului, 
apelul menționează, totodată, res
pectul față de lupta dusă împotriva 
inamicului comun de armatele alia- 
ților Uniunii Sovietice, de partizanii 
și luptătorii din rezistență și de de- 
ținuții din închisorile și lagărele fas
ciste. Apelul subliniază necesitatea 
de a se face totul pentru a nu se 
permite izbucnirea unui nou război 
și mai pustiitor. în prezent, se arată 
în document, în urma intervenției 
americane, se desfășoară lupte și mor 
oameni în Vietnam, Laos și Cambod-

CHEMARE LA UNITATEA DE ACȚIUNE 
A TUTUROR FORȚELOR DEMOCRATICE 
Un comunicat al Direcțiunii P. C. italian

ROMA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Di
recțiunea Partidului Comunist Ita
lian a dat publicității, duminică, un 
comunicat după o întrunire la care 
a examinat situația politică din țară 
creată în urma alegerilor administra
tive parțiale de la 13 iunie.

Aceste alegeri, se arată in comu
nicat, „s-au desfășurat într-un cli
mat de oontra-atac masiv și exaspe
rat al dreptei", ca urmare a faptului 
că, în ultimii ani, prin lupta oameni
lor muncii, au fost dobîndite impor
tante cuceriri și s-au făcut unii pași 
pe calea reformelor, s-au realizat 
progrese în domeniul unității sindi
cale și in relațiile dintre forțele de 
stingă și democratice, s-a dovedit 
posibilă o cotitură democratică în ce 
privește orientarea și conducerea po
litică a țării.

Documentul relevă apoi că în a- 
ceastă confruntare electorală, în 
ciuda unor situații dificile. P.C.I. 
și-a confirmat forța proprie, demon- 
strind încă o dată că este principalul 
bastion al democrației in Italia. Di- 
recțiunea P.C.I. aprepjflșțȘ, ..în cpnti- 
huăre, că Partidul Socialist Italian 
al Unității Proletare a participat la 
această bătălie subliniind rolul său 
unitar, iar Partidul Socialist Italian 
(guvernamental) a confirmat, in 
ciuda unor contradicții, sprijinul său 
și voința de a continua relațiile cu 
toate forțele de stingă si de a men
ține o atitudine critică față de de- 
mocrat-creștini, consolidîndu-și ast
fel propriile poziții. Gruparea de 

gia. O atmosferă încordată se men
ține in Orientul Apropiat, unde nu 
s-a ajuns la o reglementare politică, 
în Europa nu au fost încă rezol
vate problemele moștenite in urma 
celui de-al doilea război mondial.

„Uniunea Sovietică — continuă 
apelul — militează ferm și neabătut 
pentru coexistența pașnică a statelor 
cu orînduire socială diferită. Mai 
mult decît oricînd înainte, sîntem 
convinși că în prezent există toate 
motivele să sperăm în rezolvarea pe 
baza bunei vecinătăți a tuturor li
tigiilor încă nesoluționate dintre 
state, în instaurarea unei păci trai
nice și îndelungate pe pămînt. Pen
tru aceasta, trebuie zădărnicite unel
tirile agresorilor, trebuie mobilizate 
forțele popoarelor pentru desființa
rea tuturor focarelor de război, asi
gurarea securității colective, interzi
cerea tuturor armelor de exterminare 
in masă, pentru activizarea luptei 
pentru dezarmarea generală, pentru 
dezvoltarea colaborării pe bază de 
egalitate și a prieteniei între po
poare".

stingă obține, deci, o reconfirmare 
a forței sale și iși extinde influența 
in multe dintre organele administra
tive locale nou alese, inclusiv în 
Adunarea regională siciliana; Conso
lidarea stângii răspunde astfel spo
ririi îngrijorătoare a numărului de 
voturi obținute de partidul de ex- 
tremă-dreaptă, Mișcarea Socială Ita
liană.

„Lărgirea dreptei fasciste consti
tuie un fapt grav și un simptom de 
neliniște, se subliniază în comunicat. 
Apare evident faptul că sectoare ale 
forțelor economice dominante și ale 
aparatului de stat, grupurile conser
vatoare cele mai reacționare au mi
zat pe neofasciști, ca instrument de 
șantaj și provocare împotriva oricărei 
politici de reforme și de dezvoltare 
democratică".

„Se impune să luptăm pen
tru a asigura o riguroasă și corectă 
funcționare a instituțiilor democra
tice, întrunit astăzi există forțele 
capabile să zdrobească tentativele 
de dreapta și să învingă rezistențele 
conservatoare. Condiția fundamen
tală, pentru realizare^ .șiceștui obiec
tiv este sudarea în acțiune a unită
ții forțelor de stingă, laice și cato
lice, fiecare pe deplin autonomă, 
în actuala situație, P.C.I. adresează 
un apel tuturor oamenilor muncii, 
tuturor antifasciștilor pentru a-și in
tensifica vigilenta și acțiunile unitare 
de masă, împotriva oricărei amenin
țări reacționare — se spune în în
cheierea comunicatului Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian.

ADDIS ABEBA

Reuniunea 
africană 

la nivel inalt
ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). — 
La „Casa Africii" din Addis Abe

ba au început luni lucrările confe
rinței la nivel inalt a Organizației 
Unității Africane. Pe ordinea de zi 
sint înscrise o serie de probleme po ■ 
litice și economice ale Africii con
temporane.

în cuvîntul de deschidere, împăra
tul Etiopiei, Haile Selassie, a subli
niat necesitatea consolidării tutur >r 
forțelor continentului în vederea a- 
bolirii definitive a colonialismului și 
rasismului. Suveranul etiopian s-a 
pronunțat în favoarea rezoluției, a- 
doptată recent la Consiliul Ministe
rial al O.U A.. în care se respinge 
ideea angajării oricărui dialog cu 
guvernul din Republica Sud-Africa- 
nă „care nu-și propune recunoașterea 
drepturilor legitime și imprescripti
bile ale poporului oprimat din Afri
ca de Sud, precum și abolirea politi
cii de apartheid". „Africa, a arătat, 
împăratul Etiopiei, trebuie să-și con-' 
tinne drumul pe care și l-a ales și 
să rămină unită". Este imperios ne
cesar, a menționat in Încheiere vor
bitorul, ca Organizația Unității Afri
cane să acorde în continuare tot spri
jinul mișcărilor de eliberare de pe 
continent, pină la victoria finală.

ORIENTUL APROPIAT
Activitate diplomatică
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HAMBURG 21. —• Trimisul spe
cial Agerpres, I. Badea, transmite : 
Duminică la prînz s-a încheiat etapa 
bavareză a vizitei oficiale pe care 
delegația Marii Adunări Naționale, 
oondusă de tovarășul Ștefan Voiitec, 
președintele M.A.N., o întreprinde 
în aceste zile în R. F. a Germaniei. 
Șederea in BaVaria a oferit oaspeți
lor români noi prilejuri de convor
biri utile cu personalități ale vieții 
publice locale.

în seara aceleiași zile, parlamen
tarii. români, însoțiți de ambasado
rul tării noastre în R.F.G., Constan
tin Oancea, au sosit pe calea aeru-

Un mesaj al 
primului ministru 
al R. D. Vietnam

HANOI 21 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că primul minis- 
tt* *u  Fam Van Dong a adresat un me
saj celei de-a doua sesiuni a Comi
siei internaționale de anchetă asu
pra crimelor de război comise de 
Statele Unite in Indochina. în me
saj se arată că „intensificând și ex- 
tinzînd războiul asupra întregii 
Peninsule Indochineze, Administra
ția Nixon a comis noi crime împo
triva popoarelor din această re
giune". în acest război, imperialiștii 
americani folosesc diferite tipuri de 
arme de distrugere in masă, inclusiv 
produsele- chimice toxice și gazele, 
în Vietnamul de nord, se arată în 
mesaj, continuă să fie întreprinse 
acțiuni ilegale împotriva integrității 
și securității teritoriului R. D. Viet
nam. Numai prin încetarea acestei 
politici, prin încetarea războiului 
lipsit de glorie dus de S.U.A. în 
Vietnam și Indochina, prin retrage
rea fără întârziere a tuturor trupe
lor americane, astfel incit popoarele 
indochineze să fieJăsale să-și regle
menteze ele însele treburile interns, 
fără amestec străin, se va putea 
pune capăt crimelor comise împo
triva celor trei popoare indochineze, 
se subliniază in mesaj.

KUWEIT 21 (Agerpres). — Minis
trul de interne al Kuweitului, șeicul 
Saad al Abdallah al Sabah, a adresat 
un apel șefilor .de state și guverne 
arabe, oerînd organizarea unei confe
rințe arabe la nivel inalt consacrată 
examinării situației din Orientul 
Apropiat.

★
CAIRO 21 (Agerpres). — Ministrul 

belgian al afacerilor externe, Pierre 
Harmel, și-a încheiat duminică tur
neul pe care l-a întreprins in Liban, 
Siria și Republica Arabă Unită. In 
cadrul convorbirilor purtate in cele 
trei capitale arabe, el s-a informat 
asupra evoluției .situației din Orien
tul Apropiat și a abordat cu inter
locutorii săi probleme ale relațiilor 
bilaterale.

în cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Cairo, Pierre Harmdl 
a declarat că în discuțiile avute cu 
conducătorii egipteni a constatat do
rința acestora de a se ajunge la o 
pace durabilă In această zonă. Mi
nistrul belgian de externe s.-a, pro
nunțat pentru reactivarea misiunii 
ambasadorului Gunnar Jarring, re
prezentantul special al secretarului 
general al O.N.U. in Orientul Apro
piat. în legătură cu posibilitatea re
deschiderii Canalului de Suez, vor
bitorul a exprimat părerea că aceas
ta trebuie să fie doar „un început 
in cadrul unei reglementări globale 
a conflictului, și nu o soluție interi
mară".
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Exprimînd mulțumiri Comisiei 
internaționale pentru activitatea sa 
de demascare a acestor atrocități, 
Fam Van Dong relevă convingerea 
că popoarele din lumea întreagă vor 
intensifica lupta împotriva agresiunii 
americane și. în același timp, vor 
spori sprijinul ..pentru lupte. popoare
lor din Vietnam. Cambodgia și Laos.

★
COPENHAGA 21 (Agerpres). — 

Liderul partidului social-democrat 
din Danemarca, Jens Otto Krag, fost 
prim-ministru al acestei țări, s-a 
pronunțat luni în favoarea recunoaș
terii imediate a R. D. Vietnam și a 
stabilirii neintîrziate de relații diplo
matice între Danemarca și R.D.V. 

lui la Hamburg. Pe aeroport, tova
rășul Ștefan Voitec și oeilalți 
membri ai delegației M.A.N. au 
fost intîmpiniați și salutați cu cor
dialitate de președintele Senatului 
din Hamburg, Herbert Dau.

Luni dimineață, la bordul unei 
ambarcațiuni, parlamentarii români 
au făcut o scurtă plimbare în rada 
portului Hamburg — unul dintre 
cele mai mari și moderne porturi 
ale lumii ; prin acest port se reali
zează peste 30 la suită din schimbu
rile României cu R. F. a Germa
niei.

La prînz, delegația M.A.N. a fă
cut o vizită președintelui Senatului 
din Hamburg, Herbert Dau.

Oaspeții și gazdele s-au întreținut 
asupra unor aspecte privind activi
tatea parlamentară din România șl 
Republica Federală a Germaniei.

Președintele Senatului hambur- 
ghez a oferit apoi o masă în cin
stea parlamentarilor români, în 
cursul căreia au fost rostite toasturi.

Seara, parlamentarii români au 
părăsit Hamburgul, inapoindu-se la 
Bonn.

agențiile de presă 
transmit:

Secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., Leonid BreJ- 
nev, l-a primit pe Râul Roa Garcia, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba, 
ministrul cubanez al afacerilor ex
terne, care se află într-o vizită ofi
cială de prietenie în Uniunea Sovie
tică. Convorbirea a cuprins un cerc 
larg de probleme referitoare la dez
voltarea și adincirea în continuare a 
relațiilor de prietenie frățească și co
laborare multilaterală dintre Uniunea 
Sovietică și Cuba, precum și proble
me internaționale actuale de interes 
comun. Râul Roa Garcia a fost primit 
și de Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Ministrul afacerilor in
terne al României,
Onescu, aflat într-o vizită în Republi
ca Democratică Populară a Yemenu
lui, a fost primit de președintele 
Consiliului Prezidențial, Salem Rabya 
Aii, cu care a avut o convorbire cor
dială. Ministrul român a avut, de ase
menea, întrevederi cu primul minis
tru și ministrul afacerilor externe, 
Mohamed Aii Haytham, și cu .minis
trul afacerilor interne, Mohamed Sa
leh Yafai.

Noul sediu al Asociației 
Danemarca-România * fost

Noi experimente 
la bordul stației 
orbitale „Saliut1*
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

Luni a fost inaugurată cea de-a 
treia săptămină de activitate 
științifică la bordul stației or
bitale sovietice „Saliut". In acest 
început de săptămină au conti
nuat lucrările efectuate cu aju
torul observatorului astrofizic 
orbital „Orion", aflat la bordul 
stației. Acesta a fost astfel 
orientat incit să „prindă" una a 
stelele constelației Șarpelui, mi ■ 
nevră in cursul căreia instala
țiile automate ale observatorului 
au funcționat in bune condiții. 
Apoi, la următoarea rotație in 
jurul Pământului, s-a trecut la 
efectuarea unui experiment mai 
complicat, care a constat in di
rijarea concomitentă a două 
telescoape stelare ale observato
rului, dintre care unul aflat in 
exteriorul stației „Saliut", iar 
altul in interior.

Toate sistemele de la bordul 
stației „Saliut" funcționează 
normal fi cei trei cosmonauți 
continuă să se simtă bine.

inaugurat la Copenhaga. Cu această 
ocazie, corul „Madrigal" a prezentat 
un concert care s-a bucurat de un 
succes deosebit.

Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a primit luni la Pekin pe membrii 
delegației Ministerului Turismului 
al României și a avut cu ei o con
vorbire prietenească.

La invitația ministrului in
dustriei chimice al R. D. Germane, 
Gilnther Wyschofsky, luni a sosit la 
Berlin ministrul industriei chimice al 
României, Mihail Florescu. Ministrul 
român va purta convorbiri în ve
derea adîncirii colaborării în dome
niul de resort dintre cele două țări.

La Moscova a sosit
vizită oficială ■ generalul francez da 
aviație Gabriel Gauthier, șeful de 
stat major al forțelor aeriene ale 
Franței. Generalul Gauthier, care vi
zitează Uniunea Sovietică la invitația 
mareșalului de aviație Pavel Kuta- 
hov, comandantul suprem al forțelor 
militare aeriene sovietice, a sosit îm
preună cu o escadrilă de avioane de 
vinătoare franceze de tipul „Mirage", 
Informează agenția T.A.S.S.
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1945, pe ruinele colonialismului, își 
făcea apariția primul stat al oame
nilor muncii din sud-estul Asiei — 
Republica Democrată Vietnam —, 
poporul român a salutat cu căldură 
această cotitură istorică în viața po
porului vietnamez. Simpatia și soli
daritatea poporului nostru au fost de 
partSa acestuia în toți anii rezisten
ței Împotriva agresiunii colonialismu
lui francez. Aceste legături de soli
daritate s-au manifestat pe larg, cu 
nedezmințită hotărire, în lupta eroi
că pe care poporul vietnamez a fost 
nevoit să o ducă, din 1954, impotri- 
va intervenției imperialismului ame
rican, pentru a-și apăra pămîntul pa
triei, ființa națională, dreptul sacru 
de a trăi într-o patrie unită, liberă 
și independentă. Așa cum se știe, 
Statele Unite au deplasat în Viet
namul de sud un uriaș corp expe- 
diționar și au pus în funcțiune o pu
ternică mașină de război, au dus o 
politică de escaladare a agresiunii, 
trecînd la bombardamente masive a- 
supra teritoriului R.D. Vietnam. Cu 
tot potențialul militar superior, a- 
gresorii n-au reușit însă să infrîngă 
și să îngenuncheze poporul vietna
mez. Ridicîndu-se la luptă cu un e- 
roism legendar, dînd dovadă de un 
înalt moral, de voință neclintită de 
a învinge, el a provocat agresorului 
grele înfrîngeri •militare și morale. 
Exemplul Vietnamului a demonstrat 
în modul cel mai concludent că, in 
zilele noastre, un popor hotărît să-și 
apere cu prețul oricăror sacrificii li
bertatea și demnitatea națională și 
care se bucură de solidaritatea ac
tivă a forțelor progresiste, a po
poarelor, este invincibil !

Lupta poporului vietnamez pentru 
triumful cauzei sale drepte a trezit 
admirația și respectul tuturor po
poarelor, ea constituind totodată o 
contribuție concretă la lupta țărilor 
sistemului socialist mondial, a tutu
ror popoarelor, pentru pace, inde
pendență, democrație și socia
lism. Solidaritatea cu Vietnamul, 
sprijinirea multilaterală a luptei sale, 
a celorlalte popoare ale Indochinei, 
în vederea respingerii agresiunii im
perialiste, a devenit unul din coman
damentele majore ale internaționalis
mului proletar în zilele noastre. In 
acest spirit, poporul român, alături 
de popoarele celorlalte țări socialis
te, de toate forțele progresului, s-a 
situat cu fermitate de partea po
porului vietnamez, și-a manifestat 
solidaritatea activă prin sprijinul 
material, moral și politic pe care i l-a 
acordat și pe care este hotărît să i-1 
acorde pină la victoria finală. Con
damnarea viguroasă a actelor de a- 
gresiune ale S.U.A., solidaritatea cu 
lupta poporului vietnamez sint afir
mate în toate documentele interna
ționale importante ale partidului și 
statului nostru, în luările de poziție 
sie conducătorilor săi ; se poate spu
ne că nu există ocazie, for interna
țional, convorbiri cu reprezentanții 
altor state în care această poziție să 

nu fie exprimată cu toată clari
tatea.

Prezența delegației de partid și gu
vernamentale române în Republica 
Democrată Vietnam a prilejuit o 
proclamare solemnă a acestei pozi
ții : „In lupta grea pe care o duceți 
pentru apărarea patriei, împotriva 
imperialismului, cit și în munca de 
construcție socialistă — a declarat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — pu
teți fi siguri, dragi tovarăși, că po
porul român și partidul său comu
nist vă vor acorda întregul lor spri
jin — material, moral și politic — 
pină la triumful cauzei voastre 
drepte ! Veți avea întotdeauna in 
poporul român un prieten apropiat 
și un aliat de nădejde ; vom întări 
continuu colaborarea șl întrajutora

0 fierbinte și solemnă afirmare a solidarității poporului
român cu cauza dreaptă a popnrului vietnamez

rea noastră reciprocă în lupta împo
triva imperialismului, pentru suc
cesul construcției noii orinduiri in 
țările noastre, pentru pace în lume".

In cuvîntările conducătorilor viet
namezi, în articolele care au apărut 
în presa vietnameză în aceste zile, în 
cuvintele emoționante rostite de re
prezentanți ai oamenilor muncii, 
și-au găsit expresie recunoștința și 
prețuirea față de sprijinul și soli
daritatea activă a poporului român, 
„în numele Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, al guvernului Re
publicii Democrate Vietnam și ai 
întregului popor vietnamez — a 
spus tovarășul Le Duan — doresc să 
mă folosesc de acest prilej pentru a 
mulțumi sincer Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului ro
mân pentru simpatia, ajutorul și 
sprijinul lor prețios aduse luptei po
porului nostru împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea națională 
și edificarea socialismului".

Relații strinse. tovărășești, o pu
ternică solidaritate militantă s-au 
statornicit totodată între poporul ro
mân și forțele patriotice, conduse de 
Frontul Național de Eliberare, care 
luptă în Vietnamul de sud. România 
a fost printre primele țări care au 
recunoscut, îr.că de la formarea sa. 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Reoublirii Vietnamului de Sud. Aceste 
legături și-au' găsit o nouă confir
mare în timpul vizitei delegației ro
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mâne în R.D. Vietnam. Adresînd to
varășului Nicolae Ceaușescu un me
saj de prietenie cu ocazia acestei vi
zite, președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud, 
Nguyen Huu Tho, și președintele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. 
Huynh Tan Phat, au declarat : „In 
lupta dreaptă împotriva imperialis
mului american, pentru salvarea tării 
sale, populația noastră sud-vietna- 
meză s-a bucurat întotdeauna de 
sprijinul călduros și ajutorul prețios 
acordate de partidul comunist, gu
vernul și poporul frate român. 
Cu acest prilej, vă rugăm, dom
nule președinte, să transmiteți 
partidului comunist, guvernului și 

poporului frate român recunoștințe, 
sinceră a populației, a Frontului Na
țional de Eliberare și a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud". In mesajul său 
de răspuns, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat : „România spri
jină neabătut lupta voastră dreaptă, 
se pronunță cu hotărire pentru în
cetarea războiului și retragerea to
tală și necondiționată a trupelor a- 
mericane din Vietnam și din întrea
ga Indochina, astfel ca popoarele 
vietnamez, cambodgian și laoțian să 
fie lăsate să-și rezolve singure pro
blemele, fără nici un amestec din 
afară".

Poporul vietnamez luptă împreună 
cu popoarele cambodgian și laoțian, 
coordonîndu-și operațiunile, întărind 
solidaritatea dintre ele, în spiritul 
declarației Conferinței la nivel înalt 
a popoarelor din Indochina. Infrîn- 
gerile provocate trupelor S.U.A. și 
acoliților lor în Vietnamul de 
sud. in Cambodgia. în Laos 
constituie o puternică lovitură 
dată planurilor de „vietnamizare" 
a războiului, care, în esența lor, 
urmăresc prelungirea și extinderea 
agresiunii și a ocupației americane, 
întreaga evoluție a situației din In
dochina arată că imperialismul nu 
poate și nu va putea in nici un fel 
să obțină o victorie militară. că 
singura soluție posibilă este să 
pună capăt acțiunilor armate, să fie 

retrase trupele intervenționiste. O 
asemenea soluție o cer cu insisten
ță toate popoarele iubitoare de pace, 
inclusiv categorii largi ale poporului 
american.

O pace adevărată, dreaptă, nu poa
te fi realizată decit în condițiile res
pectului față de demnitatea naționa
lă a fiecărui popor, față de drep
tul lui sacru, inalienabil, de a-și ho
tărî singur soarta, viitorul, potrivit 
voinței sale, de a-și realiza aspira
țiile sale naționale, fără nici un a- 
mestec din afară. Pornind de la a- 
ceste cerințe, care constituie o cheie 
de boltă pentru soluționarea justă a 
oricăror probleme internaționale, pen
tru asigurarea unor relații interna
ționale conforme cu interesele păcii 
și securității, România cere ca po

poarele vietnamez, cambodgian și 
laoțian să fie lăsate să decidă ele 
insele, de sine stătător, in probleme
le lor interne, cere cu fermitate 
S.U.A. să respecte cu strictețe acor
durile de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Indochina și cele din 1962 
privind Laosul. Considerăm juste și 
sprijinim poziția R. D. Vietnam, so
luția globală în zece puncte și pre
cizările în opt puncte prezentate de 
Frontul Național de Eliberare și de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud — 
care reprezintă o bază realistă și 
constructivă pentru soluționarea pe 
cale politică a conflictului din Viet
nam. Susținem, de asemenea, propu
nerile prezentate de Frontul Patrio
tic din Laos, Neo Lao Haksat, pre
zidat de prințul Sufanuvong, privind 
soluționarea politică a problemei lao- 
țiene și poziția exprimată în Pro
clamația șefului statului cambodgian, 
Norodom Sianuk, și în programul po
litic al F.U.N.K.

Cauza poporului vietnamez este 
dreaptă, de nebiruit — și nu încape 
îndoială că el va aduce la îndeplinire 
testamentul sacru al președintelui 
Ho Și Min — de a obține victoria 
finală în lupta pentru eliberarea 
sudului, apărarea nordului socialist, 
pentru a înainta spre reunificarea 
pașnică a patriei sale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat gin- 
durile și sentimentele întregului nos

tru popor, afirmînd convingerea ne
strămutată că lupta popoarelor In
dochinei va triumfa, că aspirațiile lor 
de libertate, independență, unitate 
națională, progres și pace își vor 
găsi împlinire.

In cadrul convorbirilor'dintre con
ducătorii României și R.D. Vietnam 
s-a relevat cu adîncă satisfacție 
cursul continuu ascendent al rela
țiilor de prietenie frățească, colabo
rare și solidaritate internaționalistă 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce Muncesc din Viet
nam, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Vietnam, exprimîndu-se hotărîrea 
comună de a lărgi și aprofunda în 
continuare aceste relații, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 

internaționalismului proletar. S-a 
convenit organizarea de schimburi de 
delegații și experiențe pe linie de 
partid și de stat, a organizațiilor de 
masă și obștești.

Făcînd un larg tur de orizont asu
pra situației internaționale, cele două 
delegații au relevat concluzia comu
nă că forțele socialismului, indepen
denței naționale, democrației și păcii 
sint mai puternice decît forțele reac- 
țiunii și ale războiului, că au apus 
pentru totdeauna vremurile cînd im
perialiștii puteau acționa după bunul 
plac. întărindu-și solidaritatea de 
luptă, forțele antiimperialiste — ță
rile sistemului mondial socialist, 
clasa muncitoare și partidele comu
niste și muncitorești, mișcarea de eli
berare națională, forțele democratice 
și progresiste, toate forțele păcii — 
sint capabile să zădărnicească toate 
manevrele și acțiunile de agresiune 
și război ale imperialiștilor, să asi
gure pacea și progresul omenirii.

Factorul fundamental al unirii și 
combativității frontului forțelor mon
diale antiimperialiste îl constituie 
unitatea și solidaritatea țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și mun
citorești. Ca expresie a voinței co
mune a României și R. D. Vietnam 
de a-și aduce și în viitor contribuția 
la această cauză nobilă. în comunica
tul comun se subliniază : „Cele 
două părți declară că își vor conti
nua eforturile pentru întărirea soli
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darității, prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste frățești și că 
sînt hotărîte să contribuie la resta
bilirea și consolidarea solidarității 
între țările socialiste, între partidele 
comuniste și muncitorești pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar. Cele 
două părți reafirmă că toate parti
dele marxist-leniniste sînt indepen
dente și egale în drepturi ; ele își 
elaborează politica plecînd de Ia con
dițiile concrete din țara lor și inspi- 
rîndu-se din principiile marxism-le
ninismului ; ele își acordă un sprijin 
reciproc".

Animate de spiritul internaționalis
mului proletar. România și R.D. 
Vietnam susțin ferm lupta popoare
lor împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, 
pentru pace, independență națională, 
democrație și socialism. In acest 
sens, convorbirile au prilejuit o re
afirmare a pozițiilor ambelor părți — 
de solidaritate cu lupta poporului 
chinez pentru eliberarea Taiwanului, 
teritoriu inalienabil al R.P. Chineze, 
pentru retragerea trupelor și desfiin
țarea bazelor militare americane din 
Taiwan, pentru restabilirea drepturi
lor legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U. și in alte organisme interna
ționale ; de solidaritate cu lupta po
porului coreean împotriva imperia
lismului și a clicii Pak Cijan Hi, 
pentru unificarea pașnică a țării ; cu 
lupta poporului cubanez pentru a- 
părarea suveranității naționale și 
construirea socialismului ; de spri
jinire fermă a luptei poporului din 
R.D. Germană pentru recunoașterea 
R.D.G. din punctul de vedere al 
dreptului internațional, pentru res
pectarea suveranității și integrității 
teritoriale.

Solidaritatea de luptă româno-viet
nameză are rădăcini puternice, trai
nice. Se poate însă afirma cu toată 
convingerea că drept rezultat al vizi
tei delegației de partid și guverna
mentale române, conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ea a devenit și mai 
strînsă, și mai puternică. întâlnirile 
și convorbirile pe care le-a prilejuit 
vor face ca relațiile de prietenie fră
țească dintre partidele și țările noas
tre să se dezvolte și să se amplifice, 
spre binele celor două popoare, al 
luptei antiimperialiste, al cauzei so
cialismului, progresului și păcii. Po
porul nostru își exprimă satisfacția 
că va avea prilejul să primească cu 
toată căldura pe pămîntul României 
pe conducătorii R. D. Vietnam, care 
au acceptat invitația de a face o vi
zită în țara noastră.

Salutînd rezultatele fructuoase ale 
vizitei în R. D. Vietnam, poporul ro
mân transmite poporului vietnamez 
urarea fierbinte de victorie în lupta 
pentru respingerea agresiunii, pen
tru dezvoltarea socialistă a R. D. 
Vietnam, pentru înfăptuirea idealuri
lor de libertate și independență na
țională ale eroicelor popoare ale 
Indochinei.

Cu prilejul plecării sale 
definitive din Turcia, Gri«°- 
re Geamănu, ambasadorul României 
la Ankara, a oferit o recepție la care 
au participat : Tekin Ariburun, pre
ședintele Senatului, Cihat Alpan, se
cretarul general al președinției re
publicii, și alte persoane oficiale. .

A încetat din viață, « 
vîrstă de 88 de ani, Sie Ciue-țai, 
vicepreședinte al Comitetului pe 
întreaga Chină al Consiliului Con
sultativ Politic Popular, anunță 
agenția China Nouă.

Subsecretarul de stat,n
Ministerul Afacerilor Externe al 
Greciei, Xanthopoulos-Palamas, a 
anunțat în cadrul unei conferințe de 
presă că la sfirșitul lunii iunie va 
face o vizită oficială la Sofia. El a 
adăugat că în cursul toamnei va 
întreprinde o vizită oficială la 
Belgrad. De asemenea, subsecreta
rul de stat Ia M.A.E. al Greciei a 
anunțat că o delegație greacă, con
dusă de ministrul comerțului, Spiros 
Zappas, va pleca la sfirșitul lunii iu
nie la București, pentru semnarea 
acordului referitor la crearea comiși- 
ei guvernamentale mixte româno- 
grecești.

Ambasadorul României 
la Fraga, ^on otradovici, a fost 
primit de Peter Colotka, președintele 
guvernului R. S. Slovace, în legătură 
cu apropiata încheiere a misiunii sale 
în Cehoslovacia.

Guvernele R.P. Polone șl 
Maloyeziei au hotărit să fat* 
schimb de reprezentanțe diplomatice, 
informează agenția P.A.P.

Peru va stabili relații co
merciale cu R.D. Germană, 
a declarat ministrul peruan al afa
cerilor externe, Mercado Jarrin. Mi
nistrul a relevat că la Lima va sosi 
o delegație comercială din R.D.G., 
în vederea stabilirii posibilităților 
concrete ale schimburilor comerciale 
reciproce.

Guvernul pakistanez • 
ridicat duminică restricțiile impuse 
activității corespondenților de presă 
străini în regiunea estică a țării, 
unde situația s-a normalizat — anun
ță postul de radio Caraci.

Liderul Partidului Pro
gresist din Islanda, Olafur 
Johannesson, a acceptat propunerea 
președintelui republicii, Kristjan 
EIdjarn, de a forma noul guvern al 
țării.
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