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PliEZEUl.MIEA SCRISORIIfill 
DE ACREDITARE PREȘEDINTELUI 

CONSILIUIDl DE SUI 
Ambasadorul Republicii Cuba

In ziua de 26 iunie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Nicolas Rodriguez Astiazarain, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi

tare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Cuba în Republica Socia
listă România. (In pag. a V-a, 
cuvîntările rostite).

Ambasadorul Republicii Populare Congo

0 AMPLĂ ACȚIUNE CONSTRUCTIVĂ 
ÎN SLUJBA UNITĂȚII ȚĂRILOR SOCIALISTE,
A COEZIUNII FORȚELOR ANTIIMPERIALISTE, 
A PĂCII Șl COLABORĂRII ÎNTRE POPOARE 
întregul popor român aprobă cu hotărire și satisfacție rezultatele vizitei 

delegației de partid și guvernamentale, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în țările socialiste din Asia

întregul nostru popor a urmărit în aceste zile, cu cel 
mai viu interes, cu o stăruitoare atenție și, în același 
timp, cu sentimente de satisfacție și de profundă mîn- 
drie patriotică desfășurarea vizitei oficiale de prietenie 
a delegației de partid și guvernamentale, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în țările socialiste ale 
Asiei. Frin intermediul relatărilor de presă, al transmi
siilor de la posturile de radio și televiziune, al jurnale
lor de actualități cinematografice, cetățenii țării au fost 
martori ai fiecăreia din etapele vizitei, ai primirilor de 
o excepțională căldură făcute delegației române, ai în
tâlnirilor entuziaste cu masele largi de oameni ai muncii 
din țările vizitate, au luat cunoștință de convorbirile 
prietenești cu conducătorii de partid și de stat din aceste 
țări, de rezultatele lor rodnice, consemnate în comu
nicatele comune date publicității. în toate acestea, și-au 
găsit o elocventă expresie relațiile de trainică și fră
țească prietenie dintre România și celelalte țări socia
liste — vizita delegației române aducînd în mod indis

cutabil o contribuție de cea mai mare însemnătate la 
extinderea acestor legături, la dezvoltarea colaborării 
dintre partidele, popoarele și țările noastre.

In același timp, comuniștii din țara noastră, întregul 
popor român, acordă cea mai înaltă apreciere activită
ții delegației consacrată intereselor refacerii unității ță
rilor socialiste, întăririi coeziunii tuturor forțelor socia
lismului, a tuturor forțelor antiimperialiste, intereselor 
generale ale păcii, ale cauzei libertății și progresului 
tuturor popoarelor. ÎN MOD INDISCUTABIL, VIZITA 
SE ÎNSCRIE CA UNUL DIN CELE MAI AMPLE E- 
FORTURI INTERNAȚIONALE DESFĂȘURATE ÎN 
SLUJBA ACESTOR NOBILE OBIECTIVE — IMPE
RATIVE MAJORE ALE LUMII CONTEMPORANE.

Din toate ungherele țării se string, ca într-un tumul
tuos șuvoi, opiniile a milioane de cetățeni ai patriei care, 
într-o impresionantă unitate de gîndire și voință dau 
glas adeziunii depline, exprimă totala aprobare față de 
rezultatele vizitei, față de activitatea prodigioasă desfă

șurată de către delegația noastră, și personal de către 
secretarul general al partidului și președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu — neobosit și 
ferm promotor al cauzei unității internaționaliste a ță
rilor socialiste și partidelor comuniste și muncitorești, a 
solidarității forțelor progresului și păcii.

Aprobarea deplină exprimată de către Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința din 25 iunie este 
astfel întregită și amplificată la scara întregului ponor. 
Colectivele de oameni ai munpii din întreprinderi și ins
tituții, organizații de partid și obștești, muncitori, țărani, 
intelectuali, personalități ale științei și culturii, oameni 
de toate profesiile și categoriile sociale, tineri și vîrst- 
nici, fără deosebire de naționalitate țin să-și exprime 
prin scrisori, telegrame și mesaje, căldura sentimentelor 
lor de integrală adeziune la această strălucită acțiune 
internațională a partidului și statului nostru în slujba 
intereselor naționale ale României și a intereselor gene
rale ale socialismului, ale cauzei comunismului și păcii.

Sîmbătă, 26 iunie, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Lounda 
Jean Baptiste, care și-a prezentat

scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Congo în țara noastră. (In pagina 
a V-a, cuvîntările rostite).

la tovarășul Nicolae Ceaușescu
Un grup de ziariști finlandezi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit sîmbătă dimi
neața pe trimisul televiziunii fin
landeze, Erkki Karjalainen, căruia 
i-a acordat un interviu.

Tot în cursul dimineții de sîm
bătă a fost primit ziaristul finlan

dez Erkki Pennanen de la cotidia
nul „Helsingin sanomat". în inter
viul acordat ziaristului finlandez 
în legătură cu apropiata vizită în 
Finlanda a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au fost abordate unele 
aspecte ale politicii interne și ex
terne a țării noastre, ale relațiilor 
dintre România și Finlanda.

Ambasadorul Marocului
Președintele Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, a primit sîm
bătă, 26 iunie, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Ma
rocului în Republica Socialistă Ro
mânia, Hassan Kaghad, în legă

tură cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Primiri la președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer 

THOMAS F. EAGLETON, membru al Senatului S.U.A.
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit sîmbătă, 26 iunie, pe Tho
mas F. Eagleton, membru al Se
natului S.U.A., din partea Partidu
lui Democrat.

La primire a participat Petru

Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

A fost prezent Leonard Meeker, 
ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii la București.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

UN STRĂLUCIT EXEMPLU DE SLUJIRE A CAUZEI UNITĂȚII ȚĂRILOR 
SOCIALISTE, PRIETENIEI Șl PĂCII INTRE POPOARE

Comuniștii, toți locuitorii Capitalei 
au urmărit cu un deosebit interes vi
zita oficială de prietenie întreprinsă 
de delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
In Republica Populară Chineză, Re
publica Populară Democrată Coreea
nă, Republica Democrată Vietnam și 
Republica Populară Mongolă, precum 
și întîlnirile și convorbirile purtate 
în decursul vizitei cu reprezentanții 
guvernului regal de unitate națională 
al Cambodgiei.

Organizația municipală de partid, 
toți locuitorii Capitalei, își exprimă, 
într-un consens unanim, deplinul lor 
acord și înalta apreciere față de ac
tivitatea desfășurată cu acest prilej 
de delegație, de dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, reprezentant fidel al nă
zuințelor și idealurilor națiunii noas
tre, purtător al mesajului ei de prie
tenie și pace între popoare, militant 
activ pentru cauza unității țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tuturor for
țelor antiimperialiste.

Activitatea delegației reprezintă o 
«trălucită manifestare a politicii ex

In spiritul SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALISTE
Sindicatele, toți oameni; muncii din 

patria noastră au urmărit cu deose
bită atenție și profundă satisfacție 
vizita delegației de partid și guver
namentale a țării noastre în țările 
socialiste din Asia și dau o înal'â 
apreciere activității desfășurate de 
delegația română, personal de dum
neavoastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Această importantă acțiune se în
scrie în linia generală a politicii ex
terne. a activității internaționaliste a 
partidului și statului nostru, de 
dezvoltare a relațiilor frățești cu 
toate țările socialiste și reprezintă 
o contribuție de seamă la dezvolta
rea continuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare cu popoarele chinez, co
reean. vietnamez și mongol, la cauza 
generală a socialismului, la restabi
lirea unității țărilor socialiste, a par-

CU TOȚII, FĂRĂ
PRINCIPIALITATEA POLITICII INTERNAȚIONALE A

Vizita oficială de prietenie pe care 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste România, 
In frunte cu dumneavoastră, stima
te tovarășe secretar general, a în
treprins-o în țările socialiste din 
Asia a constituit, pentru comuniști, 
pentru toți oamenii muncii din ju

terne a partidului și statului nostru, 
o expresie grăitoare a sentimentelor 
de adîncă solidaritate internaționa- 
listă și de înaltă răspundere de care 
sint animate Partidul Comunist Ro
mân și Republica Socialistă România, 

înscriindu-se ca o nouă și lumi
noasă pagină în cronica prieteniei 
poporului român cu popoarele țărilor 
socialiste din Asia, vizita delegației 
de partid și guvernamentale române 
a constituit, totodată, un important 
prilej de reafirmare a hotărîrii parti
dului și statului nostru de a dezvolta 
necontenit legăturile de prietenie și 
colaborare frățească multilaterală cu 
toate țările socialiste, pe baza prin
cipiilor merxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, ale res
pectării independenței și suveranită
ții naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
respectului reciproc și întrajutorării 
tovărășești.

Activitatea desfășurată de dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în fruntea delegației de partid și gu
vernamentale române, constituie pen
tru noi un nou prilej de justificată 
mîndrie patriotică, de matură anga
jare — comuniștii și locuitorii Capi
talei, întregul popor român, avînd 

tidelor comuniste și muncitorești, a 
tuturor torțelor democratice și anti
imperialiste. Vizita în țările socialiste 
din Asia constituie o puternică ma
nifestare a solidarității Partidului 
Comunist Român, a clasei munci
toare și a întregului nostru popor, 
cu lupta dreaptă dusă de popoarele 
din întreaga lume împotriva impe
rialismului, pentru libertate, inde
pendență, progres social și pace.

Sindicatele, toți oamenii muncii din 
patria noastră exprimă deplina lor 
aprobare față de rezultatele deose
bit de prețioase ale vizitei și își re
afirmă încă o dată adeziunea totală 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, care co
respunde intereselor vitale ale po
porului român, cauzei socialismului 
și păcii in lume.

DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE, APRECIEM

dețul Mureș, un prilej de vii satis
facții. Noi vedem în această vizită 
o nouă expresie a principialității po
liticii internaționale pe care o pro
movează partidul nostru, o mărtu
rie a preocupărilor și eforturilor sale 
neobosite in direcția depășirii diver
gențelor existente și întărirea uni- 

conștiința că sint reprezentați în tot 
ce avem mai nobil și mai frumos în 
aspirațiile noastre de Partidul Co
munist Român, prin politica sa inter
nă și externă, prin consecvența re
voluționară, marxist-leninistă și în- 
ternaționalistă a principiilor sale 
călăuzitoare. Regăsim în cuvîntările 
rostite de dumneavoastră gîndurile 
noastre, ale tuturor, vedem în activi
tatea' delegației întruchiparea modu
lui de a gîndi și acționa al întregului 
nostru popor constructor al socialis
mului, expresia intereselor și aspi
rațiilor sale vitale.

în aceste momente de muncă avîn- 
tată pentru realizarea obiectivelor 
primului an al noului cincinal, ne an
gajăm să urmăm întru totul exemplul 
dumneavoastră, îndemn viu pentru 
activitatea noastră consacrată împli
nirii idealurilor poporului român de 
propășire și înflorire a patriei, de 
slujire neabătută a cauzei nobile a 
socialismului, a unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, a triumfului libertății și păcii 
în întreaga lume.

COMITETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL P.C.R.

Strîns uniți în jurul Partidului 
Comunist Român, al Comitetului său 
Central, în frunte cu dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
exprimăm hotărîrea nestrămutată a 
tuturor membrilor de sindicat din 
țara noastră de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă a partidu
lui și ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort, să muncim cu abnega
ție și dăruire pentru realizarea mă
rețului program trasat de cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, pentru înflorirea scum
pei noas':re patrii — Republica So
cialistă România.

CONSILIUL CENTRAL 
AL UNIUNII GENERALE 

A SINDICATELOR 
DIN ROMANIA

PARTIDULUI NOSTRU
tății țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste. ’

Apreciem, de asemenea, această 
atit de importantă acțiune între
prinsă de partidul și guvernul nos- 

(Continuare în pag. a II-a) 

Delegația a rostit 
limpede și cu tărie 

cuvintul de prietenie 
și solidaritate 

internaționalistă 
al partidului 

și poporului nostru — 
ne declară muncitorii 

uzinelor „Timpuri Noi"

Uzina „Timpuri Noi“ din Capitală. 
Schimbul unu și-a terminat lucrul. 
Ștafeta muncii o preia schimbul doi. 
Sîntem în hala de montaj — loc de 
sinteză al producției, loc de unde 
produsele uzinei — motopompe, com- 
presoare de diferite capacități — iși 
încep itinerarele inedite, ca atitea alte 
produse românești, în schimbul de 
valori cu lumea. Interlocutori ad-hoc 
în jurul mesei de montaj, discutăm 
despre recenta vizită a delegației de 
partid și guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în țările socialiste de pe 
continentul asiatic. Sincer, deschis, 
în cuvinte calde, străbătute de o adin- 
câ trăire, oamenii își exprimă con
vingerea că activitatea desfășurată 
de delegația română, de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu personal, 
constituie un moment politic de o 
deosebită importanță in viața țârii, 
în relațiile statornicite cu partidele 
și popoarele țărilor vizitate, o confir
mare în plus a prestigiului de care 
se bucură politica externă a României 
socialiste.

— Am urmărit zi de zi la televizor, 
în presă, etapele acestei vizite — ne 
spune Gheorghe Barbu, muncitor în 
secția turnătorie. Am văzut cu a- 
cest prilej oameni, meleaguri, de 
la mii de kilometri. Aș putea 
spune că aceste imagini m-au îm
bogățit. Ceea ce m-a impresio
nat în chip deosebit a fost pri
mirea de care s-au bucurat pretu
tindeni — in China populară și în 
Coreea, în Republica Democrată Vi
etnam sau în Republica Populară 
Mongolă — solii poporului român. 
Priveam și mă gîndeam : cit de pre
țuită este România, de cită stimă se 
bucură conducerea noastră de partid 
și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal ! Mă simt mîndru pentru o 
asemenea manifestare de prietenie, 
de respect, de toate aceste dovezi ale 
trăiniciei legăturilor statornicite în
tre țările și popoarele noastre că
lăuzite de idealul comun : socialis
mul. Eu văd în această afirmare a 
stimei față de poporul român, față 
de partid și conducătorii săi, expri
marea vibrantă a stimei față de po
litica noastră externă, față de rolul 
pe care-1 joacă România în rîndul 
țărilor socialiste, în soluționarea pro
blemelor arzătoare ale lumii contem
porane.

România — ne-a declarat Gheorghe 
Ionescu, directorul uzinei — a militat 
și militează neabătut pentru un dia- 

(Continuare în pag. a II-a) 

Declarații ale unor muncitori, 
țărani și personalități ale vieții 
noastre culturale și științifice

(In pag. a IlI-a)

Vizita in finlanda a președintelui 
Nicolae Ceaușescu va da un nou impuls 
dezvoltării relațiilor româno-finlandeze

Interviul președintelui Finlandei 
URHO KEKKONEN

După cum s-a anunțat, între 29 Iunie — 3 iulie, președintele Consiliului 
de Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va face o vizită oficială 
în Finlanda, la invitația președintelui Urho Kekkonen. Apreciată ca un impor
tant eveniment în relațiile româno-finlandeze, vizita este așteptată cu deo
sebit interes în cercurile politice de la Helsinki, de către opinia publică fin
landeză, cu convingerea că ea va contribui la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două țări și popoare. Recent, președintele Fin
landei a primit pe ziariștii Al. Popescu („Scînteia"), G. Serafin („Lumea"), 
P. Solcan („România liberă"), care au făcut o vizită în această țară, acordîn- 
du-le următorul interviu :

ÎNTREBARE : Care sint prin
cipiile fundamentale ale politicii 
externe finlandeze și ce obiecti
ve principale se află azi in aten
ția tării dv ?

RĂSPUNS : Punctul de plecare t>l 
activității politice externe a Finlan
dei este politica de neutralitate. A- 
ceastă politică se călăuzește după 
principiile pe care le-am adoptat noi 
înșine, în spiritul Cartei Națiunilor 
Unite, organizație din care facem 
parte în calitate de membru. Noi 
considerăm important ca disputele 
internaționale să fie rezolvate pașnic, 
prin negocieri și consultări. Fiecare 
țară trebuie să aibă dreptul de a ho
tărî singură în propriile sale proble
me. de a-și apăra integritatea terito
rială și suveranitatea. Considerăm, de 
asemenea, că violența, amenințarea 
cu violenta, presiunea sau amestecul 
în afacerile, altui stat trebuie să fie 
abolite ca metode ale influenței in
ternaționale.

Țelul de bază al politicii noastre 
externe este întărirea securității Fin
landei, prin promovarea păcii și a 
cooperării pașnice. Sîntem pe deplin 
conștienți că pentru a realiza cu suc
ces aceasta este nevoie de un climat 
internațional destins, eliberat de sus
piciuni și care să permită încrederea 
reciprocă și cooperarea. Din aceste 
motive, noi sprijinim eforturile tin- 
zînd spre promovarea unor reglemen

AMBASADORUL REGATULUI MAROC
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit, sîmbătă la amiază, pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Marocului la București,

tări pașnice în relațiile internaționa
le. Considerăm ca un obiectiv al nos
tru realizarea unor aranjamente in 
măsură să asigure pacea și dezvolta
rea cooperării între națiuni. Prin ac
tivitățile pe care le desfășurăm, în
cercăm să contribuim la îndeplinirea 
acestor deziderate. Caracterul și me
todele politicii noastre sint determi
nate de recunoscuta poziție interna
țională a Finlandei, situată în afara 
grupărilor marilor puteri.

ÎNTREBARE : Finlanda este 
foarte activă in promovarea ideii 

, de securitate și cooperare in Eu
ropa. Cum apreciați, domnule
președinte, actualele evoluții
spre realizarea acestor țeluri ?

RĂSPUNS : După cum se știe, Fin
landa a încercat, prin propriile sale 
eforturi, să sprijine întrunirea Con
ferinței pentru securitate europeană 
și cooperare. Unele puncte de vedere 
privind desfășurarea unei asemenea 
conferințe au și fost clarificate. Este 
adevărat că larga înțelegere recipro
că. pe care o implică succesul amin
titei conferințe, nu a fost încă reali
zată. dar ideea. ca atare, a conferin
ței nu a întîmpinat opoziție. Proble
ma ce se punea inițial, în legătură cu 
ce state să participe la conferință, 
este practic rezolvată, iar conferința 
s-a situat ca un punct central în de
liberările și activitatea de politică 

Hassan Kaghad, în legătură cu ple
carea sa definitivă din țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a 
participat Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

externă ale statelor europene. Trebuia 
admis că nu s-a realizat un progres 
atit de neted și de rapid cum am fi 
sperat. Continua perfectare a proiec
tului și clarificarea ideii unei aseme
nea conferințe oferă însă temeiuri da 
optimism.

ÎNTREBARE : In timpul vizi
tei dv. in România, domnul» 
președinte, ați apreciat că rela
țiile româno-finlandeze înregis
trează o evoluție pozitivă. Acum, 
in preajma unei noi intilniri cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
vă rugăm să împărtășiți citito
rilor din România gîndurile dv. 
despre însemnătatea vizitei pe 
care o va întreprinde conducă
torul statului român in Finlan
da, pentru dezvoltarea și întări
rea pe mai departe a relațiilor 
dintre cele două țări.

RĂSPUNS : Păstrez amintiri plăcu
te din timpul vizitei mele în Româ
nia și am reținut, în mod deosebit, 
dorința vie pe care am întîlnit-o aco
lo pentru dezvoltarea relațiilor din
tre țările noastre.

Sint convins că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Finlanda va da 
un nou impuls dezvoltării pe mai de
parte și consolidării acestor relații. 
O vizită de stat atrage atenția unor 
cercuri largi din țara gazdă asupra 
țării căreia aparține oaspetele. O ase
menea vizită este de natură să pro- 
moveze adincirea cunoașterii recipro
ce și trezește dorința pentru activi
zarea cooperării în domenii variate.

ÎNTREBARE : Ce semnificație 
acordați, domnule președinte, a- 
cestei vizite pe plan mai larg, 
internațional ?

RĂSPUNS : Vizitele de stat reci
proce dintre Finlanda și România re
prezintă un exemplu viu al apropierii 
tot mai strînse între țările europene. 
Ele reliefează acțiunile comune pe 
care le întreprind țările continentu
lui nostru din nevoia de cooperare, 
care se face resimțită, In ciuda deo
sebirilor dintre sistemele sociale și 
în ciuda barierelor create de blocuri.
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Întregul popor român aprobă cu hotărIre si satisfacție rezultatele
VIZITEI DELEGAȚIEI DE PARTID SI GUVERNAMENTALE,

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, IN ȚĂRILE SOCIALISTE DIN ASIA
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 

tru ca o manifestare a atașamentu
lui neclintit al partidului și statului 
nostru față de cauza generală a pro
gresului și a păcii, a fermității și 
consecvenței cu care acționează pen
tru a-și aduce contribuția, alături 
de alte state, la rezolvarea in inte
resul popoarelor, a problemelor ar
zătoare ale lumii contemporane.

Sîntem pe deplin convinși că am
plele oonvorbiri avute cu conducăto
rii de partid și de stat din Repu
blica Populară Chineză, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Re
publica Democrată Vietnam și Repu
blica Populară Mongolă, întîlnirile cu 
masele largi de oameni ai muncii au 
contribuit la o mai bună cunoaștere 
a popoarelor noastre, a realizărilor 
obținute de fiecare in parte în con
strucția socialismului, la adîncirea 
prieteniei dintre națiunile noastre, 
in folosul reciproc, ca și al popoare
lor din lumea Întreagă.

Identificindu-se cu politica parti
dului nostru, oamenii muncii din ju

0 CONTRIBUȚIE EFECTIVĂ, AUTENTICĂ LA DEPĂȘIREA DIVERGENTELOR, 
LA UNITATEA FORȚELOR SOCIALISMULUI

Comitetul județean Iași al Parti
dului Comunist Român exprimă, in 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii de pe cuprinsul ju
dețului. deplina adeziune și totala 
aprobare față de întreaga activitate 
desfășurată de delegația partidului 
Si starului nostru, de către dum
neavoastră personal, stimate tovarășe 
secretar general, în vizita întreprinsă 
în Republica Populară Chineză, Re
publica Populară Democrată Co
reeană, Republica Democrată Viet
nam și Republica Populară Mongolă.

Convorbirile purtate de delegație 
eu conducătorii de partid și de 
stat din cele patru țări socialiste 
din Asia, precum și conducătorii 
poporului cambodgian, pozițiile ex
primate în întîlnirile cu masele 
largi de oameni ai muncii au ex
primat din plin caracteristicile ma
jore ale liniei generale a politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, principiile călăuzitoare elabo

CU SENTIMENTE DE PROFUNDĂ RECUNOȘTINȚĂ
Comitetul județean de partid Con

stanța, comuniștii, toți oamenii 
muncii din această parte a țării au 
luat cunoștință cu deosebită satisfac
ție și mindrie patriotică de rezulta
tele vizitei oficiale de prietenie a 
delegației de partid și guvernamen
tale conduse de dumneavoastră în 
țările socialiste din Asia.

Ne exprimăm înalta apreciere și 
unanima aprobare pentru întreaga 
activitate, pătrunsă de responsa
bilitate și spirit internaționalist, 
desfășurată de delegație, pentru 
contribuția neprecupețită pe care 
dumneavoastră, personal, ați adus-o 
și o aduceți consecvent la întărirea 
prieteniei și colaborării frățești între 
țările socialiste, între partidele co
muniste și muncitorești.

DEPLINĂ CONCORDANTĂ CU ADEVĂRURILE FUNDAMENTALE
ALE MARXISM-LENINISMULUI

Biroul comitetului Județean de 
partid, comitetul executiv al consi
liului popular județean, toți oamenii 
muncii — români și maghiari — de 
pe meleagurile județului Covasna 
sînt unanimi în a-si exprima deose
bita satisfacție față de rezultatele vi
zitei oficiale de prietenie întreprinsă 
de delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste România 
In Republica Populară Chineză, Re
publica Populară Democrată Coreea
nă, Republica Democrată Vietnam și 
Republica Populară Mongolă.

Activitatea desfășurată in cursul 
acestei vizite de membrii delegației, 
de dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu — activi
tate căreia Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român l-a dat o Înaltă apre
ciere — ne-a umplut inimile de 
bucurie, a constituit și constituie 
pentru noi o sursă de adevărată 
mindrie patriotică.

Principiile politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
pe care întregul nostru popor le sus
ține și le consideri! intangibile, dato
rită caracterului lor rațional, datori

IMENSUL PRESTIGIU INTERNATIONAL AL PARTIDULUI, 
AL SECRETARULUI SĂU GENERAL

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Județul Sibiu, români, germani, ma
ghiari, au urmărit cu deosebit in
teres șl cu justificată mindrie pa
triotică vizita oficială de prietenie, in 
țările socialiste din Asia, Întreprinsă 
de delegația de partid și guverna
mentală, condusă de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru. Entu
ziasta primire de la Pekin și $an- 
hai, de la Phenian și Hamhin, Ha
noi și Haifong, Ulan Bator a demon
strat elocvent legăturile de strinsă 
prietenie dintre poporul român și a- 
caste popoare, de care ne leagă co
munitatea idealurilor socialiste, țelu
rile făuririi bunăstării și fericirii tu
turor celor ce muncesc. A fost pus 
încă o dată in evidență uriașul pres
tigiu de care se bucură partidul nos
tru, personal dumneavoastră, tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, in rindul partide
lor frățești, în țările socialiste, in În
treaga lume.

dețul Mureș — români, maghiari, 
germani — îsi consacră toate forțe
le îndeplinirii cu succes a sarcinilor 
care le revin din mărețul program 
de construire a socialismului, știind 
că prin aceste succese ne îndeplinim 
o înaltă îndatorire fată de scumpa 
noastră patrie, România socialistă, și, 
in același timp, ne aducem o con
tribuție internaționalistă la întărirea 
forțelor mondiale ale socialismului. 
Abnegația și dăruirea cu care mun
cește întreaga populație de pe plaiu
rile mureșene se concretizează în 
realizarea sarcinilor planului pe pri
mele 6 luni ale anului cu 7 zile îna
inta de termen, ceea ce va permite 
obținerea pînă la finele lunii a unei 
producții suplimentare de 150 milioa
ne de lei. Din același spirit de ab
negație și dăruire s-a născut si ho- 
tărîrea colectivelor de muncă din 
unitățile noastre economice de a-și 
suplimenta angajamentele inițiale cu 
80 milioane de lei. La rîndul lor, toți 
lucrătorii de pe ogoarele județului 
nostru sînt hotărîți să obțină recol
te bogate, să contribuie la realizarea 

rate de Congresul al X-lea al par
tidului, de continuă dezvoltare a 
prieteniei, alianței și colaborării 
multilaterale cu toate țările socia
liste. Apreciem activitatea partidu
lui nostru pentru întărirea continuă 
a raporturilor internaționaliste, a 
prieteniei și colaborării cu țările 
socialiste din Asia, ca o nouă și 
prețioasă contribuție — faptică, efec
tivă, autentică —- la întărirea for
țelor socialismului în lume, la de
pășirea divergențelor existente și 
restabilirea unității țârilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

In același timp, considerăm a- 
ceastă vizită ca o înaltă manifes
tare a solidarității și sprijinului a- 
cordat de partidul și statul nostru 
popoarelor care luptă împotriva im
perialismului, pentru libertate și in
dependență națională, pentru afir
marea și respectarea dreptului lor

Sintem deplin înobedintați că 
ceastă vizită, care constituie un e- 
veniment istoric, corespunde inte
reselor patriei noastre și țărilor so
cialiste din Asia, slujind deopotrivă 
cauzei generale a socialismului, în
tăririi unității sistemului socialist 
mondial, a întregii mișcări comuniste 
și muncitorești internaționale.

Totodată, ne exprimăm deplina 
convingere că vizita a consolidat și 
mai mult principiile de bază ale re
lațiilor internaționaliste, de a căror 
respectare depind depășirea diver
gentelor existente, restabilirea unită
ții. succesul luptei popoarelor împo
triva imperialismului, pentru apăra
rea libertății și independenței națio
nale, asigurarea progresului social și 
a păcii în lume.

tă concordanței lor depline cu adevă
rurile fundamentale ale marxism- 
leninismului, au fost din nou reafir
mate cu o deosebită vigoare cu pri
lejul vizitei, prin glasul delegației 
noastre, al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Consecvența cu care parti
dul și statul nostru înfăptuiesc aceste 
principii constituie unul din izvoarele 
înaltei stime și considerații pe care 
și le-a cîștiga't România socialistă in 
rîndul tuturor popoarelor atașate 
cauzei păcii și progresului..

Alături de întregul popor, noi — 
cei ce trăim și muncim în această 
parte a tării — socotim că nu există 
o dovadă mai puternică a adeziunii 
noastre depline față de linia gene
rală a politicii partidului și statului, 
decît îndeplinirea cu succes a sarci
nilor stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului.

Vâ putem raporta, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că muncitorii, in
ginerii, tehnicienii, toți cei ce lu
crează în industria județului au în
deplinit planul producției globale in
dustriale pe primul semestru al a- 
cestui an cu zece zile mai devreme,

în același timp, această importantă 
acțiune de politică externă a demon
strat din nou înalta principialitate a 
Partidului Comunist Român, interna
ționalismul său consecvent, hotărirea 
sa nestrămutată de a acționa pentru 
dezvoltarea continuă a prieteniei, 
alianței și colaborării cu toate țările 
socialiste, pentru depășirea divergen
țelor existente și restabilirea unității 
între țările socialiste, intre partidele 
comuniste și muncitorești, între toata 
forțele progresiste, aiitiimperlaliste.

Puternicele manifestări de dragoste 
și prietenie cu care delegația noas
tră de partid și de stat, dumneavoas
tră personal, iubite tovarășe 'Nicolae 
Ceaușescu, ați fost Înconjurat pretu
tindeni ne-au Însuflețit și ne-au dat 
forțe noi pentru traducerea în viață, 
la Înaltele cote ale calității și eficien
tei, a politicii generale a partidului 
nostru, a sarcinilor stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului, * pre

unui belșug de produse agroalimen- 
tare.

Organizația județeană de partid, 
toți locuitorii orașelor și satelor 
noastre ne exprimăm încă o dată 
convingerea că vizita pe care dele
gația de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România a în
treprins-o în țările frățești din Asia 
răspunde în cel mai înalt grad inte
reselor poporului român, ca și in
tereselor întregului sistem mondial 
socialist, ale tuturor popoarelor iu
bitoare de libertate și pace.

Vă asigurăm, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu. de profundul 
atașament al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județ fată de 
politica științifică si clarvăzătoare a 
partidului nostru drag, de hotărirea 
noastră fermă de a ne consacra în
treaga capacitate și putere de mun
că realizării acestei politici, spre 
binele poporului român, pentru propă
șirea României socialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN 
MUREȘ AL P.C.R.

inalienabil de a-ți hotărî destinele 
după propria lor voință.

Reafirmîndu-ne încă o dată de
plina aprobare față de rezultatele 
vizitei întreprinse de delegația de 
partid și guvernamentală a Româ
niei în cele patru țări socialiste, ade
ziunea unanimă la Întreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, folosim acest prilej 
pentru a exprima hotărirea neclin
tită a locuitorilor județului Iași de 
a-și consacra eforturile, priceperea, 
întreaga lor capacitate creatoare 
pentru înfăptuirea exemplară a pro
gramului adoptat de Congresul al 
X-lea al partidului nostru, în vede
rea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, sporirii ne
contenite a contribuției României la 
victoria cauzei socialismului și păcii 
în întreaga lume

COMITETUL JUDEȚEAN 
IAȘI AL P.C.R.

Cu .sentimentul da profundă recu
noștință față de eforturile neobosite 
depuse de delegația noastră, de dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă încredințăm 
că toți oamenii muncii din județul 
nostru, în frunte cu comuniștii, vor 
face totul pentru realizarea și de
pășirea angajamentelor luate în 
dezvoltarea operei de construcție so
cialistă. considerînd că în acest fel 
exprimăm omagiul față de efortu
rile depuse de conducerea de partid 
și de stat pentru fericirea poporului 
român și ne îndeplinim îndatoririle 
ce ne revin pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN 
CONSTANTA AL P.C.R.

dînd peste plan o producție în va
loare de 47 milioane lei. Lucrătorii 
ogoareloț lucrează din plin la între
ținerea culturilor și sînt gata să în
ceapă campania de recoltare, îndată 
ce timpul ne va permite.

tn munca noastră pentru îndepli
nirea sarcinilor construcției socia
liste, pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România, noi vedem o îndatorire nu 
numai față de propriul popor, dar 
și față de cauza generală a socia
lismului. Cu cit fiecare țară socia
listă devine mai puternică, mai pros
peră, cu atît crește forța socialis
mului în lume. Tocmai de aceea, toți 
locuitorii județului Covasna se an
gajează să muncească și în viitor în 
așa fel ca patria noastră să devină 
mai frumoasă, mai puternică, mai 
înfloritoare, in interesul poporului 
român și al întregului sistem mon
dial socialist.

COMITETUL JUDEȚEAN 
COVASNA AL P.C.R.

țioaselor dumneavoastră indicații date 
cu prilejul vizitei in județul nostru 
și in alte Împrejurări.

Vom strînge șl mal mult rindurile 
In jurul partidului, ne vom intensi
fica eforturile pentru a spori partea 
noastră de contribuție la progresul 
României, pentru a întări și mai mult 
prestigiul pe care patria noastră îl are 
astăzi in Întreaga lume și pe care il 
datorează intr-o uriașă măsură Parti
dului Comunist Român, înțelepciunii, 
activității laborioase șl înaltului de
votament eu care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
slujiți idealurile poporului, contri
buiai la victoria cauzei socialismului, 
la triumful Idealurilor nobile de pace 
și progres în întreaga lume.

Vom urma neabătut calea pe care 
ne-ați trasat-o.

COMITETUL JUDEȚEAN 
SIBIU AL P.C.R.

UN EVENIMENT DE MAXIMĂ ÎNSEMNĂTATE IN VIATA 
POLITICĂ INTERNAȚIONALĂ

Timp de peste trei săptămini, ală
turi de cetățenii întregii țări, oamenii 
muncii din județul Cluj au urmărit cu 
viu interes, cu deplină responsabili
tate politică și civică, vizita oficială 
de prietenie întreprinsă de delegația 
de partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în țările socia
liste din Asia,

Prin rezultatele consemnate în do
cumentele adoptate, în comunicatele 
comune, vizita se înscrie ca un eve
niment de maximă însemnătate pen
tru viața politică internațională, cu 
multiple și fericite consecințe pentru 
întărirea prieteniei și colaborării în
tre poporul român și popoarele chi
nez, coreean, vietnamez și mongol, 
în interesul construcției socialiste. 
Dezvoltarea legăturilor dintre parti
dele și țările noastre, pe baza prin
cipiilor marxist-leniniste, constituie 
In același timp contribuții din cele 
mai însemnate la cauza generală a 
socialismului, la întărirea unității tu
turor țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor care apără pacea, libertatea, 
independența popoarelor.

Exprimînd sentimentele noastre de 
stimă și prețuire pentru Înfăptuirile 
obținute de către oamenii muncii din

EXPRESIE FIDELĂ A CERINȚELOR INTERNAȚIONALISMULUI SOCIALIST
Biroul Comitetului județean Argeș 

al P.C.R., comuniștii și toți oamenii 
muncii din județul nostru au urmă
rit zi de zi cu un deosebit interes ac
tivitatea rodnică desfășurată de dele
gația de partid și guvernamentală, în 
frunte cu dumneavoastră, în timpul 
vizitei oficiale de prietenie întreprin
se în țările socialiste din Asia.

Ne exprimăm deplina adeziune și 
susținem cu toată convingerea activi
tatea și rezultatele vizitei delegației 
de partid și de stat in Republica 
Populară Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Republica 
Democrată Vietnam și Republica 
Populară Mongolă — rezultate ce re
prezintă o contribuție prețioasă la în
tărirea prieteniei și colaborării multi
laterale, a frăției internaționaliste 
dintre poporul român și popoarele 
acestor țări, la cauza generală a uni
tății țărilor socialiste și a mișcării co
muniste internaționale, a păcii și 
progresului în lume.

Asemenea întregului popor român, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Prahova au urmărit cu un 
viu interes și sentimente de profun
dă satisfacție desfășurarea vizitei o- 
ficiale de prietenie întreprinse de 
delegația de partid și guvernamenta
lă a țării noastre în Republica Popu
lară Chineză, Republica Populară De
mocrată Coreeană, Republica Demo
crată Vietnam și Republica Populară 
Mongolă.

Vizita in țările socialiste din Asia, 
convorbirile purtate cu conducătorii 
acestora, întîlnirile cu zecile și sutele 
de mii de oameni ai muncii din a- 
ceste țări, precum și cu conducătorii 
poporului cambodgian au confirmat 
încă o dată, în mod strălucit, juste
țea politicii externe a partidului și 
statului nostru de întărire a priete
niei și colaborării cu toate țările so
cialiste. Deosebita însemnătate a re
lațiilor tovărășești de prietenie și so
lidaritate pe care România socialistă, 
partidul nostru le întrețin cu toate 
țările socialiste frățești, cu toate 
partidele comuniste și muncitorești 
constă în aceea că ea constituie o 

Cuvinte de adîncă știmă, de înaltă apreciere a politicii partidului nostru. (Instantaneu în uzina bucureșteand 
„Timpuri noi")

țările vizitate, delegația a înfățișat 
pe larg acestor popoare munca și re
zultatele obținute de poporul român 
în construcția socialistă, în asigurarea 
unui grad înalt de civilizație pentru 
cei ce muncesc.

Oamenii muncii din județul Cluj 
aprobă din inimă și dau o înaltă pre
țuire activității desfășurate de dele
gație, de dumneavoastră personal, iu
bite și stimate tovarășe Ceaușescu. In 
munca depusă și in rezultatele obți
nute de delegație vedem întruchipa
te propriile noastre gînduri și senti
mente, dorința noastră de prosperi
tate, hotărirea de a munci neobosit 
pentru construirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, de a sluji 
cauza socialismului și păcii în lume.

Vizita recent încheiată este o ex
presie integrantă a politicii de prie
tenie și colaborare frățească promo
vate consecvent de partidul și statul 
nostru în relațiile cu celelalte partide 
comuniste și muncitorești, cu toate 
statele socialiste — politică ce a fost 
atît de clar exprimată și definită de 
congresul al X-lea al partidului, in 
expunerile dumneavoastră și in alte 
documente ale partidului.

Folosindu-ne de acest prilej, ne ex
primăm din nou totala adeziune față 
de politica externă a României, care

Ne-a produs o adîncă bucurie și sa
tisfacție primirea deosebit de căl
duroasă ce v-a fost făcută de comu
niștii și oamenii muncii din țările vi
zitate, în care vedem o expresie a 
prestigiului de care se bucură parti
dul nostru, poziția sa justă față de 
problemele vieții internaționale, ale 
întăririi unității mișcării comuniste si 
muncitorești — și, in același timp, 
personalitatea și neobosita activitate 
pe care dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
desfășurați in fruntea partidului și 
statului.

Această importantă vizită reprezin
tă totodată o puternică manifestare 
de solidaritate a partidului comtiriist 
român și a întregului popor român 
cu lupta popoarelor împotriva impe- 

' rialismului, pentru apărarea liber
tății și independentei naționale, 
pentru progres social și pace in 
lume.

DOVADĂ DE NECONTESTAT A EFICIENTEI 
LINIEI POLITICE A P.C.R.

dovadă de necontestat a justeței și 
eficienței litiiei politice a P.C.R., per
manent orientată spre Întărirea uni
tății mișcării comuniste, a sistemului 
mondial socialist. Cu atît mai mult 
apreciem faptul că partidul nostru nu 
se limitează Ia simpla proclamare a 
necesității Întăririi acestei unități, ci 
așa cum a dovedit-o și în cursul aces
tei vizite, acționează efectiv — cu 
perseverență și tenacitate — pentru 
refacerea și consolidarea ei.

însuflețiți de legitimă mindrie pa
triotică, ne bucurăm din toată inima 
că vizita recentă a solilor poporu
lui nostru pe îndepărtatele melea
guri ale Asiei a constituit un minu
nat prilej de reafirmare a raporturi
lor internaționaliste dintre România 
,?i țările vizitate, o prețioasă contri
buție adusă de partidul și statul 
nostru la cauza generală a socialis
mului, la cauza unității țărilor so
cialiste, â coeziunii tuturor forțelor 
antiimperial iste.

Exprimîndu-și adeziunea fierbinte 
față de această politică pătrunsă de 
înaltă răspundere pentru destinele 
patriei și pentru viitorul omenirii, ne 

militează pentru dezvoltarea priete
niei, alianței și colaborării cu toate 
țările socialiste, pentru soluționarea 
pașnică a problemelor arzătoare ale 
contemporaneității, pentru progres so
cial și pace în lume, pentru apărarea 
independenței și libertății popoare
lor.

Oamenii muncii din județul Cluj — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — asigură Comitetul Cen
tral, pe dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de între
gul lor devotament, angajîndu-se să 
lupte cu hotărîre pentru transpunerea 
în viață a politicii partidului și sta
tului nostru, pentru îndeplinirea în 
mod exemplar înainte de termen a 
sarcinilor noului cincinal, pentru a 
face din Cluj un județ prosper și în
floritor al patriei socialiste.

Vă rugăm să primiți, iubite tova
rășe secretar general, cele mai bune 
urări de sănătate și putere de muncă, 
pentru a conduce și de aici înainte 
partidul și poporul nostru pe drumul 
plin de lumină al socialismului și co
munismului.

COMITETUL JUDEȚEAN 
CLUJ AL P.C.R.

Dînd o înaltă prețuire activității 
desfășurate de delegația de partid și 
guvernamentală condusă de dum
neavoastră, comuniștii din județul 
Argeș, colectivele de muncitori, in
gineri, tehnicieni, țărani cooperatori 
se angajează să-și sporească efortu
rile pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor în toate domeniile de ac
tivitate, pentru continua înflorire a 
patriei noastre socialiste.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că vom munci fără preget 
pentru a contribui Ia înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, expresie fidelă a 
^W^^ah^tale ale poporu
lui român, a cerințelor unității par
tidelor comuniste și țărilor socia
liste, pe baza principiilor internațio
nalismului socialist.

COMITETUL JUDEȚEAN 
ARGEȘ AL P.C.R.

angajăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne sporim contribuția 
la activitatea de edificare econo
mică și social-culturală a României 
socialiste. Asigurăm Comitetul Cen
tral al P.C.R., pe dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general al 
partidului, că nu ne vom precupeți 
eforturile pentru a răspunde prin 
rezultate cît mai bune în viața eco
nomică și socială chemării Frontu
lui Unității Socialiste, incit, să pu
nem din primul an al cincinalului 
temelia unei activități rodnice pen
tru întreaga perioadă 1971—1975. Ca 
o mărturie a hotărîrii noastre, ra
portăm că prevederile de plan pe 
prima jumătate a anului 1971 vor fi 
realizate de unitățile economice ale 
județului, înainte de termen, cu în
semnate depășiri la toți indicatorii, 
conștienți fiind că prin întărirea 
scumpei noastre patrii răspundem 
intereselor bunăstării și progresului 
întregului popor, ne sporim contri
buția la întărirea frontului mondial 
al păcii și socialismului.

COMITETUL JUDEȚEAN 
PRAHOVA AL P.C.R. . 

Delegația a rostit 

limpede și cu tărie 

cuvintul de prietenie 

și solidaritate 

internaționalistă 

al partidului 

și poporului nostru

(Urmare din pag. I)

log sincer, pentru contacte directe, 
pentru cunoaștere și înțelegere reci
procă, pentru unitatea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste. Vizita recent încheiată este o 
confirmare convingătoare tocmai a 
acestei politici. I-am văzut pe munci
torii noștri in aceste zile. Reacțiile 
lor prompte, spontane, atunci cind 
citeau ziarele, cind aflau știri despre 
dialogul fructuos desfășurat la mii de 
kilometri, aveau un numitor comun : 
deplina aprobare a politicii partidu
lui, unanima adeziune față de rezul
tatele acestei vizite ce corespund în
tru totul intereselor poporului român, 
intereselor popoarelor chinez, co
reean, vietnamez, mongol, intereselor 
tuturor țărilor socialiste, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

— In atelier, la noi, vizita delega
ției de partid și guvernamentale ro
mâne în țările socialiste din Asia a 
fost viu comentată — am aflat de la 
Ion Petrescu, muncitor specialist la 
secția prelucrări mecanice. Și vă 
spun de ce : de fiecare dată cind con
ducătorul partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
vorbea despre realizările poporului 
nostru, vorbea de fapt și despre mun
ca noastră. Cind i se înfățișau reali
zările popoarelor prietene, nouă ni se 
înfățișau. Consider vizita drept un 
mare cîștig. Sîntem recunoscători 
delegației, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru felul cum 
au reprezentat peste hotare poporul 
nostru, pentru înțelepciunea politică 
pe care a dovedit-o și cu acest pri
lej. Este înțelepciunea cu care con
ducătorul nostru abordează toate 
problemele politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru.

— Dacă cineva ar încerca să carac
terizeze politica externă a partidului 

•„SioSttfiyt; ti4bț?ilWPVat să vorbeas- eă^esKrb <W&5nțâ' cu care este 
promovată, despre dinamismul și lu
ciditatea cu care sînt abordate pro
blemele esențiale ale epocii noastre, 
despre realismul acestei politici — 
ne-a spus tehnicianul David I)odi>. 
locțiitorul secretarului comitetului de 
partid al uzinei. De aici adeziunea 
sinceră, profundă, de care se bucură ; 
de aici rezultatele practice, confir
mare firească a justeței și liniei 
sale. In repetate rînduri am avut 
bucuria să primim în uzină pe con
ducătorul iubit al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am a- 
vut astfel prilejul ca, și din dialogul 
direct cu secretarul general al par
tidului, să ne convingem că partidul 
militează neabătut pentru a întări 
prietenia și colaborarea cu toate ță
rile socialiste, de care ne leagă ațf- 
leași interese fundamentale — cons 
trucția noii societăți. Ca membru al 
partidului, mă mîndresc că toate 
eforturile pe care le fac partidul, 
guvernul nostru sînt consacrate 
cauzei generale a socialismului, re
prezintă o contribuție de preț la sta
tornicirea unui climat de înțelegere, 
la întărirea unității țărilor socialiste, 
a tuturor forțelor antiimperialiste.

— Vizita In țările socialiste din 
Asia' — ne-a spus și Chircu Croito- 
ru, mecanic montator, a coincis cu 
realizarea și expedierea de către uzi
na noastră a unor com or «soare la un 
tîrg din China. De altfel, motoarele 
noastre sînt cunoscute, sînt cerute 
în Vietnam, China, Coreea, în ca
drul schimburilor comerciale cu a- 
ceste țări Cu alte cuvinte, și prin 
munca noastră ne simțim legați cu 
aceste popoare ale comunității socia
liste. Am avut prilejul să văd la te
levizor miile și miile de oameni care 
au întâmpinat delegația noastră de 
partid și guvernamentală Mi-am 
zis : sînt trainice aceste legături ! 
România are multi prieteni. Este sti
mată și prețuită pentru cuvintul el 
în lume — cuvint de pace, de înțe
legere și colaborare. în interesul po
porului nostru, al cauzei socialismu
lui în lume. Cine ar putea să spu
nă — fără să greșească grav — că 
vizita nu a slujit interesele generale 
ale socialismului, cauza unității miș
cării comuniste internaționale ? Ni
meni !

.. Gînduri, idei exprimate spontan, 
într-o uzină bucureșteană. Gînduri 
de adîncă stimă, de înaltă anrsciere 
a actului politic de mare însemnăta
te pe care l-a constituit vizita în ță
rile socialiste din Asia. Este girul 
firesc, dat de către întregul popor 
tuturor actelor politice inițiate de 
partid, poziției pe care Republica 
Socialistă România o afirmă cu con
secvență participind activ la soluțio
narea problemelor contemporaneită
ții, solidară cu lupta poparelor împo
triva imperialismului, pentru apăra
rea independenței și suveranității 
naționale, pentru progres social și 
pace in lume Am stat de vorbă șl 
cu mulți alții : muncitori, ingineri, 
tehnicieni. Din spusele tuturor am 

■ desprins firul călăuzitor al gînduri- 
lor lor : delegația a rostit limpede și 
cu tărie cuvintul de prietenie și so
lidaritate internaționalistă al partidu
lui și poporului nostru, ne-a repre
zentat cu cinste, cu demnitate. Toți 
interlocutorii și-au exprimat adeziu
nea, sprijinul, recunoștința, față 
de activitatea secretarului general 
al jsartidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in fruntea delegației.

Iile TANASACHE 
Titus ANDREI
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Întregul popor român aprobă cu hotărIre si satisfacție rezultatele
VIZITEI DELEGAȚIEI OE PARTID SI GUVERNAMENTALE,

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, ÎN ȚĂRILE SOCIALISTE DIN ASIA
CU INIMA CURATĂ

Timp de aproape trei săptămini 
am luat cunoștință, zi de zi și seară 
de seară, prin mijlocirea ziarelor și a 
posturilor de radio și televiziune de 
modul in care a decurs vizita de
legației noastre de partid și de stat, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în țările socialiste din 
Asia. Și ne-am bucurat nespus de 
mult, întregul nostru popor s-a 
'bucurat nespus de mult, căci politica 
internă și externă a partidului nos
tru și a statului nostru socialist este 
politica unui partid comunist care 
și-a sărbătorit de curînd semicente
narul, politica unui popor care vie
țuiește pe aceste meleaguri de a- 
proape două mii de ani, cum spune 
istoria, ori poate de la începutul 
lumii, cum spune tradiția.

întreaga omenire este neliniștită. 
Și pe bună dreptate. în mai puțin de 
o jumătate de secol, peste scoarța 
globului pămîntesc au trecut două 
lungi și grele războaie care au lăsat 
în urma lor cenușă, ruine și zeci de 
milioane de morminte. Nu este o 
taină pentru nimeni cumplita cursă 
a înarmărilor — povară grea pe 
umerii popoarelor. încotro se în
dreaptă omenirea ? Ce vom face 
pînă la urmă noi, sau cei ce vor 
veni după noi, cu splendida civiliza
ție la care s-a ajuns T Orice-ar 
spune strategii, este clar că un război 
termonuclear ar pustii pentru tot
deauna pămîntul. Arme ultrasecrete 
în văzduh. Arme ultrasecrete în peș
terile munților. Arme ultrasecrete 
pe fundul mărilor și al oceanelor. 
Arme pretutindeni. De fapt, moartea 
la pindă pretutindeni...

în această conjunctură îngrijoră
toare, pacea și înțelegerea între po
poare vor putea fi statornicite numai 
dacă va fi unitate intre țările socia
liste, unitate între partidele comu
niste, unitate între toți cei ce mili
tează pentru progres, intre toți cei ce 
înfruntă tortele amenințătoare ale 
imperialismului agresiv și războinic. 
Convinsă de dreptatea crezului ei, 
România a ieșit in lume cu politica ei 
de conviețuire pașnică, de colaborare, 
de întărire a respectului reciproc, a 
prieteniei ou toate popoarele, de uni
tate frățească ou toate țările socia
liste. Purtătorul de cuvint al acestei 
Românii noi, socialiste, este Nicolae 
Ceaușescu, muncitorul devenit șef de 
partid și șef de stat, omul politic ex
cepțional, care a întruchipat în per
soana sa tot ce are mai bun și mai 
nobil poporul român. Această politică 
* făcut ca România și poporul român.

MULȚUMIRI DELEGAȚIEI NOASTRE
PENTRU FELUL CUM ȘI-A ÎNDEPLINIT MISIUNEA
Așa cum ne bucurăm de fiecare 

dată cind ne trec pragul prieteni a- 
propiați, pe care, după datina stră
bună, îi întîmpinăm cu inimile des
chise, cu pîine și cu sarea ospitalită
ții, ne bucurăm deopotrivă cînd, la 
rîndu-le, prietenii noștri își deschid 
casele primitoare, acordindu-ne res
pect și cinstire. Timp de mai bine de 
trei săptămîni, i-am însoțit cu gîndul 
și cu dragostea noastră profundă pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
ceilalți membri ai delegației de par
tid și guvernamentale române pe me
leagurile îndepărtate ale Asiei. Am 
fost într-un fel martori și părtași la 
primirea deosebit de călduroasă fă
cută solilor poporului nostru pe în
treg parcursul vizitei. Urmărind la 
televizor, citind ziarele, fiecare dintre 
noi și-a simțit inima plină de mîndrie 
patriotică. Manifestările entuziaste ale 
populației au vorbit în chip grăitor 
despre stima și prestigiul de care se 
bucură conducătorii partidului și sta
tului nostru, despre prețuirea acestor 
popoare față de România, față de 
succesele noastre în construcția socia
listă.

Ducînd cu sine solia de prietenie și 
solidaritate a poporului român cu po- 

\ poarele frățești din țările socialiste
ale Asiei, delegația a putut să cunoas
că direct, la fața locului, realizările 
remarcabile ale acestora în opera de 
zidire a noii orînduiri. viața și lupta 
popoarelor aflate în prima linie a 
luptei împotriva imperialismului. Pu
tem spune că acum știm mai mult 
deșpre marile succese dobîndite de 
harnicul și talentatul popor chinez de 
700 de milioane, constructor al socia
lismului ; despre viața și lupta eroică 
a poporului vietnamez, angajat în
tr-un amplu efort de refacere a țării 
și care înfruntă cu vitejie agresiunea 
imperialismului american ; despre 
realizările și lupta poporului coreean 
pentru împlinirea aspirației sale su
preme de a trăi lntr-o patrie unită, 
democratică și prosperă ; despre 
munca și succesele poporului mongol 
pe drumul socialismului. Ne bucu
răm sincer de succesele obținute de 
aceste popoare, de toate celelalte po
poare socialiste în construcția socia
listă, ca și în lupta împotriva impe

0 ACTIVITATE NEOBOSITĂ, PĂTRUNSĂ 
DE ÎNALT SPIRIT DE RĂSPUNDERE 

PENTRU CAUZA SOCIALISMULUI Șl PĂCII
Parte organică a vastei activități 

desfășurate de partidul și statul nos
tru pe plan internațional, vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu și a ce
lorlalți membri ai delegației române 
în țările socialiste din Asia confirmă 
cu claritate de cristal hotărirea de a 
dezvolta necontenit relațiile de prie
tenie și colaborare cu toate țările So
cialiste. Există oare pentru o țară so
cialistă o sarcină mai de preț în do
meniul politicii externe decit aceea 
de a întări alianța cu toate popoarele 
care construiesc noua orînduire, de a 
dezvolta solidaritatea lor frățească ? 
întărirea unității țărilor socialiste 
este de aceea o îndatorire interna- 
tionalistă de prim ordin. Unite, ță
rile socialiste pot alcătui cel mai 
puternic reazim pentru popoarele 
care luptă împotriva imperialismu
lui, pentru apărarea libertății și in
dependenței. lor naționale, pentru 
pace și progres social.

Am auzit adesea în cursul acestei 
vizite cuvîntul pace. El a fost subli

partidul nostru comunist și condu
cerea sa, să fie stimate, prețuite, 
iubite.

însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu 
și de cițiva fruntași ai partidului și ai 
statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat R. P. Chineză, R. P. D. Co
reeană, R. D. Vietnam, R. P. Mongolă, 
s-a întîlnit cu șeful statului cambod
gian și, la întoarcere, cu conducători 
sovietici. în țările vizitate, reprezen
tanții României socialiste au fost pri
miți eu cintece, cu dansuri și cu flori. 
Mulțimile care au ieșit in calea româ
nilor au fost, în unele localități, nu
mărate cu zecile, ba chiar cu sutele 
de mii de oameni. Vizitarea statelor 
asiatice a dus la rezultate politice 
extrem de importante — la bune re
zultate pentru statul român, la 
bune rezultate pentru statele vi
zitate, la bune rezultate pentru 
toate țările socialiste, la bune re
zultate pentru lumea în care 
trăirn. Călătoria delegației române 
în statele socialiste din Asia a 
dobîndit o semnificație internațio
nală neobișnuită și a stirnit un ră
sunet fără precedent. în vizitele pe 
care le-a făcut, în convorbirile care 
au avut Ioc în cele patru țări socia
liste, delegația română a militat nu 
numai pentru bune relații între state, 
ci și pentru înțelegere și unitate între 
partidele comuniste și muncitorești 
din toate țările, pentru discutarea și 
îndepărtarea divergențelor, pentru 
lichidarea tuturor neînțelegerilor. 
Convingerea poporului român, con
vingerea întregului nostru partid 
comunist și a conducerii sale este că, 
pînă la urmă, socialismul va învinge 
pretutindeni. în vederea atingerii a- 
cestui scop este necesar ca partidele 
comuniste și muncitorești de pe în
treaga suprafață a globului să acțio
neze unite, să facă front comun în 
fața imperialismului. în timpul călă
toriei in Asia s-a verificat, încă o 
dată, justețea politicii noastre ex
terne, dreptatea cauzei noastre. Călă
toria în Asia a constituit o întărire a 
politicii noastre externe.

Promotor neobosit al luptei pentru 
unitatea partidelor comuniste și mun
citorești, pentru pacea și cola
borarea popoarelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acționat și în această 
lungă și importantă călătorie cu spri
jinul întregului nostru partid, cu 
sprijinul deplin al întregului nostru 
popor. Cu inima curată.

Zaharia STANCU

rialismului, avind convingerea că a- 
ceasta reprezintă o contribuție de 
preț a fiecărei țări socialiste, a fie
cărui popor la cauza noastră comună 
a socialismului și păcii, la cauza li
bertății popoarelor.

Desigur, există de la o țară socia
listă la alta preocupări și sarcini 
specifice. Dar acest lucru este nor
mal, dacă ne gîndim cit de mări sînt 
deosebirile în condițiile economice, 
sociale, politice ale celor 14 țări so
cialiste de pe trei continente. Există 
însă un filon puternic și durabil, care 
ne unește pe toți — țelul nostru su
prem, al socialismului și comunismu
lui, ideologia marxist-leninistă, inte
resele comune ale luptei împotriva 
imperialismului, pentru asigurarea 
păcii.

Pornind tocmai de la ceea ce uneș
te țările socialiste, partidul nostru a 
militat și militează neabătut pentru 
depășirea divergențelor ivite, pentru 
întărirea unității sistemului mondial 
socialist, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Acestui 
țel nobil i-a slujit și vizita delegației 
de partid și guvernamentale conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
țările socialiste din Asia, vizită care a 
constituit o nouă și strălucită verifi
care a consecvenței și principialității 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru. Prin întreaga desfășu
rare, ca și prin rezultatele efective, ea 
a răspuns nu numai intereselor 
României socialiste și ale țărilor vizi
tate de delegația noastră, ci, deopo
trivă, intereselor tuturor țărilor so
cialiste, mișcării comuniste, întregu
lui front antiimperialist.

Alături de tovarășii mei de mun
că, de întregul nostru popor, îmi ex
prim deplina adeziune față de rezul
tatele fructuoase ale vizitei, asigurind 
conducerea partidului că, fiecare din 
noi, la locul său de muncă, ne vom 
înzeci eforturile pentru a face să 
sporească și mai mult forța patriei 
noastre, aportul ei la triumful cauzei 
păcii și socialismului.

Petre SALCEANli,
maistru la Uzina de aluminiu 
Slatina

niat în repetate rîndurî în cuvîntă- 
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— dxprimind pregnant preocuparea 
poporului nostru pentru asigura
rea păcii în lume, — în docu
mentele oficiale semnate în aceste 
zile. Am putut să-mi dau seama de 
dorința Chinei populare de a-și a- 
duce contribuția la salvgardarea pă
cii, la înfăptuirea dezideratului major 
al popoarelor — dezarmarea gene
rală și în primul rind dezarmarea 
nucleară. Au vorbit cu ardoare des
pre libertate și independență repre
zentanții poporului vietnamez și 
cambodgian, care aspiră din toată 
ființa la instaurarea păcii în țările 
lor — a unei păci drepte, respectln- 
du-se dreptul lor sacru de a-și hotărî 
singuri destinul. Au fost reafirmate 
năzuințele poporului coreean de a-și 
continua opera de construcție socia
listă, de a realiza reunificarea paș
nică a patriei sale, aspirațiile de 
pace ale poporului mongol.

Se poate spune cu deplin temei că 
vizita delegației de partid și guver
namentale române in țările socialiste 
din Asia a slujit fără preget țelu
rilor socialismului și progresului în 
lume. Ea a constituit o puternică de
monstrație a internaționalismului, a 
solidarității militante a poporului 
nostru cu lupta popoarelor împotriva 
imperialismului, pentru apărarea li
bertății și independentei naționale, 
pentru progres general, a cauzei so
cialismului. Numai cine nu vrea nu 
va vedea această caracteristică defi
nitorie a activității delegației noastre 
în Asia.

Avîndu-și izvorul în înseși năzuin
țele și țelurile noastre, politica ex
ternă a Partidului Comunist Român,

CONFIRMARE DEPLINĂ A JUSTEȚEI 
POLITICII DE PRIETENIE FRĂȚEASCĂ 

CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE
Sînt unul din milioanele de citi

tori ai presei sau telespectatori care, 
timp de peste trei săptămini, au ur
mărit etapele atît de bogate in re
zultate și semnificații, ale vastului 
itinerar parcurs de delegația de 
partid și guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în țările socialiste din 
Asia. Alături de întreaga opinie pu
blică din țara noastră, i-am însoțit 
pretutindeni in această călătorie pe 
solii României socialiste — cu gîn
dul și cu cele mai bune sentimente, 
izvorîte din certitudinea că asistăm 
la un act politic al partidului și sta
tului nostru, de o extraordinară în
semnătate, la un eveniment de o 
deosebită rezonantă internațională, 
cu profunde efecte constructive pen
tru țelurile socialismului și păcii.

Aș vrea să mă refer la una din 
concluziile majore ce se desprind 
în urma acestei vizite, a deplinei 
sale reușite. O concluzie, după pă
rea mea cu atit mai importantă cu 
cît se referă la 0 poziție-cheie. la 
ceea ce^ constituie linia fundamen
tală a întregii politici externe a 
partidului nostru, a României socia
listei Oricine știe că elementul cen
tral al acestei politici, preocuparea 
sa esențială îl constituie dezvoltarea 
continuă a raporturilor de prietenie, 
alianță și colaborare multilaterală cu 
toate țările socialiste. în promovarea 
acestei politici, partidul și statul nos
tru, situîndu-se pe o poziție profund 
internaționalistă, pornesc de la con
siderentul că sistemul socialist, alcă
tuit din 14 state de pe diferite conti
nente, va exercita o înrîurire cu atît 
mai pronunțată asupra evoluției vie
ții internaționale, a dezvoltării so
cietății contemporane, cu . cîț vor fi 
mai puternice legăturile de unitate, 
prietenie și colaborare dintre ele. De
sigur, unitatea este o cauză mare, 
dar, din păcate, istoria nu ne-a cru
țat de exemple cind se pronunța cu
vîntul unitate, dar se acționa în ne- 
concordanță cu cerințele reale ale 
acesteia.

în ce privește însă România, Parti
dul Comunist Român, oricine judecă ■ 
.lucrurile lucid, cu obiectivitate și 
cinste, trebuie să recunoască un 
exemplu de perfectă concordanță în- „ 
tre vorbă și faptă. Sintem cu toții 
martori ai consecvenței și energiei 
cu care țara noastră dezvoltă relați
ile pe tărîm economic, politic, teh- 
nico-științific. cultural, promovează 
contacte și schimburi de vizite, la 
nivelul conducerii de partid și de 
stat, precum și la alte niveluri, atit 
cu țările membre ale C.A.E.R. și ale 
Tratatului de la Varșovia — organi
zații din care România face parte — 
cit și cu toate celelalte țări socialiste, 
în ultima vreme, asemenea contacte 
și schimburi de vizite au fost con
semnate în relațiile României cu 
U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia, Bul
garia, R. D. Germană, Iugoslavia, 
Cuba etc. Actuala vizită a de
legației de partid și guvernamen
tale în țările socialiste ale Asiei, mar-

IN SPIRITUL RESPECTULUI RECIPROC
Doresc să-mi exprim totala adeziu

ne și sentimentul de deplină satisfac
ție pentru rezultatele vizitei delega
ției de partid și guvernamentale a 
țârii noastre in țările socialiste din 
Asia. Am trăit diferitele etape ale 
vizitei prin intermediul reportajelor 
publicate în presă și al imaginilor 
transmise de televiziune — am trăit, 
efectiv, aceste momente și am fost 
emoționat de amploarea manifestări
lor de prietenie față de țara noastră 
pe care le-a prilejuit. Am avut în 
permanență conștiința marii însem
nătăți politice a recentei vizite, de
legația noastră fiind purtătoarea so
liei partidului, a poporului român — 
solie a prieteniei cu toate țările so
cialiste, în spiritul respectului reci
proc și al unității de care depind 
decisiv triumful socialismului și al 
păcii în lume.

Delegația a străbătut mii și mii de 
kilometri, a pășit pe pămînturi păs
trătoare ale unor tradiții de cultură 
milenare, pămînturi unde se desfă
șoară acum o intensă și rodnică ac
tivitate de construcție pașnică și pă
mînturi unde — în adevărate avant- 
posturi ale luptei antiimperialiste — 
poporul își apără cu arma în mină 
construcțiile pașnice de atacurile 
agresorilor. Țări și popoare in
dependente, ale căror forțe creatoa
re* au fost descătușate și care edi
fică, acum, socialismul. In pofida 
oricăror distanțe, a oricăror deosebiri 
de structură, de limbă, de obiceiuri, 
de experiență concretă în domeniul 
construcției noii orînduiri — există o 
identitate fundamentală de ideal, de 
năzuințe, un țel comun : socialismul, 
fericirea poporului, pacea. Un țel care 
Implică, pentru a fi atins, o luptă co
mună, adică tocmai refacerea unită
ții. Șl, urmărind desfășurarea vizitei, 
am simțit că există condiții, premise 
ale restabilirii acestei unități. Evi
dențierea lor constituie, cred, unul 
dintre cele mai fertile rezultate ale 
vizitei.

Partidul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Caaușascu, militează cu 
neabătută consecvență pentru unitate, 
pentru depășirea divergențelor exis
tente intre diferite partide comunis
te și muncitorești, pentru adincirea 

a guvernului și statului nostru se 
bucură de o largă și călduroasă apro
bare din partea întregului popor. Cu
vintele nu pot exprima pe deplin 
sentimentele noastre de mîndrie pa
triotică pentru partidul nostru, de re
cunoștință față de conducerea sa în
cercată în frunte cu tovarășul secre
tar general, Nicolae Ceaușescu. pen
tru activitatea neobosită, pătrunsă de 
înalt spirit de răspundere și princi
pialitate, pusă în slujba intereselor 
unității țărilor socialiste, cauzei pă
cii și progresului în lume.

Ing. Ioan MOLDOVAN 
directorul Uzinei de reparații auto 
Suceava

cînd un eveniment de seamă în dez
voltarea mai departe a legăturilor de 
prietenie și colaborare cu R. P. Chi
neză, R. P. D. Coreeană, R. D. Viet
nam, R. P. Mongolă, a constituit o 
strălucită confirmare a politicii noas
tre de adincire a relațiilor multilate
rale cu toate statele frățești, de în
tărire a unității țărilor socialiste.

Ce aș desprinde, ca esențial, din a- 
ceasta ? în primul rind, faptul că 
România a știut să-și dezvolte ase
menea relații de prietenie, colaborare 
și alianță cu toate țările socialiste, 
demonstrează cu tărie că unitatea este 
pe deplin posibilă. N-ar fi nici o nou
tate senzațională dacă aș spune că 
între noi și celelalte țări socialiste 
există, în diferite probleme, anumite 
deosebiri — fie în ce privește proble
mele construcției, fie aprecierea unor 
evenimente internaționale. Dar expe
riența arată că acestea, cînd sint tra
tate corespunzător, cînd nu sîmt 
transformate în .,măr al discordiei", 
nu pot constitui obstacole serioase în 
calea unor relații sănătoase și princi
piale de unitate și colaborare.

Aceasta este, însă, numai una din 
laturi — cea cu funcție exemplifica- 
tivă. Dar există și alta — nu mai pu
țin esențială : aceea a contribuției 
concrete, a aportului practic la cauza 
unității. Autorilor de diverse inter
pretări speculative dubioase le-aș 
adresa întrebarea : oare prin ce ar 
contraveni intereselor unității o ac
țiune ce duce la întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare între diferitele 
verigi sau segmente ale frontului so
cialist ? Mai ales cind întărirea unei 
asemenea prietenii și colaborări nu 
este îndreptată prin absolut nimic 
înjpotriva a absolut nimănui ? Oare 
întărirea unei părți nu înseamnă o 
■contribuție la întărirea întregului ?

Primirea entuziastă făcută în țările 
vizitate conducătorilor de partid și de 
stat ai țării noastre, aprecierile elo
gioase la adresa României cuprinse în 
cuvintările rostite și în documentele 
finale adoptate demonstrează juste
țea politicii internaționaliste a parti
dului nostru — care și-a găsit efectiv 
o admirabilă materializare prin însăși 
desfășurarea vizitei. Și sintem cu 
toții conștlenți că atit în elaborarea 
acestei politici, cît și in aplicarea ei 
consecventă — un merit esențial re
vine secretarului general al partidului 
nostru comunist, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiu iubit al poporului ro
mân.

Alături de toate cadrele didactice 
universitare din țara noastră, îmi ex
prim deplină aprobare și mulțumire 
față de activitatea desfășurată de de
legația română în cursul vizitei in ță
rile socialiste din Asia, nutrind con
vingerea că România a adus astfel 
o nouă și o reală contribuție la cauza 
unității țărilor socialiste.

Prof. dr. Mihai TODOSIA, 
șeful catedrei de economie politică 
a Universității „Al. I. Cuza" lași

prieteniei între țările socialiste. A- 
ceastă poziție profund constructivă, 
bazată pe principiile marxism-leninis- 
mului și exprimînd convingerea 
fermă că ceea ce ne unește este mai 
puternic decit ceea ce ne desparte, a 
generat, după cum se știe, o serie în
treagă de inițiative ale Partidului Co
munist Român, care s-au bucurat de 
un concludent ecou pozitiv in rin- 
durile întregii mișcări comuniste. Vi
zita oficială de prietenie în țările so
cialiste din Asia este o nouă și stră
lucită materializare a acestei poziții, 
și a nu înțelege rodnicia ei, contribu
ția ei la realizarea unității ar fi o 
dovadă de evidentă miopie politică. 
Comunicatele bilaterale semnate după 
fiecare etapă a vizitei și, în genere, 
spiritul în care s-a desfășurat, decla
rațiile care au fost publicate, întreaga 
atmosferă a călătoriei întreprinse de 
conducătorii partidului și statului 
nostru au reliefat noi posibilități și 
au deschis noi perspective în această 
direcție.

Este, fără îndoială, o elocventă con
firmare a viabilității și a clarviziunii 
politicii externe internaționaliste pro
movate de țara noastră, a princi
piilor și a acțiunilor politice cu 
care se identifică tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceea ce i-au atras dra
gostea și prețuirea întregului popor 
român, și, in același timp, o înaltă 
stimă și un mare prestigiu internațio
nal. Primirea entuziastă făcută dele
gației în țările pe care le-a vizitat, 
cuvintele de caldă prietenie ale per
soanelor oficiale și ale oamenilor sim
pli din China și din Mongolia, din 
Coreea și din eroicul Vietnam au 
reflectat acest prestigiu, aprecierea 
caracterului realist și fecund al po
ziției țării noastre în marile proble
me ale contemporaneității.

Ca cetățean al acestei țări și ca 
membru al Partidului Comunist Ro
mân mă simt mindru de poziția 
României socialiste in domeniul po
liticii externe, de înalta răspundere 
cu care conducerea partidului și sta
tului nostru contribuie la soluțio
narea celor mai importante proble
me ale ofnenirii.

Amza PELLEA 
actor

ISCĂLIM, ÎMPREUNĂ CU CEI 20 DE MILIOANE 
DE CETĂȚENI Al TĂRII!

Astăzi,_ în vremurile noi pe care Ie 
trăim, ziarele, radio-ul, televiziunea 
fac pe tot omul să fie părtaș la ce 
se petrece oriunde pe lume. Pînă 
și fotografii de la alt capăt al lumii 
le vezi a doua zi în gazetă, parcă 
ar fi de la noi din țară. Spun toate 
acestea ca să arăt de ce și nouă, ță
ranilor cooperatori, noutățile politice 
din străinătate ne sînt foarte apro
piate, îneît putem să ne spunem cu
vîntul despre ele.

Ne îndreptăm atenția cu deosebire 
spre ceea ce ne este mai aproape de 
suflet — politica partidului nostru, a 
patriei noastre socialiste. Dau glas, 
fără îndoială, gîndurilor și simță- 
mintelor tuturor membrilor coopera
tivei noastre agricole, de fapt, cred, 
ale fiecărui om drept, arătînd că vi
zita delegației conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in țările socialiste 
din Asia ne-a umplut ■ inimile de 
bucurie. Am văzut ce primiri minu
nate s-au făcut delegației, ce cuvinte 
de prietenie adevărată s-au rostit,

AȘA SE POATE ASIGURA UN CLIMAT 
DE DISCUȚIE PRINCIPIALĂ, TOVĂRĂȘEASCĂ

Am urmărit atent itinerarul de
legației noastre de partid și de stat 
în țările socialiste din Asia. Chiar 
și acum, cînd vizita s-a încheiat, mă 
simt încă copleșit de dimensiunile 
ei atît geografice, dar mai ales po
litice. Delegația condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu a parcurs mii 
și mii de kilometri, a participat la 
un șir de convorbiri oficiale, la 
numeroase întîlniri cu sute de mii 
de cetățeni ai acestor țări, pentru a 
face larg cunoscute marile înfăp
tuiri ale poporului român, politica 
P.C.R., pentru a dezbate probleme 
bilaterale și probleme internaționale 
de interes comun. Cred că nu gre
șesc afirmind că această vizită a 
constituit una din cele mai ample 
acțiuni de politică externă a parti
dului și statului nostru in anii care 
au trecut de la eliberare.

Transpunerea consecventă în via
tă a hotăririlor Congreselor al 
IX-lea și al X-lea ale P.C.R. a asi
gurat României un loc bine definit 
în viața internațională. Opinia pu
blică progresistă și iubitoare de 
pace din întreaga lume apreciază în 
termeni elogioși contribuția pe care

’ TARĂ CU FERESTRELE ILUMINATE
Am așteptat cu emoție, cu o rară 

emoție, Întoarcerea delegației româ
ne care a vizitat mai bine de trei 
săptămini țările socialiste din Asia : 
Republica Populară Chineză, R.P.D. 
Coreeană, R.D. Vietnam, R.P. Mon
golă și am simțit o fierbințeală 
inundindu-mi ființa în clipa cînd 
ușa avionului s-a deschis și condu
cătorii aflați în delegație au pășit 
pe aeroport. Trăisem — de aici, din 
țară — importanța călătoriei, parte 
integrantă a politicii noastre gene
rale, de prietenie cu toate țările so
cialiste, de colaborare și solidaritate 
cu toate forțele progresiste din lu
mea de azi.' Stăruisem deseori pe 
litera comunicatelor comune și, ca 
totdeauna cînd un vis ți se împli
nește. mă bucurasem să văd în toate 
punctul nostru de vedere, nobila ob
stinație cu care revenea în fiecare 
dorința de acțiune comună, înțele
gere și unitate a conducătorilor 
noștri.

Și iată —- acum cînd trimișii țării 
sînt din nou acasă, acum cînd emo
ția (ce nu e doar aceea firească la 
orice plecare) se preface. încet-incet 
în mîndria că rezultatele sînt bune 
— ceva mă îndeamnă să notez’ eu 
însumi sentimentul participării per
sonale la acest drum. Emoția, repet, 
cu care am urmărit traseele bărba
ților noștri politici este acum prețul 
întregii mele adeziuni.

Cred că această vizită a dovedit 
încă o dată că e normal și moral, că 
e în interesul superior al tuturor ce
lor ce construiesc destinul liniștit al

MESAJ DE SOLIDARITATE—IN PRIMELE 

UNII ALE FRONTULUI ANTIIMPERIALIST
Polarizînd timp de aproape o lună 

de zile atenția păturilor celor mai 
largi ale populației, dar și ale opi
niei publice internaționale, vizita în 
țările socialiste ale Asiei a delega
ției conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a înscris,în mod indis
cutabil, ca un eveniment cardinal în 
ansamblul vieții politice contempora
ne. Din multiplicitatea de aspecte 
care-i conferă însemnătatea sa deo
sebită, aș dori să mă opresc numai 
asupra unuia singur, după părerea 
mea, din cele mai semnificative. Mă 
refer la faptul că această vizită a 
proiectat un puternic fascicul de lu
mină asupra poziției antiimperialiste 
a României socialiste, asupra hotă- 
rîrii ferme a poporului nostru de a 
acționa neabătut pentru zădărnicirea 
politicii de agresiune, dominație și 
dictat a imperialismului, pentru afir
marea dreptului inalienabil al fie
cărui popor de a-și decide de sine 
stătător soarta, de a-și organiza 
existența așa cum crede de cuviință, 
așa cum dorește, așa cum ii dic
tează propria sa conștiință.

Desigur, lupta împotriva politicii 
și practicilor imperialiste este astăzi 
un fenomen mondial. Dar, în mod 
indiscutabil, există zone ale globului, 
țări sau regiuni unde această con
fruntare cunoaște o acuitate deose
bită, un grad superior de intensi
tate. Ar fi absolut superfluu să insist 
asupra faptului că țări ca Vietnamul, 
unde poporul duce lupta sa cu arma 
în mină, de un neasemuit eroism, 
direct, față în față cu forța armată 
a imperialismului american, sau 
R.P.D. Coreeană, supusă unor perma

am văzut de cită prețuire se bucură 
conducerea noastră de partid și de 
stat, România socialistă, în rîndul 
popoarelor din țările vizitate. Și, 
după dreptate, vreau să spun că, la 
fel, asemenea sentimente nutrim și 
noi față de aceste popoare frățești, 
care zidesc și ele orînduirea nouă, 
socialistă.

Prețuirea aceasta arătată în țările 
vizitate solilor poporului român 
este pe deplin Întemeiată. Oricine 
în lume știe astăzi cită grijă mani
festă partidul și statul nostru pen
tru înfăptuirea celor două mari țe
luri scumpe întregii omeniri munci
toare — socialismul și pacea — 
pentru libertatea și independența 
popoarelor, pentru pace și o viață 
mai bună Toate acestea s-au vădit 
încă o dată, cît se poate de limpede, 
în timpul vizitei făcute în țările so
cialiste din Asia. Am citit în ziare 
despre problemele discutate acolo, 
am citit cuvintările rostite și ne-am 
putut da seama cu cită înaltă răspun

statul nostru o aduce la soluționarea 
problemelor majore ale contempora
neității. Principiile care stau la te
melia activității internaționale a par
tidului și guvernului țării noastre — 
respectarea suveranității și indepen
denței, egalitatea în drepturi, nea
mestecul in treburile altor state, 
avantajul reciproc, afirmarea dreptu
lui intangibil al popoarelor de a de
cide singure asupra destinelor lor — 
au conferit României un binemeritat 
prestigiu internațional, și întreaga 
desfășurare a vieții contemporane de
monstrează lumii întregi că numai 
respectarea lor creează condiții pen
tru relații normale intre state, pentru 
o cooperare fructuoasă intre națiuni.

Practica relevă nu numai viabilita
tea acestor principii, ci. și marea lor 
valoare etică. Mi-a reținut in mod 
deosebit atenția acei pasaj din Comu
nicatul publicat ieri asupra ședinței 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
care subliniază că România, ca țară 
socialistă, este animată de o înaltă 
răspundere față de cauza progresului 
popoarelor, că este hotărîtă Bă parti
cipe — împreună cu toate statele dor

planetei, ea oamenii politici să între
prindă tot ce depinde de ei pentru a 
asigura drumul popoarelor lor, pen
tru a-și înscrie eforturile în frontul 
solidar al celor ce doresc binele omu
lui, eliberarea lui de teroare și ex
ploatare, de complexe și inechitate.

Este punctul de vedere, niciodată 
părăsit, al țării noastre că numai co
laborarea cu toate țările socialiste, 
încercarea mereu revigorată de a 
spori importanța a ceea ce apropie 
forțele progresiste ale contemporanei
tății sînt în folosul cauzei socialis
mului și păcii.

E o satisfacție înaltă ca, astăzi, din 
nou, să ne exprimăm adeziunea la 
ceea ce conducerea noastră de par
tid și de stat a reușit să facă in aces
te trei săptămîni de muncă încordată. 
Ei bine, ar putea spune cei ce nu 
cunosc ritmul Inițiativelor românești, 
dar voi vă exprimați prea des ade
ziunea. Ei bine, am putea noi răs
punde, bucuria noastră e că istoria 
contemporană ne pune în situația să 
ne exprimăm, în acest ritm, adeziu
nea, pentru că acesta e ritmul real al 
faptelor noastre.

Ce român — care înțelege istoria 
țării lui, destinul și culoarea timpu
lui — ce român, de la membrii Co
mitetului Executiv al Partidului și 
pînă la tăietorul de lemne, de la in
telectualul abstras în lumea sinelui 
fără umbră și pînă la intelectualul 
practic, cel ce se străduiește la um
bra lumii, de la muncitorul pe ca- 
re-1 interesează adînc viața, viața cea 
mare și grea, și pînă la țăranul care 

nente presiuni și provocări — for
mează astăzi avanposturi ale luptei 
mondiale antiimperialiste. Or, în 
Vietnam ea și în R.P. Chineză sau 
R.P.D. Coreeană, delegația română, 
în frunte cu conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, tovară
șul Ceaușescu, a adus mesajul de 
fierbinte solidaritate internaționalis
tă al comuniștilor, al tuturor locui
torilor patriei noastre cu lupta po
poarelor aflate în prima linie de 
rezistență împotriva imperialismului, 
a colonialismului și neocolonialismu- 
lui.

Nu pot decit să subscriu din toată 
inima la reafirmarea de către se
cretarul general al partidului a 
sprijinului fată de neînfricata 
lupta a viteazului popor vietna
mez pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare și construirea cu suc
ces a noii orînduiri, fată de lupta 
dirză a forțelor patriotice din Viet
namul de sud. conduse de Frontul 
Național de Eliberare, pentru izgo
nirea trupelor intervenționiste, pen
tru libertate și independentă. Prin 
glasul reprezentantului său cel mai 
autorizat, țara noastră s-a pronunțat 
cu răspicată hotărîre pentru înceta
rea războiului de agresiune și retra
gerea imediată și necondiționată a 
tuturor trupelor americane din Viet
nam, din celelalte țări ale Peninsu
lei Tndochina. Ca om de știință mă 
situez ferm de partea rațiunii, a logi
cii. Or, aceasta este singura soluție 
dictată de rațiune, de interesele tu
turor popoarelor, inclusiv ale poporu
lui american.

Așa cum demonstrează astăzi eloc

dere, cu cîtă judecată și hotărIre au 
făcut conducătorii noștri să se audă 
glasul poporului român dornic să 
trăiască frățește .cu toate popoarele 
frățești, să se bucure de roadele li
bertății și să fie libere toate popoa
rele, să nu mai curgă singe în Viet
nam, să fie pace și liniște și numai 
muncă pașnică in lume.

De aceea aș Încheia spunlnd că 
politica noastră, a partidului și gu
vernului este de două ori tare : intîl 
fiindcă este dreaptă, cinstită și, tot
odată, fiindcă întreg poporul nostru 
o susține, vorbește prin ea și este 
unit în jurul ei.

Și, fiindcă tot nu-mi vine să În
chei aceste rînduri, aș mai adăuga 
spunlnd : cum să nu te bucuri și 
să nu te simți mai puternic cînd 
vezi că această politică, sub care ne 
iscălim noi toți, cei 20 de milioane 
de cetățeni români, cîți au semnat 
cu adevărat comunicatele comune, 
se bucură de aprobare și din partea 
atîtor altor popoare, de sute de mi
lioane de oameni ?

Ifrlm LEAUA
președintele C.A.P. Puiești, 
județul Buzău

nice să ia parte activ la viața inter
națională — la soluționarea proble
melor arzătoare ale lumii contempo
rane. Cred că înțr-un moment în oara 
cauza păcii, cerințele luptei antiim
perialiste reclamă in mod acut efor
turi pentru întărirea unității țărilor 
socialiste, pentru refacerea și conso
lidarea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale reprezen
tanții partidului și statului nostru au 
demonstrat din nou și cît se poate de 
convingător că se poate asigura un 
climat autentic de discuție princi
pială, tovărășească — premisă atît de 
necesară realizării acestor țeluri.

în munca mea de educator și Jri pu
blicistică, m-a preocupat intens dia
lectica răspunderilor individului și 
colectivităților sociale, definirea ace
lui model de atitudine și acțiune care 
este ghidat nu numai de un țel ime
diat. dar care ține seama, în egală 
măsură, de coordonatele scopului fi
nal. Mi se pare că delegația noastră 
a realizat, în activitatea sa, un ase
menea model. Este un motiv în plus 
să-mi exprim satisfacția pentru acti
vitatea depusă, care constituie o ex
presie strălucită a înmănuncheril 
principialității consecvente și a răs
punderii pentru destinele omenirii 
progresiste.

Prof. univ. Gal ERNO

numai de aprobări formale nu stă 
acum cînd păioasele nu-1 așteaptă, 
cine — zic — cine n-ar dori să-și 
exprime această profundă, adevă
rată adeziune ? Nu cred să existe 
o singură excepție, nu am nici 
o îndoială că toți cei care — 
în cinste și dragoste de adevăr — 
trudesc în această zbuciumată țară 
sînt de acord cu demnele, curajoa
sele, rodnicele inițiative ale bărba
ților noștri politici.

Și iarăși — făcind un lucru care de 
asemenea se face des, pentru că ade
vărul obligă la acest ritm — trebuie 
spus că întîile merite pentru acestea 
toate revin tînărului nostru conducă
tor, acestui mare lider politic al con
temporaneității, felului iluminat și 
special in care ochii lui știu să pri
vească în față adevărul (adevărul, nu 
doar o imagine a adevărului). înflă
cărării cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își slujește națiunea, ne
clintirii cu care crede în unitatea 
forțelor progresiste de pe tot pă
mîntul, dragostei lui pentru om și 
urii lui contra inerției, oboselii, arbi
trarului și altor asemenea plăgi ale 
omului.

Eu văd în faptul că țara noastră își 
ține cuvîntul pe care și l-a dat în 
fața umanității — de a lucra onest și 
deplin pentru binele general — o 
dovadă că sîntem între țările de ca
racter ale lumii contemporane. Mi se 
pare potrivit — acum cînd o nouă 
fereastră spre lume primește lumină 
deplină — să credem despre noi că 
sîntem o țară cu ferestrele iluminate 
de flacăra unui ideal și a unei cre
dințe.

încolo, cum zice poetul „noi — 
bună pace".

Adrian PAUNESCU

vent exemplul popoarelor din Indochi
na, așa cum a arătat exemplul po
porului coreean și cum a subliniat 
în repetate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu există în lume forță 
capabilă să îngenuncheze un popor 
hotărît a-și apăra cu orice preț li
bertatea și independenta. Cu cit a- 
cest adevăr va găsi ecou, cu cît se 
va înțelege că afirmarea dorinței de 
libertate, neatîrnare și progres con
stituie un fenomen istoric ireversibil, 
eu atît se vor netezi căile lichidării 
actualelor focare de conflict și în
cordare, se vor statornici liniștea, în
crederea și cooperarea între state.

Popoarele din țările vizitate, con
ducătorii lor de partid și de stat au 
dat o înaltă apreciere acestei pozi
ții a țării noastre. Este imposibil să 
nu resimți emoție și bucurie față de 
cuvintele lor — că vizita în sine ca 
și acțiunile hotărîte întreprinse pe 
arena internațională de România so
cialistă pentru traducerea în viață 
a acestei poziții constituie un puter
nic imbold și sprijin pentru lupta 
antnimperialistă a acestor popoare.

Iată, dar, numai cîteva din moti
vele care îndreptățesc să se caracte
rizeze vizita delegației de partid și 
guvernamentale române ca o strălu
cită și elocventă confirmare a ro
lului activ pe caro înțelege să-l joace 
țara noastră în ansambiul forțelor 
sociale care se ridică pe toate meri
dianele globului împotriva politicii 
imperialismului, acest anacronism al 
istoriei moderne, pentru triumful 
ideilor libertății și independenței po
poarelor, pentru pace și progres so
cial.

Putem fi mîndri că sîntem cetățeni 
ai unei țări care înfăptuiește o ase
menea politică și are asemenea con
ducători !

Acad. Euaen MACOVSCHI
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'FAPTUL! 
DIVERS

I—----------- ]
Satul 
micilor 
sculptori

Pasionat de sculptura în lemn, I 
învățătorul Radu Gegea de la | 
Școala generală din satul Vul- . 
căneasa (Vrancea) a observat că I 
mulți dintre elevii săi manifestă I 
un interes deosebit pentru aceas- ’ 
tă artă. Bizuindu-se apoi și pe I 
tradițiile existente în sat în a- I 
ceastă privință, s-a gîndit să în- I 
ființeze un cerc al micilor scuip- ■ 
tori. Și ideea a prins curînd „ră- I 
dăcini“. Astăzi, la trei ani de la | 
înființare, 45 din cei aproximativ 
200 de elevi ai școlii sînt... sculp- I 
tori. Lemn se găsește din belșug I 
în pădurile din apropiere, iar ■ 
Uneltele și le fac singuri. Su- I 
biectele sînt luate și ele din me- I 
diul înconjurător. Reunite in | 
mai multe expoziții, lucrările . 
micilor sculptori au cucerit nu- I 
me roase aprecieri. Dar mai I 
Important este faptul că, cio
plind lemnul, pionierii-sculptori I 
își șlefuiesc, în fond, talentul. I 
Și, poate, printre ei se află și I 
viitori artiști. Ar fi cea mai fru- ■ 
moașă operă a învățătorului din I 
Vulcăneasa.

Un autobuz I 
în... frizerie!

Intr-una din serile trecute, ■ 
cursa de pasageri 31-AG-990 I 
(proprietatea Autobazei T. A. | 
Pitești) care venea din direcția 
comunei Vedea intrase in orașul I 
Pitești. Deodată insă, in timp ce I 
cobora pe o stradă in pantă, 1 
autobuzul a luat o viteză ame- I 
țitoare și, nemaifuncționindu-i I 
sistemul de frinare, a intrat in | 
două imobile situate in inter sec- . 
ția dintre străzile Exercițiului ș> I 
Smeurei. Consecințele accidcntu- | 
lui sint tragice. Două persoane— 
pasagerul Gheorghe Morlova. I 
care voia să sară din autobuz, I 
și frizerul Ion Ciungu, surprins I 
pe trotuar, in fața atelierului de ■ 
frizerie — și-au pierdut viața, I 
iar alte trei au fost rănite. La | 
toate acestea se adaugă și im- 
portante pagube materiale : dis- I 
tragerea unui atelier de frize- | 
rie, a unei camere alăturate de 
acesta, a zidului unui alt imo- I 
bit, precum și avarierea mași- I 
nii. Cauzele și răspunderile pen- I 
tru producerea accidentului ur- • 
mează să fie stabilite de ancheta I 
ce se efectuează in prezent.

800 de ani | 
la catedră

Acum cîteva zile, o dată cu . 
încheierea anului școlar, 26 de I 
dascăli de la diferite școli din I 
orașul și județul Satu-Mare, 1 
sărbătoriți de elevi și de colegii I 
lor mai tineri, s-au despărțit de- I 
finitiv de catedre. După aproape I 
sau peste patru decenii de acti- ■ 
vitate, loan Terebeși (Livada), I 
Ion Văleanu (Apa), Gheorghe | 
Cornescu (Baba Novac), Vasile 
Tătar (Cărei) și Gheorghe Șer- I 
ban (Negrești-Oaș) — ca să nu- I 
mim doar cîțiva dintre ei — au ■ 
ieșit la pensie. Cu acest prilej, I 
am făcut și noi un mic calcul... I 
omagial : cei 26 de dascăli săt- I 
măreni au, la un loc, la activ ■ 
peste... 800 de ani dăruiți școlii I 
și elevilor care astăzi le împo- I 
dobesc tîmplele cu laurii recu
noștinței și venerației lor. Le a- I 
dresăm și noi aceleași calde fe- I 
licitări și urări de sănătate.

LANUL-o carte deschisă
în care poți citi

cum au muncit agricultorii JUDEȚUL SATU MARE

„saramura" 
neglijenței |

Murăturile, se știe, au și ele o 
limită de virstă. Nu rezistă, ori- I 
cum și aricit, la... mtirat. Fap- I 
tul este incă o dată confirmat ■ 
de situația constatată nu de ■ 
mult in depozitele Centrului de I 
legume și fructe din Bacău. Cu | 
prilejul unui control inopinat, . 
aici au fost descoperite circa I 
45 000 kg de castraveți, gogonele | 
și mere murate — toate bune 
de aruncat. Cauza deprecierii — I 
„saramura" neglijenței. Acum, o I 
revizie contabilă urmează să sta- I 
bilească paguba. Invităm vino- ■ 
vații să-și pritocească... buzuna- 1 
rele !

Acum, mai mult ca oricînd, lanu
rile cu grîul în pîrgă și de orz care 
a inceput să fie recoltat oferă imagi
nea muncii unui an de zile. Cîmpu- 
rile semănate cu cereale se prezintă 
ca o carte deschisă în care se poate 
citi hărnicia și priceperea celor care 
le muncesc. In puritatea lanurilor se 
oglindește felul cum s-a executat fie
care lucrare în parte : de la pregă
tirea terenului, calitatea semințelor 
folosite, ja modul de întreținere a 
culturilor. Privind lanurile se poate 
aprecia, ca o caracteristică aproape 
generală, că față de anii precedenți, 
acestea se prezintă acum mult mai 
curate. S-a realizat un progres evi
dent in direcția obținerii unor recol
te mai pure. Aceasta este o conse
cință firească a aplicării măsurilor 
stabilite la diferite consfătuiri ale 
griului, pe linia respectării stricte 
a tehnologiilor de lucru de către 
specialiștii din producție.

Totuși, sînt situații care readuc In 
discuție cu multă acuitate proble
mele criticate adeseori .în anii an
teriori. La consfătuirile cu speoia- 
liștii din cercetare și din producție 
s-a subliniat în nenumărate rînduri 
necesitatea respectării 
de măsuri agrotehnice 
griului pentru obținerea 
curate, fără buruieni și 
rirea producției. Au fost 
critici acelor practici care pornind de 
la considerente fals economice eli
minau anumite lucrări absolut ne
cesare : repetarea grăpatului pînă 
la obținerea unui pat germinatf.v 
bine pregătit, plivitul, folosirea ierbi- 
cidelor etc. Toate aceste probleme 
revin în actualitate acum, cînd se 
vede că pe sute și mii de hectare 
lanurile sînt îmburuienate, cresc in 
voie pălămida, pirul, rapița. Pe une
le parcele, în special din cooperative 
agricole, fără exagerare, e greu să 
distingi dacă ai in față un lan de 
grîu îmburuienat sau un cîmp de bu
ruieni cu ceva griu printre ele. în 
cooperativele agricole din Cernetu, 
Mirzănești, Vitănești, Măldăieni, Dră- 
gănești Vede, Vedea, Nenciulești, 
județul Teleorman, ca să ne re
ferim numai la cîteva exemple, 
pilcurile de pălămidă s-au înăl
țat cu mult peste spicele de griu 
sau orz. In județul Brăila, la 
cooperativele agricole din Moviia 
Miresii, Traian, Cazacu, Scortaru 
Vechi și altele, lanurile de griu si 
orz sînt invadate pe sute de hec
tare cu răpită, măzăriche sălbatică, 
■stuf și alte buruieni. Exemple pot fi 
date din aproape toate județele țării, 
Imburuienarea lanurilor are conse
cințe negative asupra nivelului pro
ducției, purității și puterii biologice 
a semințelor. Impurificarea lanuri
lor are în multe cazuri un efect de 
lungă durată, remedierea necesitînd 
mulți ani de muncă. Toate acestea 
pornesc de la nțrespecțarea . a.tupfi 
cînd se pun bazele recoltei a com
plexului de măsuri agrotehnice.

„Anul acesta, culturile de cereale 
păioase se prezintă în general mai 
curate decit in anii anteriori, ne. spu
ne tov. Nicolae Oțoiu, director gene
ral adjunct în Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii si 
Apelor. în multe unități se resimt 
însă efectele lucrărilor necorespunză
toare efectuate în ceilalți ani 
chiar în toamna anului trecut".

Hotărîtor pentru obținerea unor 
recolte mari, fără buruieni, este asi
gurarea unei rotatii raționale a cul
turilor. Se știe că prin cultivarea 
repetată ne aceleași suprafețe a ce
realelor păioase, pe lîngă alte neajun
suri, se favorizează dezvoltarea bu
ruienilor specifice : pirul, rapița, pă
lămida, știrul, măzărichea etc., 
care reduc conținutul de substanțe 
nutritive din sol și în consecință se 
micșorează și producțiile obținute 
Față de anii anteriori se constată o 
îmbunătățire a asolamentului cultu
rilor. In județul Brăila, de pildă, 
din suprafața totală de 63 000 ha 
cultivate cu cereale păioase, 8 890 ha 
au fost semănate după leguminoase. 
17 480 ha după păioase, anul doi 
25 820 ha după prășitoare, iar 800 ha 
după alte culturi.

problema asolamer.tuluiTotuși 
culturilor nu este definitiv rezolvată 
în toate unitățile. Deoarece nu se 
întocmesc din timp planuri raționale 
de amplasare a culturilor, în multe 
unități s-a ajuns în situația ca ce
realele păioase să se succeadă mai 
mulți ani la rînd pe aceleași tere
nuri. în județul Teleorman, din cele 
113 500 ha cu griu, 60 000 ha au fost 
Jnsămînțate tot după grîu, pe o bună 
parte din suprafață al treilea an 
consecutiv. Și cum doi ani la rînd 
lanurile nu au fost plivite, acum 
pe unele suprafețe buruienile au a- 
juns să înăbușe grîul.

Imaginea exactă a felului cum se 
efectuează rotația culturilor o oferă 
situația de anul trecut pe ansamblul 
agriculturii. în I.A.S. griul s-a se
mănat în procent de 14,4 la sută 
după leguminoase și 39 la sută după 
păioase, din care 22 la sută după 
păioase anul întîi, 13 la sută — anul 
doi și 4 la sută — anul trei. în coo
perativele agricole 13,4 la sută din

bilizează solul, se favorizează procesul 
rl.» nitrificare, se evită pierderea 
apei și se distrug buruienile. Multe 
unități nu respectă această tehnolo
gic, ^obișnuind să țină miriștile pen
tru a fi pășunate, fapt ce favorizea
ză dezvoltarea buruienilor. Apoi o- 
goarele de vară trebuie să fie între
ținute prin efectuarea grâpatului. 
Ținînd seama că griul din soiul 
Bezostaia, care ocupă peste 90 la 
sută din suprafața însămînțată cu 
grîu în I.A.S. și aproape 80 la sută 
in cooperativele agricole, are o ca
pacitate de înfrățire mai redusă, va 
trebui ca la semănat să se urmă
rească asigurarea densității prevă
zută în tehnologie pentru ca plan
tele să nu fie rare și să favorizeze 
în acest fel apariția buruienilor. De 
asemenea, semănatul trebuie să se 
facă uniform, fără greșuri, deoarece 
în golurile dintre rînduri se dezvol
tă buruienile.

Anul acesta cooperativele agricola 
au primit cantități mai mari de ier-

a-

SATU MARE (corespondentul 
„Scînteii", Octav Grumeza). Răs“ 
punzînd prin fapte la mobili
zatoarea chemare a Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste, oamenii mun
cii din industria județului Satu- 
Mare au reușit să îndeplineas
că cu 4 zile înainte de ter
men planul pe primele 6 luni 
ale anului, Pină la finele se
mestrului I, colectivele indus
triale sătmărene vor livra su
plimentar economiei naționale : 
3 milioane cărămizi și blocuri 
ceramice, 850 mașini de gătit cu 
gaze, mașini și utilaj minier de 
ridicat și transportat în valoare 
,de 28 300 000 lei, confecții textile 
valorînd 2 800 000 lei, 20 000 bu
căți tricotaje, 1 900 mc prefabri
cate din beton armat și altele.

Comitetul județean Satu Mare 
al P.C.R. a adresat Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă.

complexului 
la cultura 
unor lanuri 
pentru spo- 

adresate

sau

• AȚI SEMĂNAT GRÎU SAU PĂLĂMIDĂ ? 
Întrebare adresată celor care n-au 
înțeles încă importanța respectării 
RIGUROASE A AGROTEHNICII GRIULUI.
• ce Învățăminte se desprind pentru
PREGĂTIREA CAMPANIEI DE TOAMNĂ.

griu s-a semănat după leguminoase 
și 35 Ia sută după păioase, din care 
24 la sută după păioase anul intîi, 9 
la sută — anul doi și 2 la sută — 
anul trei. în procente, griul semă
nat după griu trei ani la rînd nu are 
o pondere mare. Totuși, în cifre ab
solute el înseamnă aproape 17 000 
ha în I.A.S. și 45 000 în cooperativele 
agricole. Evident că aceste suprafețe 
sint expuse unei îmburuienări 
puternice și, deci, diminuării 
ducției.

Starea culturilor de griu, felul 
se prezintă acestea înfățișează 
bine ca orice neajunsurile care 
manifestat la întocmirea asolamentu- 
lui, pregătirea terenului, semințele 
folosite și întreținerea ulterioară a 
lanurilor, indicînd și direcțiile în 
care trebuie să se acționeze. Pentru 
ca aceste lipsuri să nu se mai repete 
și în toamnă, este necesar ca încă de 
acum în toate unitățile să se stabi
lească de la caz la caz care sînt cele 
mai indicate plante premergătoare și 
să se definitiveze planurile de am
plasare a culturilor.

Pregătirea terenului și lucrările de 
întreținere a culturilor au, de ase
menea, un rol hotărîtor în preîntîni- 
pinarea îmburuienări: culturilor 
Specialiștii din unități trebuie să ur
mărească în acest sens si condițiile 
în care se recoltează plantele pre
mergătoare. Cooperativa agricolă din 
Cazacu, județul Brăila, de exemplu, 
are 180 ha cu grîu puternic imbu- 
ruienate. Cauzele ? „Noi am semă
nat acest grîu după mazăre, ne de
clara tov Laurențiu Martinescu, in- . 
giner șef al cooperativei Dar ma
zărea a fost recoltată tirziu și a dat 
posibilitatea semințelor de buruieni 
să se coacă și să formeze mari re
zerve în sol. Cu toate că terenul a 
fost discuit de 4 ori, buruienile nu 
au dispărut"

Ce concluzii se desprind de aici 
pentru pregătirea terenului și semă
natul culturilor de toamnă 7 în pri
mul rînd va trebui ca pe toate supra
fețele care se recoltează acum să se 
facă arăturile de vară. în cazul în 
care forțele mecanice sînt antrenate 
la alte lucrări, trebuie să se facă o 
dezmiriștire cu grapa cu discuri, ur
mînd ca după aceea să se execute a- 
rătura de vară. în
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mai 
pro- .
cum 
mai 
s-au

felul acesta se mo-

bicide. Unitățile care le-au folosit 
conform instrucțiunilor au obținut, 
rezultate bune. Sint însă multe uni
tăți care nu folosesc ierbicidele primi
te fie pentru că nu au încă experien
ța necesară în această privință, fie 
dintr-o concepție greșită asupra efica
cității lor.

Am lăsat Ia sfîrșit problema cali
tății semințelor tocmai pentru im
portanța care o prezintă. Incepînd 
de anul trecut specialiștii laboratoa
relor județene pentru controlul se
mințelor s-au deplasat in coopera
tivele agricole pentru a lua probele 
de laborator. S-au evitat în felul 
acesta situatele din ceilalți ani. cri
ticate adeseori în paginile 
nostru, cînd se trimiteau 
probe semințe alese bob 
Din aceste situații ieșeau . ,, 
tot cooperativele agricole. Totuși se 
mai seamăna griu a cărui putere 
de germinație sau puritate chiar 
dacă nu sint sub limitele minime 
admise, se situează foarte aproape 
de ele Cum se ajunge la aceste si
tuații 7 Cînd probele de laborator se 
fac în ultimul moment si primesc 
buletin negru — ceea ce înseamnă 
că semințele sînt necorespunzâtoare 
pentru a fi introduse în pămînt — 
se apelează la schimb prin între- 
prinderila pentru valorificarea ce
realelor. Uneori se seamănă chiar 
semințele existente în cooperativele 
agricole. Acestor semințe li se mai 
face o triere, se ■'hai execută în pri
pă o probă de laborator și astfel 
se deschid breșe pentru admiterea 
unor rabaturi de la calitate. Conse
cințe se văd acum, cînd în multe 
unități buruienile înăbușă pur și 
simplu culturile.

La cooperativa agricolă din Ibriam, 
județul Brăila, majoritatea suprafe
țelor semănate cu griu sînt curate 
cu spicul greu. Tot aici însă, pe o 
solă de aproape 100 ha, grîul este 
năpădit de neghină și măzăriche 
sălbatică. „Aceasta, susține tov. loan 
Stanoiu, președintele cooperativei, 
din cauza semințelor pe care le-am 
primit prin mutații din depozite". 
Situații similare am întîlnit la coo
perativa agricolă din Grădiștea și în 
alte unităti

„Este adevărat că 
avut mari necazuri

grîu — ne declară tov. Vasile Tudor, 
șeful laboratorului județean pentru 
controlul semințelor. Din cauza ata
cului de fuzarioză, am fost nevoiti 
să schimbăm în totalitate grîul de 
sămînță la majoritatea cooperative
lor. Astfel, unele cooperative au fo
losit grîu pentru sămînță din produc
ție proprie. Aici, dezvoltarea buruie
nilor a fost mult mai puternică. De 
ce 7 Grîul n-a fost condiționat în mod 
corespunzător. Conducerile unor coo
perative s-au mulțumit doar să-1 vîn- 
ture și cu aceasta au crezut că au 
aplicat condiționarea. Așa au stat lu
crurile în cooperativele agricole „7 
Noiembrie" — Movila Miresii, Salcia, 
Tudor, Mohreanu. Jugureanu. Chiș- 
cani, Tichilești și altele. De 5 ori 
am respins probele de semtnț,.
duse de cooperativa agricolă „7 No
iembrie" din Movila Miresii. Depă
șeau cU mult numărul admis de se
mințe de buruieni. După un mic cal
cul ar fi apărut cam 25 000 de fire 
de buruieni la ha și aceasta numai 
din semințe, fără a le mai socoti pe 
cele existente în sol. Alte cooperative 
au adus boabe în care am depistat 
pină la 200 boabe semințe de buru
ieni în 500 gr grîu. Cooperatorii din 
Jirlău, de pildă, au venit cu boabe 
de ovăz în care se aflau 500 boabe 
de buruieni la 500 gr ovăz".

Toate acestea dovedesc că în acțiu
nea de asigurare a semințelor de pro
ducție valoroase, nu se poate lucra 
în pripă. Sămînță trebuie asigurată, 
tratată și supusă din timp tuturor a- 
nalizelor, ceea ce va da garanția ob
ținerii unei recolte bogate. Ministe
rul a inițiat din timp acțiunea de 
identificare a lanurilor semincere, 
astfel ca în toamnă să se asigure în
treg necesarul de semințe cu o înaltă 
valoare biologică. Pe loturile semin
cere este necesar ca recoltatul să se 
facă în cele mai bune condiții, cînd 
boabele au ajuns Ia coacere depli
nă și au o umiditate optimă.

Este momentul în care trebuie 
să înceapă și pregătirea viitoarei fe- 

Dezmiriștirea, efectuarea ară- 
de vară, condiționarea semin

țelor, curățirea spațiilor de depozi
tare sînt lucrări care acum trebuie 
să stea în atentia tuturor specialiș
tilor. Experiența acestui an trebuie 
folosită pentru închiderea tuturor 
portițelor de pătrundere a buruieni
lor în lanurile de cereale păioase.

JUDEȚUL BRAȘOV
BRAȘOV — (corespondentul 

„Scînteii", N. Mocanu) : Orga- 
nizînd pe baze științifice acti
vitatea productivă, asigurlnd o 
mai deplină folosire a capaci
tăților de producție și a forței 
de muncă, colectivele de mun
că din întreprinderile județului 
au reușit să-și îndeplinească 
sarcinile de plan pe prima ju
mătate a anului cu 5 zile mai 
devreme. Acest fapt creează con
diții pentru ca pină la sfîrșitul 
semestrului I să se realizeze 
suplimentar o producție globală 
în valoare de peste 300 milioane 
lei. S-au dat în plus față de 
planul la 
toare 
menți, piese de schimb pentru 
autocamioane și tractoare in 
valoare de 35 milioane lei, 794 
tone îngrășăminte cu azot sută 
la sută, aproape 10 000 tone ci
ment, 567 000 bucăți cărămizi și 
blocuri ceramice, mobilă în va
loare de 6.5 milioane lei etc. 
între unitățile care și-au înde
plinit exemplar planul se nu
mără Combinatul chimic Făgă
raș, întreprinderea de prefabri
cate, Fabrica de stofe Bra
șov etc.

zi 19 228 kW mo- 
electrice, 29 000 rul-

JUDEȚUL SUCEAVA

ziarului 
pentru 

cu bob. 
păgubită

.anul trecut am 
cu sămînta de
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SUCEAVA — (coresponden
tul „Scînteii", I. Manea). După 
cum ne informează Direcția ju-

A ÎNCEPUT
RECOLTATUL GRIULUI

SLOBOZIA (corespondentul „Scîn- 
te.i", Lucian Ciubotaru).

Primele combine au intrat în 
lanurile unde specialiștii au apre
ciat că griul se află în faza optimă 
de coacere : la I.A.S. Fetești. în 
cooperativele agricole de producție 
Gheorghe Doja, Miloșești și Sf. 
Gheorghe. fncepînd de astăzi, ne 
informează inginerul Ion Cristea, 
directorul general al direcției ge
nerale agricole, se va trece cu toate 
forțele la secerat în întreg județul. 
Pentru asigurarea vitezei de lucru 
planificate și evitarea pierderilor 
la recoltat, utilajele au fost pregă
tite din timp, s-a executat o veri
ficare minuțioasă a stării tehnice 
a acestora, s-a făcut o redistribuire 
rațională a combinelor, preselor de

balotat 
funcție 
suri pentru transportul, depozitarea 
și condiționarea corespunzătoare a 
cerealelor.

Paralel, 
treținerea ... ... ,__ ._____
strîngerea și depozitarea furajelor, 
recoltatul
culturilor succesive. Pînă acum, din 
datele centralizate de direcția agri
colă reiese că orzul a fost strîns 
în proporție de peste 90 la sută, 
urmînd ca în cîteva zile să fie re
coltată întreaga suprafață de 17 203 
hectare. Printre primele unități 
care au anunțat încheierea recol
tării orzului se numără C.A.P. Su- 
diți, Jegălia, Iazu, Scinteia, Smir
na, Grădiștea și Slobozia Nouă.

paie și tractoarelor în 
de suprafețe, s-au luat mă-

se lucrează intens la în- 
culturilor prășitoare, la

orzului și însămînțarea
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dețeană de statistică, colective
le din unitățile industriale su
cevene au îndeplinit cu 5 zile 
mai devreme principalii indica
tori aferenți planului pe pri
mul semestru al anului. Ca ur
mare a acestui succes, pînă la 
sfîrșitul lunii iunie industria 
județului Suceava va obține su
plimentar față de prevederile 
planului o producție-globală și 
marfă în valoare de peste 86 
milioane lei. Vor fi livrate in 
plus economiei naționale 34100 
mc bușteni de rășinoase, 
mc lemn de celuloză și pastă 
mecanică, mobilă in valoare de 
9 500 000 lei, 210 tone celuloză, 
13 400 tone barită, 2 700 tone mi
nereu mangan marfă, 29 500 hl 
lapte și produse de lapte în e- 
chivalență, precum și multe alte 
produse de tricotaje, mașini u- 
nelte, piese de schimb, încălță
minte etc. De asemenea, sarci
nile de export vor fi depășite cu 
peste 7 milioane lei valută.

O contribuție deosebită la ob
ținerea acestui succes și-au a- 
dus-o colectivele de muncă ale 
combinatului pentru exploata
rea și industrializarea lemnu
lui. combinatului minier, com
plexului de celuloză și hirtie 
etc.

18 200

JUDEȚUL BUZĂU
BUZĂU (corespondentul ,.Scîn

teii", Gh. Radu). Colectivele 
unităților economice din județul 
Buzău au realizat sarcinile pla
nului semestrial cu 4 zile mai 
devreme. Aceasta înseamnă un 
spor la producția globală de 33 
milioane lei. Pină la sfîrșitul 
semestrului, Uzina pentru pre
lucrarea maselor plastice va li
vra 6 000 tone 
polietilenă, 
prefabricate 
prefabricate 
de confecții 
fecții în valoare de 3.7 milioane 
lei. Un succes deosebit l-au în
registrat muncitorii, inginerii 
și tehnicienii Uzinei de sirmă 
și produse din sîrmă care și-au 
realizat planul semestrial 
producția globală și marfă 
7 zile mai devreme. Pînă 
sfîrșitul semestrului se va reali
za o producție marfă supli
mentară în valoare de 10 mi
lioane lei, 1 200 tone sîrmă 
trasă și zincată și 250 tone elec
trozi de sudură. Cu 10 zile mai 
devreme 
mestrial 
crare a 
Unitatea
industrializarea lemnului Buzău 
va realiza o producție supli
mentară de 3 500 mc bușteni 
stejar și lemn pentru construc
ții rurale.

prelucrări din 
întreprinderea de 
Buzău — 4 500 mc 
beton, iar Fabrica 
Rm. Sărat — con-

la 
cu 
la

a realizat planul se- 
și industria de prelu- 

lemnului din județ, 
pentru exploatarea și

JUDEȚUL NEAMȚ
PIATRA NEAMȚ (redacția 

ziarului „Ceahlăul"), — în ziua 
de 24 iunie a.c. colectivele de 
muncă din Întreprinderile In
dustriale ale județului Neamț, 
pute-nic mobilizate de chemarea 
Frontului Unității Socialiste au 
repurtat un succes remarcabil : 
a fost realizat planul produc
ției globale industriale pe se
mestrul I al primului an din ac
tualul cincinal. Se prelimină ca 
pînă la sfîrșitul lunii iunie pla
nul producției globale industria
le pe primul semestru să fie de
pășit cu peste 160 milioane lei, 
ceea ce reprezintă mai mult de 
jumătate din angajamentul a- 
nual al județului. Această depă- *■ 
șire se va concretiza în 2 000 
tone îngrășăminte cu azot sub
stanță activă, peste 2 000 tone 
țevi din oțel, 8 500 tone ciment, 
700 tone fire și fibre sintetice, 
300 tone hîrtie, mașini și utilaje 
pentru prelucrarea lemnului ți 
alte produse.

Setilă era...
| un buldozer |

într-una din zilele trecute, . 
orașul Tulcea a rămas fără... I 
apă ! Edilii au intrat în alertă. I 
Cine să fi sorbit apa de pe con- * 
duete 7 După cîteva ore de că- I 
utări insistente, a fost descope- I 
rit și uriașul Setilă : ...un bul- | 
dozer de pe șantierul din zona . 
noii gări, care rupsese două ca- I 
bluri ce alimentau cu electrici- | 
tate stația de pompare de la u- 
zina de apă a orașului ! Evi- I 
dent, un accident. Cauza lui — I 
neglijența constructorului, care I 

In-a consultat planul și n-a cerut ■ 
avizul întreprinderii de electrici- I 
tate, înainte de a purcede la e- | 

Ifectuarea săpăturilor respective.
O întîmplare soldată, între altele, I 
cu însemnate pagube pentru în- I 
treprinderile tulcene, care — de ’ I prisos să o mai spunem — pu- I
tea fi evitată. Pentru că abia I 
după circa 30 de ore de muncă. | 

Ia putut fi restabilit circuitul e- . 
lectric pentru readucerea apei I 
pe conducte. ?

IRubricd redactata de :
Dumitru TÎRCOB I Gheorghe DAVID

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii"

I______________ I

In comerț lucrează 
156 000 de femei și cele mai 
multe dintre ele își fac 
datoria cu tragere de ini
mă, cu talent chiar. Să 
nu uităm că destule as
pecte pozitive cu care 
ne-au obișnuit magazi
nele se datorează, într-o 
măsură însemnată, spi
ritului gospodăresc, hăr
niciei lucrătoarelor din 
comerț.

Femeile care muncesc 
în unitățile de desfacere 
a produselor alimen
tare :— și care constituie 
grupa cea mai numeroa
să — sînt, fără îndoială, 
și cele mai solicitate din 
întreaga rețea comercială. 
Publicul cumpărător pre
tinde, pe bună dreptate 
de altfel, să fie servit ra
pid, bine, cu amabilitate. 
Satisfacerea acestor ce
rințe cere efort din par
tea lucrătoarelor din fie
care unitate, efort fizic 
— în unele cazuri peste 
puterile lor. Legile de 
protecție a muncii, de o- 
crotire a femeii, a sănă
tății ei, acționează și în 
acest domeniu de activi
tate cu aceeași vigoare 
ca în oricare altul ; pe 
măsură ce pretențiile față 
de nivelul și calitatea 
deservirii cresc, firesc ar 
fi ca. pe cei răspunză
tori, să-i preocupe, în
tr-o măsură tot mai mare 
și ușurarea muncii fe
meilor din comerț. To
varășa Ana Mureșanu, 
președinta comitetului U- 
niunii sindicatelor din co
merț și cooperație — fă- 
cînd o sinteză a tuturor 
observațiilor înregistrate 
atît la Congresul sindica
telor, cît și Ia o recentă 
plenară a Uniunii — ne 
spunea: „Ambalajelemari 
sînt prima și. cea mai 
grea problemă de rezol
vat, în special în corner-» 
țul alimentar. în prezent 
doar 30 la sută din măr

furi sînt preambalate și 
sint livrate magazinelor 
în pachete de 10—12 kg. : 
restul, adică majoritatea, 
sosesc în saci de 80—106 
kg, în lăzi care depășesc 
50 kg, în putini sau bu
toaie de mare capacitate 
Toate acestea se descar
că din camion pe trotuar, 
în fața unității respec
tive. De acolo, lucrătoa
rele trebuie să le care în 
magazine, să le cintă- 
rească, să le stivuiască 
sau să le pună în rafturi. 
Și aceasta, aproape zil
nic. Cred că este inutil 
să mai adaug că îndelet
nicirea de a căra saci și 
lăzi nu este deloc potri
vită pentru o femeie, că 
asemenea operațiuni au o 
influență nefastă asupra 
stării sănătății ei". Ca și 
asupra activității respec
tivelor organizații oo- 
merciale — după cum ne 
spunea tovarășul Radu 
Paul, directorul Institutu
lui de cercetări comer
ciale — deoarece una 
dintre cauzele fluctuației 
mari în rîndul lucrăto
rilor operativi se leagă 
tocmai de condițiile de 
muncă. Dintr-un sondaj 
făcut la 88 de magazine 
alimentare din Capitală, 
a rezultat că 27 la sută 
din personalul fluctuant 
reclamă efortul fizic, 7 la 
sută — condiții de mun
că necorespunzătoare și 
13 la sută — motive de 
sănătate ; reține atenția 
și faptul că 67 la sută 
din personalul fluctuant 
sînt femei.

Ce se poate face în a- 
ceastă situație ? Ce solu
ții există ? Din convorbi
rile cu specialiști din di
ferite instituții și între
prinderi de specialitate, 
s-au conturat două : mic
șorarea ambalajelor de 
transport, paralel cu ex
tinderea preambalării 
unui număr cît mai mare

de produse și mecaniza
rea unor operațiuni de 
încărcare-descărcare și 
transport. In ce privește 
prima soluție preconi
zată, am consemnat, cu 
plăcere, cîteva acțiuni 
in curs, care vor aduce 
îmbunătățiri substanțiale 
situației actuale. Tova
rășa Ana Mureșanu ne 
informa că în momentul

ne spunea Mihail Dragoș, 
directorul amintitei di
recții. Urmărind crește
rea considerabilă a pon
derii produselor alimen
tare preambalate (de la 
31 la sută din total, în 
prezent, la sută la sută în 
1975) se va înregistra, 
încă din acest an, un spor 
de circa 30 de procente, 
față de 1970. A doua'cale

fac și precizările nece
sare cu privire la scă
derea greutății ambala
jului. Pe lîngă aceste re
glementări generale, prin 
legea contractelor econo
mice — care conferă co
merțului dreptul de a-și 
impune punctul de ve
dere și în stabilirea con
dițiilor de livrare a măr
furilor de către producă-

luat hotărîrea de a mări 
cantitățile de produse a- 
limentare preambalate în 
depozitele întreprinderi
lor comerciale de gros. 
Pentru început, la 
I.C.R.A.-București s-a 
confecționat, cu forțe 
proprii, o mașină de pre- 
ambalat. La inițiativa 
ministerului, directori ai 
tuturor întreprinderilor

CE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU 
A UȘURA MUNCA FEMEII 
CARE LUCREAZĂ IN COMERȚ ?

de față — pe baza unor 
investigații amănunțite, 
întreprinse de sindicate 
în colaborare cu M.C.I., 
Ministerul Muncii și 
C.S.P. — se finalizează 
un studiu a cărui menire 
este tocmai găsirea unor 
mijloace de ușurare a 
muncii femeilor din co
merț, prin redimensio- 
narea ambalajelor. La di
recția ambalaje din C.S.P., 
am aflat și unele acțiuni 
concrete, rezultate din 
acest studiu.

— Intenționăm să in
tervenim pe două căi —

privește reducerea di
mensiunilor Ia ambalajele 
de transport — saci, lăzi 
etc. S-a elaborat un 
proiect de instrucțiuni 
pentru producția și cir
culația ambalajelor, care, 
în scurtă vreme, va intra 
în vigoare. El prevede ca 
greutatea maximă a unui 
ambalaj, cu marfă cu tot, 
să nu depășească 50 kg ; 
producția celor care de
pășesc această greutate 
va fi interzisă. Se revi
zuiesc, în continuare, 
standardele unor produse 
și, cu această ocazie, se

tor — se oferă fiecărei 
organizații comerciale po
sibilitatea de a determina 
întreprinderile din ra
mura alimentară să re
nunțe definitiv la am
balajele mari.

Cele de mai sus se re
feră la obligații care re
vin producătorilor de 
mărfuri și ambalaje. Rea
lizarea lor practică, din 
cîte am înțeles, pare că 
nu va întîrzia. Totuși, 
pentru a se ușura mun
ca vinzătoarelor, chiar 
din aceste zile, Ministe
rul Comerțului Interior a

comerciale cu ridicata 
pentru produse alimen
tare din țară s-au întîl
nit, Intr-un schimb de 
experiență la baza amin
tită, pentru ca metoda să 
fie generalizată — ast
fel ca, pînă la sfîrșitul 
anului, cantitățile de 
mărfuri alimentare, pre
ambalate chiar de către 
comerț, să ajungă la 
27 000 tone, cu 50 la sută 
mal mult decit în 1970.

în ce privește a doua 
soluție preconizată — 
mecanizarea operațiunilor 
mai grele, lucrurile stau

în felul următor : în re
țeaua comercială există o 
serie de utilaje — căru
cioare de diferite tipuri, 
transpalete, lifturi, ca
mioane cu oblon ridicător 
— toate de producție in
ternă, procurate de către 
organizațiile comerciale 
din fondurile de mică 
mecanizare. După apre
cierile tovarășului Con
stantin Râbu, directorul 
I.C.S, „Comaliment" din 
Capitală, cam 50 la sută 
din operațiile de încăr
care-descărcare se fac 
mecanizat. Desigur. e 
ceva, dar nu suficient. A- 
celași interlocutor ne spu
nea că vînzătoarele din 
marile magazine alimen
tare bucureștene, care a- 
parțin de respectiva în
treprindere, manipulează 
zilnic cam 200—300 kg de 
mărfuri. Ar fi, deci, ne
voie ca dotarea cu utilaje 
a unităților să continue, 
într-un ritm mult mai 
susținut decît pină a- 
cum. în 1970, de pildă, 
deși întreprinderilor și 
organizațiilor comerciale 
li s-a acordat un credit c’e 
98 de milioane lei, pen
tru lucrări de mică me
canizare, s-au folosit în 
acest scop doar 74 de mi
lioane... întreprinderea 
„Frigocom" — care pro
duce, printre altele, 
transpalete manuale pen
tru ridicarea și transpor
tul mărfurilor în depo
zite și magazine — a pri
mit, în 1970, comenzi 
doar pentru 300 de bucăți, 
iar in 1971 — pentru 250. 
Aceste cifre reprezintă 
suma solicitărilor expri
mate de 42 O.C.L. ali
mentare și 44 O.C.L. mix
te, cîte sînt în țară, și 
de care aparțin mii de 
unități de desfacere.

Spațiul nu ne permite 
să analizăm contractele 
încheiate de organizațiile 
comerciale și cu alți pro
ducători de asemenea

utilaje. Ușurarea muncii 
salariatelor din unități 
nu pare să fi fost grija 
cea mai acută a directo
rilor organizațiilor co
merciale ; mai ușor s-au 
cheltuit bani pentru încă 
trei becuri într-o vitrină 
sau cîteva scaune mela- 
minate într-un cafe-bar, 
decît pe cărucioare și 
aparate de ridicat, care 
să le scutească pe vînză- 
toare de activități auxi
liare obositoare. Aceasta 
este, de altfel, și părerea 
tovarășului Ion Cean, di
rectorul direcției circu
lației mărfurilor din Ban
ca Națională. Pe de altă 
parte gama utilajelor ar 
putea fi îmbogățită, mai 
bine adaptată condițiilor 
concrete din magazine 
(atît din cele vechi, cît și 
din cele noi), astfel incit 
sumele destinate micii 
mecanizări să-și găsească 
o întrebuințare cît mai 
conformă cu nevoile rea
le ale fiecărei unități în 
parte.

Pentru acest an se pre
vede o sporire a desface
rii mărfurilor pînă la 100 
miliarde lei. O bună par
te din această sumă o 
vor reprezenta produsele 
alimentare, deci secto
rul de care ne-am ocu
pat în cele de mai sus. 
Aceasta va însemna că 
prin miinile fiecărei vîn- 
zătoare vor trece canti
tăți sporite de marfă. 
Trebuie, deci, făcut totul 
— și principala răspun
dere revine direcțiilor 
comerciale județene — 
pentru ca însemnatul 
spor să nu apese (la 
modul propriu) pe umerii 
lucrătoarelor din acest 
sector al comerțului ; ar 
fi de dorit ca puterea da 
muncă și priceperea lor 
să se cheltuiască, cu pre
cădere, într-o servire 
exemplară.

Rodlca ȘERBAN
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PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE Cronica zilei

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
Ambasadorul Republicii Cuba Ambasadorul Republicii Populare Congo

In cuvîntul rostit cu prilejul pre
zentării scrisorilor, ambasadorul 
Nicolas Rodriguez Astiazarain a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, guvernului țării noastre, 
Partidului Comunist Român și po
porului român un călduros salut 
frățesc din partea președintelui Re
publicii Cuba, dr. Osvaldo Dorticos 
Torrado, a primului ministru, dr. 
Fidel Castro Ruz, a Guvernului Re
voluționar și a Partidului Comunist 
din Cuba, a întregului popor cu
banez.

„Faptul că președintele dr. 
Osvaldo Dorticos Torrado mi-a în
credințat o atît de înaltă răspun
dere — a spus ambasadorul cuba
nez — reprezintă pentru mine o 
plăcută misiune, deoarece îmi va 
permite să lucrez pentru a întări 
și mai mult legăturile de priete
nie, frăție și simpatie, de nezdrun
cinat, care există între Cuba și Ro
mânia.

Istoria poporului român, expe
riența sa în lupta pentru construi
rea socialismului, cultura și obice
iurile sale, asemănătoare în multe 
privințe cu cele ale poporului Cu
ban, constituie un îndemn care — 
sînt sigur — vor face și mai plă
cută șederea mea în această fru
moasă țară'1.

In continuare, vorbitorul a spus,:
„Relațiile dintre Republica So

cialistă România și Republica Cuba 
s-au dezvoltat mereu de la începu
turile lor și vădesc în prezent pers
pective și mai promițătoare sub 
toate aspectele. De curînd, s-a des
fășurat cu succes, la Havana, cea 
de-a II-a sesiune a Comisiei mix
te de colaborare economică cubano- 
română. Convorbirile purtate de to
varășul Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, cu președinte
le dr. Osvaldo Dorticos, cu primul 
ministru, comandantul Fidel Castro, 
și cu alte personalități ale guver
nului și partidului cuban au per
mis să se constate, cu satisfacție, 
o dată mai mult, coincidența de in
terese a ambelor părți în dezvolta
rea și intensificarea relațiilor din 
acest domeniu".

In încheiere, ambasadorul Repu
blicii Cuba a spus :

„Sînt convins că în desfășurarea 
acestei misiuni, atît de importante, 
voi conta, la fel ca și predecesorii 
mei, pe sprijinul eficace, entuziast 
și indispensabil al Excelenței Voas
tre, al guvernului, partidului și po
porului român. Tovarășul președin
te al Republicii Cubâ,Jr$-i..îiiaărci- 
ijat să exprim din nou deosebitul 
iau interes pentffe^tbt ceăâ* fcâ pri
vește bunăstarea și progresul Re
publicii Socialiste România și să Vă 
transmit sincerele sale urări — la 
care le alătur pe ale mele — pen
tru fericirea dumneavoastră perso
nală și pentru prosperitatea po
porului român”.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit călduros 
pentru urările primite din partea 
tovarășilor Osvaldo Dorticos Tor
rado și Fidel Castro, a guvernului 
revoluționar al Republicii Cuba, a 
Partidului Comunist din Cuba și 
'»-a transmis, la rîndul său, un 
cordial salut în numele Consiliului 
de Stat, al guvernului, al Partidu
lui Comunist Român și al său per
sonal, precum și calde urări de 
progres și prosperitate pentru po
porul cubanez.

„Popoarele român și cubanez — 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — sînt animate de ace
leași idealuri către o viață mai 
bună, de pace și progres, se simt 
aproape unul de altul prin comuni
tatea orînduirii sociale, a ideologiei 
și țelurilor comune de construire a 
societății noi, socialiste. Doresc să 
subliniez, și cu acest prilej, cu sa
tisfacție că relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre ță
rile noastre cunosc o continuă dez
voltare în toate domeniile de acti
vitate, în spiritul principiilor res
pectării independenței și suverani
tății naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și întrajutorării tovărășești. 
Schimburile economice, culturale, 
științifice se dezvoltă în mod con
stant ; s-au lărgit considerabil rela
țiile pe linie de partid, de stat și 
între diferite organizații obștești.

Convorbirile pe care le-am avut 
recent cu tovarășul Osvaldo Dorti
cos Torrado, precum și rezultatele 
pozitive cu care s-au încheiat lu
crările celei de-a II-a sesiuni a 
Comisiei mixte, discuțiile purtate 
cu acest prilej de șeful delegației 
române, Gheorghe Rădulescu, cu 
tovarășul Fidel Castro și alțl con
ducători cubanezi, au reliefat do
rința comună de a continua și ex
tinde legăturile dintre țările și 
partidele noastre, dintre popoarele 
român și cubanez".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Poporul nostru urmărește cu 
simpatie lupta plină de abnegație a 
poporului cubanez pentru apărarea 
și dezvoltarea cuceririlor sale re
voluționare și se bucură din toată 
inima, de succesele remarcabile ob
ținute în opera de făurire a socie
tății socialiste și în lupta împotri
va uneltirilor imperialismului ame
rican".

întregul nostru popor muncește 
cu însuflețire pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român privind făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România. Prin activitatea sa neo
bosită, el face să crească necon
tenit potențialul economic și patri
moniul spiritual al țării, își Sporeș
te și mai mult contribuția la întă
rirea forțelor socialismului și pă
cii, în lupta lor pentru progres so
cial, destindere și pace în lume.

„Exprimîndu-mi convingerea — 
a spus în încheiere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că activitatea 
dumneavoastră în România socia
listă va contribui la consolidarea în 

i Continuare a prieteniei și colabo
rării multilaterale româttft-ctîbăfie" 
ze, vă urez, tovarășe ambasador, 
mult succes în îndeplinirea înaltei 
misiuni ce vi s-a încredințat și vă 
asigur că vă veți bucura de între
gul sprijin al Consiliului de Stat, 
al guvernului român și al meu per
sonal".

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire cu 
ambasadorul Nicolas Rodriguez 
Astiazarain.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, și Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei Republicii 
Cuba la București.

Prezentînd scrisorile de acredi
tare, ambasadorul congolez, Loun- 
da Jean Baptiste, mulțumind pen
tru primirea caldă de care s-a 
bucurat din primele momente ale 
sosirii sale în România, a spus :

„Șederea mea în frumoasa dum
neavoastră țară va marca un jalon 
important în fericita evoluție a 
raporturilor noastre, ce se desfă
șoară sub semnul prieteniei, coo
perării și înțelegerii mutuale. îmi 
exprim, de asemenea, speranța că 
această ședere îmi va permite să 
cunosc mai bine capacitățile crea
toare ale poporului român. Sînt 
convins că toate acestea vor ajuta 
să găsim împreună noi posibilități 
de cooperare, în vederea consolidă
rii unei colaborări pe care dorim 
s-o dezvoltăm continuu și armonios 
în toate domeniile".

în continuare, ambasadorul Re
publicii Populare Congo a arătat:

„Lupta dusă de poporul român 
pentru apărarea independenței na
ționale, eforturile depuse de gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia pentru a asigura dezvoltarea 
economiei socialiste, de pe acum 
înfloritoare, și pentru afirmarea 
personalității poporului român în 
concertul națiunilor, sînt bine cu
noscute în Republica Populară 
Congo și se bucură de o mare con
siderație. în același timp, țările 
noastre sînt apropiate prin lupta 
pe care o duc împotriva aceluiași 
dușman — imperialismul și con
secințele pe care acesta le generea
ză, au o armă comună — marxism- 
leninismul, și militează pentru a- 
celași scop — triumful socialismu
lui în lume.

Acreditindu-mă pe Iîngă Exce
lența Voastră, președintele R. P. 
Congo a vrut să concretizeze în 
toată plenitudinea sa relațiile di
plomatice dintre statele noastre, 
dorind în același timp să marcheze 
în mod deosebit legăturile care 
unesc popoarele noastre. De aceea, 
ceremonia de azi are pentru mine 
o semnificație foarte adîncă. A- 
ceastă etapă esențială pentru apro
pierea statelor noastre marchează 
în același timp voința comună de 
a dezvolta și întări raporturile de 
prietenie și de cooperare care exis
tă, atît de strîns, între țările noas
tre.

în îndeplinirea unei astfel de 
misiuni atît de corespunzătoare 
sentimentelor mele, sper că pot 
conta, pentru a reuși, pe înalta1 
IJurf&toință a Excelenței Voastre, 
ca și pe puternicul și prietenosul 
concurs al guvernului român."

în încheiere, vorbitorul a spus ;
„Nu aș putea să termin, dom

nule președinte, fără a mă face, 
cu acest fericit prilej, interpretul 
sentimentelor de solidaritate cres- 
cîndă și de înțelegere amicală pe 
care poporul congolez le nutrește 
față de poporul prieten al Româ
niei. Cu aceste sentimente îmi per
mit să vă rog să binevoiți a primi 
urările foarte sincere pe care, în 
numele prietenului dumneavoas
tră, Excelența Sa, Marien N’Go- 
uabi, președintele Republicii 
Populare Congo, le adresez pen
tru fericirea dumneavoastră per
sonală, pentru prosperitatea con
tinuă a marelui și curajosului po
por român".

Adresînd noului ambasador un 
călduros salut de bun sosit în 
țara noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a rugat să trans
mită președintelui Republicii 
Populare Congo, Marien N’Goua- 
bi, o dată cu mulțumirile sale pen
tru cuvintele de salut adresate ță
rii și poporului român, călduroase 
urări de fericire personală și de 
succes în activitatea sa. De 
asemenea, a adresat poporului 
congolez prieten urarea de a ob
ține noi victorii pe calea dezvoltă
rii economice și sociale a patriei 
sale.

„Este un motiv de satisfacție pen
tru noi — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să constatăm că rela
țiile de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă R.omâniași 
Republica Populară Congo — așe
zate trainic pe principiile indepen
denței și suveranității naționale, ale 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și avanta
jului reciproc — cunosc o evoluție 
deosebit de pozitivă, în interesul 
popoarelor român și congolez, al 
cauzei păcii și cooperării interna
ționale.

în România sînt cunoscute și a- 
preciate eforturile poporului con
golez pentru consolidarea indepen
denței și suveranității naționale, 
preocuparea sa pentru valorifica
rea cit mai eficientă a resurselor 
naturale în scopul dezvoltării eco
nomice și sociale a țării, al îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și de 
viață".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Angajată într-un amplu pro
gram de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, Româ
nia este profund interesată în asi
gurarea unui climat de largă cola
borare și pace în lume — deziderat 
a cărui înfăptuire, după cum arată 
întreaga experiență internațională, 
este indisolubil legată de respecta
rea riguroasă a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur desti
nele, de a-și alege în mod liber ca
lea dezvoltării economice și socia
le, fără nici un amestec din afară.

Animată de aceste țeluri, Repu
blica Socialistă România participă 
activ la lupta pentru dezvoltarea 
înțelegerii și cooperării internațio
nale, pentru asigurarea păcii. Țara 
noastră își manifestă deplina sa so
lidaritate cu statele care se ridică 
la o viață nouă, de sine stătătoare, 
cu lupta popoarelor împotriva im
perialismului, a colonialismului și 
neocolonialismului, pentru liberta
te și independență națională".

„Exprimîndu-mi convingerea — 
a spus în încheiere tovarășul 

. Q^ușescu —, că„ prițj tcțfpf-
tur4,..cmmupe, relațiile țip prifttepșe 
și colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Congo se vor dezvolta 
continuu, în interesul celor două 
popoare ale noastre, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale, vă 
urez succes deplin în îndeplinirea 
misiunii de înaltă răspundere care 
v-a fost încredințată și vă asigur 
că, în exercitarea atribuțiilor dum
neavoastră, vă veți bucura de în
tregul sprijin al Consiliului de Stat, 
al guvernului român și al meu per
sonal".

După prezentarea scrisorilor, 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire prietenească cu am
basadorul Lounda Jean Baptiste.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului -de Stat, și Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Prof. Dalibor Hanes, președintele 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace, a trimis tovarășului Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, o telegramă de mulțumiri 
pentru urările adresate cu ocazia 
aniversării eliberării Cehoslovaciei.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste Cehoslovace, Jan 
Marko, a trimis ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, o tele
gramă prin care mulțumește pentru 
felicitările adresate cu ocazia celei 
de-a 26-a aniversări a eliberării Ce
hoslovaciei.

*
Ministrul industriei chimice, Mi

hail Florescu, care, însoțit de con
ducători ai unor centrale industriale, 
a făcut o vizită în R. D. Germană, 
la invitația ministrului industriei 
chimice, Giinther Wyschofsky, s-a 
înapoiat simbătă după-amiază în Ca- 
pjtală. Ministrul român a vizitat uni
tăți industriale și a avut convorbiri 
cu omologul său din R. D. Germană, 
în legătură cu posibilitățile de lăr
gire a relațiilor de colaborare și coo
perare dintre industriile chimice din 
cele două țări.

La 26 iunie a fost semnat la Berlin 
un protocol, de colaborare în dome
niul industriei chimice între România 
și R. D. Germană. Protocolul a fost 
semnat de miniștrii industriei chi
mice ai celor două țări, Mihail Flo
rescu și Giinther Wyschofsky.

*
Delegația Ministerului învățămîn- 

tului, condusă de ministrul Mircea 
Malița, care, la invitația ministrului 
educației și învățămîntului superior 
din Polonia, Henryk Jablonski, a fă
cut o vizită în această țară, s-a îna
poiat simbătă seara în Capitală.

Printre persoanele oficiale pre
zente la sosire, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau Marian Nitecki, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R. P. Polone 
la București, și membri ai ambasadei.

Delegația a fost primită sîmbătă de 
Wincenty Krasko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone. Cu acest prilej, au fost 
trecute în revistă programele de 
colaborare în domeniul științei și 
educației, fiind relevate largile 
posibilități de cooperare existen
te. în aceeași zi, ministrul român 
a făcut o vizită președintelui Aca
demiei polone de științe, Janusz 
Groszkowski.

*
O delegație a municipalității orașu

lui Roma, condusă de Alberto Di 
Segni, viceprimar, a sosit simbătă la 
amiază în Capitală la invitația Con
siliului popular al municipiului 
București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Dumitru Joița, prim-vicepreșe- 
dinte, și de alți membri ai comite
tului executiv al consiliului popular 
municipal. Au fost de fată repre
zentanți ai Ambasadei Italiei la 
București.

în după-âmiaza aceleiași zile, 
membrii delegației municipalității o- 
rașului Roma, condusă de Alberto Di 
Segni, viceprimar, au făcut o vizită 
la Consiliul popular al municipiului 
București, unde au avut o întrevede
re cu Dumitru Joița, prim-vicepre- 
ședinte, și cu alți membri ai comite
tului executiv al consiliului popular 
municipal. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de opinii privind activita- 
teș ..pf-Pp^ișA^șocial-cultur^-și, 

..14țăr„gospp^ăi:^<:ă din cele. dotjA ca
pitale. .

Seara, primarul general al Capita
lei, Dumitru Popa, a oferit un dineu 
în onoarea delegației municipalității 
orașului Roma.

★
Sîmbătă la amiază, a sosit în Ca

pitală dr. Giuseppe Liguori, preșe
dintele Băncii naționale a agricul
turii din Roma, și Guglielmo Pal- 
mich, director in această bancă, care 
va face o vizită în țara noastră la 
invitația președintelui Băncii pentru 
agricultură și industrie alimentară, 
Ion Rușinaru.

★
Sîmbătă la amiază, în municipiul 

Dej a avut loc festivitatea dezvelirii 
unui bust al muzicianului Guilelm 
Șorban (1876—1923), personalitate 
artistică complexă : compozitor, di
rijor, autor a numeroase studii, ar
ticole și cronici de specialitate, pia
nist, poet și eseist, folclorist, anima
tor al vieții muzicale, el numărîn- 
du-se printre membrii fondatori ai. 
Operei române din Cluj.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI 
INTERNATIONALE CU TEMA 

„0. N. U. ÎN DECENIUL URMĂTOR"
Sîmbătă s-a încheiat, ța Hotelul 

Alpin din Sinaia, cea de-a șasea con
ferință internațională cu tema 
„O.N.U. în deceniul următor", orga
nizată de Fundația Stanley dm S.U.A.

în cadrul conferinței, care a reunit 
personalități de prestigiu din nu
meroase țări, a fost dezbătută pro
blema mediului de viață, cu multitu
dinea sa de aspecte avînd profunde 
implicații pentru progresul societă
ții umane, pentru pacea, securitatea 
și bunăstarea popoarelor — obiective 
fundamentale ale națiunilor unite.

*
Exprimîndu-și opiniile privind te

matica și scopurile conferinței, în
semnătatea și rezultatele dezbaterilor 
de la Sinaia, C. Maxwell Stanley, 
președintele Fundației Stanley, sub 
ale cărei auspicii s-a desfășurat reu
niunea, a declarat la întîlnirea cu re
prezentanții presei române : „Am 
avut un schimb de vederi în legă
tură cu ceea ce poate fi făcut șl tre
buie făcut ca Națiunile Unite să de
vină o organizație mai eficientă. 
Ne-am concentrat, îndeosebi, aten
ția asupra unui subiect care preocupă 
O.N.U. și care se bucură de multă 
atenție în momentul de față — pro
tecția mediului înconjurător".

Subliniind necesitatea abordării uni
versale a acestor probleme, Maxwell 
Stanley a spus : „Problemele poluă
rii în Marea Baltică nu pot fi discu
tate, la nivel regional, fără prezența 
Republicii Democrate Germane. Nu 
se va putea merge mai departe în a- 
ceastă problemă, pe plan global, fără 
participarea Republicii Populare 
Chineze".

în timpul lucrărilor conferinței s-a 
insistat asupra înaltei îndatoriri a 
Națiunilor Unite de a asigura pacea 
și securitate. Președintele Fundației 
Stanley a spus în acest sens : „Cred 
că sînt în asentimentul tuturor afir- 
mînd că unul din scopurile O.N.U. 
este acela de a elimina războiul ca 
mod de soluționare a divergențelor 
internaționale. Cred, de asemenea, că 
pot firma în numele celor prezenți 
aici că sîritem cu toții în favoarea 
unei îmbunătățiri a relațiilor între 
națiuni".

Lucrările colocviului economic româno-englez
Simbătă dimineața au început în 

Capitală lucrările celui de-al doilea 
Colocviu economic româno-englez cu 
tema : „Planificarea investițiilor și 
metode de optimizare a eficienței 
lor", organizat de Ministerul Finan
țelor, in colaborare cu Centrul Ma
rea Britanie — Europa de est.

Participă specialiști din ministere 
și instituții centrale economice 'româ
ne și britanice, parlamentari, oameni 
de știință, cadre universitare, condu
cători de mari întreprinderi indus
triale.

La ședința de deschidere au fost 
prezenți Denis Seward Laskey, am
basadorul Marii Britanii la București, 
și membri ai ambasadei.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, cei doi copreședinți ai colocviu
lui, Iulian Văcărel, prim-adjunct al 
ministrului finanțelor, și Aubrey Jo
nes, membru al Consiliului privat, 

■președinte al concernului industrial 
LStpdrte,''*? aa"'’J§>jbliniat utiîiță'tha 
schimburilor de experiență dintre eco

Spectacolul „Teatrului Stabile* din Catania
Colectivul „Teatrului Stabile" din 

Catania a prezentat sîmbătă seara, în 
Sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", un spectacol cu 
piesa „Liola" de Luigi Pirandello. 
Comedia marelui scriitor italian a 
fost pusă in scenă la teatrul din Ca
tania de Turi Ferro, care deține în 
același timp și rolul titular. Aven
turile galante ale veselului Liola, cu
noscute prin satele și tirgurile sici
liene — care alcătuiesc intriga pie
sei — se desfășoară în cadrul sceno
grafic semnat de Francesco Contra- 
fatto. Celelalte roluri au fost inter
pretate de Umberto Spadaro, Ave 
Ninchi. Fioretta Mari, Ida Carrara, 
Franca Manetti, Floria Marrone ș.a.

La spectacol au asistat Pompillu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Octav Livezeanu. vice

La sfîrșitul dezbaterilor, partici- 
panții au adoptat o declarație.

★
Cu prilejul închiderii lucrărilor 

conferinței, C. Maxwell Stanley, pre
ședintele Fundației Stanley, a oferit 
un dejun în onoarea participanților. 
în toastul rostit cu această ocazia 
președintele Fundației a adus mulțu
miri guvernului român pentru posi
bilitatea oferită ca reuniunea să se 
desfășoare în România. Răspunzînd, 
adjunctul ministrului afacerilor ex
terne al României, Nicolae Ecobescu, 
a subliniat satisfacția părții româna 
de a găzdui această întîlnire.

*
Referitor la securitatea europeană, 

a declarat : „Desigur că orice re
zultat care ar fi obținut în cadrul 
unei conferințe pe această temă ar 
reduce pericolul unei confruntări 
militare, ar extinde cooperarea între 
națiuni, ar contribui substanțial la 
eforturile ce se depun pentru pro
tejarea mediului înconjurător.

Problema universalității O.N.U., a 
creșterii rolului organizației în viața 
politică internațională și în soluțio
narea durabilă și eficace a dezidera
telor majore ale lumii contemporana 
a reținut, de asemenea, atenția par
ticipanților. „O mare parte a dezba
terilor noastre a fost consacrată a- 
cestei teme — universalitatea O.N.U, 
a precizat Maxwell Stanley. Discu
țiile au condus spre concluzia că 
universalitatea organizației este esen
țială pentru activitatea sa. Am cerut, 
chiar, participarea în cadrul O.N.U. 
a țărilor divizate. Este evident că 
universalitatea organizației depinde, 
în mod direct, și de participarea Re
publicii Populare Chineze.

în încheiere, Maxwell Stanley, a- 
preciind drept o reușită reuniunea 
de la Sinaia, a spus : „Ne-am întru
nit, laolaltă, 22 de participanți — 
oameni de stat, diplomați, oameni de 
știință, dintr-un mare număr de țări 
— pentru a discuta și a analiza, pen
tru a face un schimb de păreri în 
problemele mediului înconjurător. 
Conferința constituie un eveniment 
care va influența favorabil promo
varea cooperării în acest domeniu, 
obținerea unor noi progrese pe linia 
protejării mediului uman".

nomiștii români și cei englezi, rolul 
pozitiv al colocviilor de acest gen in 
dezvoltarea și diversificarea relațiilor 
româno-engleze. S-a arătat că — așa 
cum a dovedit-o și primul colocviu, 
ținut anul trecut la Oxford — ele 
prilejuiesc un dialog deschis asupra 
unor probleme practice de o deose
bită importanță, care interesează deo
potrivă economiile celor două țări.

Vorbitorii și-au exprimat convinge
rea că există multiple poșibilități de 
dezvoltare a colaborării și cooperării 
dintre România și Marea Britanie in 
diverse domenii.

Colocviul continuă pe ședințe de 
lucru, în cadrul cărora specialiștii 
români și englezi prezintă și dezbat 
comunicări în legătură cu tematica 
reuniunii.

Cu prilejul deschiderii lucrărilor 
colocviului, primul adjunct al minis
trului finanțelor și ambasadorul Ma

orii Priteoij la^ București au oferii 
» cocftmH^n cuwr* participanților. • 
. u _ (Agerpres) 

președinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
șefi ai altor misiuni diplomatice și 
membri ai corpului diplomatic.

Publicul a aplaudat cu căldură pe 
interpreți șl pe ceilalți realizatori ai 
spectacolului.

După spectacol, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a oferit un 
bufet-dineu cu prilejul turneului ar
tiștilor italieni.

A apărut

„Lupta de clasă**

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

0 gală interesantă 
cu participarea boxerilor cubanezi

Probabil că după ce au privit la te
levizoare a ti tea meciuri de la campio
natele europene, amatorii de box din 
Capitală n-au mai simțit nevoia să se 
transforme iarăși in spectatori in 6ala 
Floreasca la meciul dintre o selecțio
nată a Havanei și una bucureșteană. 
în bună măsură ei s-au inșelat. Au 
lost ieri mai multe partide spectacu
loase la un nivel tehnic acceptabil și 
cîteva rezultate surprinzătoare. Prin
tre acestea, semnalăm înfrîngerea la 
puncte a lui Victor Silberman (la mij
locie mică) de către Emilio Correa, 
după o luptă interesantă cu schimburi 
de lovituri foarte dure. Șl victoria 
semigreului Gilberto Carrillo, asupra 
fostului campion Petre Cimpeanu, a

fost cam neașteptată prin forma ei : 
k. o. in primul minut al primului 
rund, printr-o directă de dreapta ! 
Alte rezultate : Rodriguez b. p„ Si. 
Boboc (muscă), Adr. Moraru b. p. T. 
Martinez (cocoș), Alvarez b. p. Iile 
Gheorghe (pană). A. Martinez b. p. 
C. Stanef (semiușoară), Ene b. p. Fer
rer (semimi jlocie). Jose Luis Cabrera 
b. p. D. Zelinca (grea). Boxerii cu
banezi, care au ciștlgat după cum se 
vede majoritatea meciurilor, au con
firmat impresiile bune dobindite de 
spectatorii români ou prilejul prece
dentelor vizite. Marțea viitoare, spor
tivii din Havana vor boxa la Galați, 
iar sîmbătă, 3 iulie, la Constanța.

WIMBLEDON 71
Etapa optimilor de finală a între

rupt, se pare, seria surprizelor în 
turneul de tenis de la Wimbledon. 
Cei doi mai favoriți, australienii 
Laver și Jonh Newcombe, precum și 
americanii Richey și Gorman au obți
nut victorii destul de clare. La virsta 
de 33 de ani, Laver (pină acum de 
patru ori cîștigător al Wlmbledonu- 
lui) nu și-a pierdut nimic din măie
stria și eficacitatea sa. Pe terenul 
central, în prezenta a 12 000 de spec
tatori, stingaciul australian s-a im
pus printr-un ritm superior și mingi 
trimise în unghiuri imposibile in fața 
olandezului Tom Okker, pe care l-a 
învins cu 7—5, 6—1, 2—6, 7—5. New
combe, în partida cu sovieticul Me- 
treveli. a cunoscut unele momente 
dificile in primul și al treilea șet dar 
a cîștigat in cele din urmă cu 9—8, 
6—3, 4—6, 6—3.

Tenlsmanii români Ilie Năstase și 
Ion Țiriac au obținut a treia victorie 
consecutivă în proba de dublu bărbați 
a turneului. Jucătorii noștri s-au ca
lificat pentru turul patru după ce au 
întrecut ieri cu 7—5, 7—3, 6—3 cuplul 
chilian Cornejo, Fillol.

ULTIMA ETAPĂ 
A CAMPIONATULUI 

DE FOTBAL
Astăzi se desfășoară partidele 

ultimei etape a campionatului 
categoriei A la fotbal. Cele două 
meciuri din Capitală se vor dis
puta după următorul program : 
stadionul Dinamo, ora 18,00 : Di
namo București — Steagul Roșu 
Brașov ; stadionul Republicii, 
ora 18.00 : Progresul București — 
Universitatea Cluj.

In țară sînt programate ur
mătoarele partide : C.F.R. Cluj 
—U.T. Arad ; Farul Constanța — 
Rapid București ; Politehnică 
Iași — Jiu) Petroșani ; Sport 
Club Bacău — Universitatea 
Craiova ; C. F. R. Timișoara — 
Steaua București.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite aspecte de la toate In- 
tilnirile etapei. Transmisia se vă 
face pe programul I eu începere 
de Ia ora 17,45.

Atletism : VICTORIA SPOR
TIVELOR ROMÂNCE ÎN ME

CIUL DE LA PRAGA
Meciul de atletism desfășurat la 

Fraga intre selecționatele feminjnc 
ale României și Cehoslovaciei a 
luat sfirșit cu scorul de 73—57 puncte 
în favoarea atletelor românce în 
cea de-a doua zi a inttlnirii, Valeria 
Bufanți a cîștigat proba de 200 m 
plat în 23'*R/10, Viorica Viscopolea- 
nu s-a situat pe primul loc la sări
tura în lungime cu 6,32 m. iar Va
lentina Cioltan și-a adjudecat pro
ba de aruncarea greutății cu rezul
tatul de 16,21 m Proba de ștafetă 
4 x 400 m a revenit echipei Ceho
slovaciei cu timpul de 3’42” 4/10.
Lupte: CONCURSUL DE LA 

ISTANBUL
La Istanbul a început concursul 

internațional de lupte libere „Yasar 
Dogu“ la care participă sportivi din 
Bulgaria, România, Grecia. Polonia, 
U.R.S.S. și Turcia.

în primul tur al categoriei 62 kg, 
românul Petre Coman l-a Învins prin 
tuș pe grecul Konstantinos. La cate
goria 48 kg, Arapu (România) a cîș
tigat la puncte întilnirea cu Avcis 
(Grecia), iar Vasile (cat. 82 kg) a 
dispus la puncte de polonezul Wipio- 
vczyk. în cadrul categoriei grea, 
luptătorul român Stîngu a pierdut la 
puncte în fața campionului sovietic 
Kitov.
Ciclism : PRIMA ETAPA ÎN 

TURUL TURCIF
Jeri s-a dat startul la Ankara în 

turul ciclist al Turciei, la care par
ticipă 70 de alergători din 5 țări, 
printre cate Și România Prima e- 
tapă desfășurată !n circuit pe stră
zile capitalei turce a fost ciștigată 
de rutierul român Constantin Cio
can, cronometrat ne distanta de of 
km cu timpul de lh 57'58”. în ace
lași timp, au sosit pe locurile ur
mătoare Kukubircl (Turcia) și Ale
xandru Sofronie (România). Astăzi, 
se dispută etapa a 2-a, Ankara— 
Konya (140 km).
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cinema

• Hello, Dolly : PATRIA — 5,30: 
13; 16,30; 20.
• La revedere, prietene : SCALA

* - " ------ 16,15; 18,45;
dinamo —

— 8,45; 11,15; 13,45;
21,15, STADIONUL 
20,30.
• In arșița nopții : 
9,30; 11,45; 14.
• Esop : CAPITOL — 16,30; 18,45; 
21.
• Din nou despre dragoste : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• 100 de dolari pentru șerli : 
FESTIVAL — 9,15; 12; 15.30; 18,15; 
21, 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.
• Sprijlniți-l pc șerif : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
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, GRADINA DOINA — 20,30, 
GRĂDINA CAPITOL — 20,15.
• O floare și 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, GRADINA FESTI
VAL — 20,30.
• Haiducii lui gaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : LUMINA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Clanul sicilienilor : DOINA — 
11,30; 14; 16,30.
• Regele Lear : DOINA — 19,30.
• Apa ca un bivol negru : TIM
PURI NOI — 9—17 în continuare.

Program de filme documenta- 
i TIMPURI NOI — 18,45; 20,15.
Iubire : BUZEȘTI — 15,30; 18, 
grădină — 20,30.
Facerea lumii : DACIA — 8,45— 
în continuare, MOȘILOR —

CAPITOL

• Dă-t înainte cowboy : GRIVIȚA 
— 9; 11,15; ld,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: 13,15; 20,30, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU — 
20,30.
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? : 
BUCEGI — 13,15; 18; 20,30, MIORI
ȚA — S; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
a Printre colinele verzi : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Domiciliul conjugal : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.

• Opera Română (la Arenele Ro
mane) : Bărbierul din Sevilla — 
20.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 10,30; Suzana — 19,30.
• Teatro Stabile di Catania (Ita
lia) în sala Comedia a Teatrului 
Național I. L. Caragiale" : Tichia 
cu zurgălăi — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Cind Luna e albastră 
— 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Pa 
placul tuturor — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasiiescu" (Ia Teatrul de 
vară „23 August") : Mini jaz cu 
maxi haz — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Micul Infern 
— 19,30; (la grădina „Boema") : 
La grădina „Cărăbuș" — 20.

re

la
•
20
15,30; 17,45; 20.
• Eroii fle la Telemark — 16,50; 
18,45, Păsările — 21 : CINEMATE
CA (sala Union).

t

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea emisiunii. Sport
și sănătate. Apa — unul din

Numărul pe luna iunie a.c. se des
chide prin articolul „Unitatea dintre 
teorie și practică în activitatea parti
dului" de Petru Berar și Ion Mitran. 
In continuare, în cadrul grupajului 
intitulat „Conducerea științifică a 
economiei", sînt înserate articolele : 
„Instrument de analiză, prognoză și 
decizie" de Constantin Dumitrașcu, 
„Concordanța dintre interesele Între
prinderii și interesele societății" de 
Radu Mănescu și „Echilibrul finan
ciar, cerință a perfecționării condu
cerii" de Cezar Basno.

Revista mal publică articolele „Ni
colae Iorga" de Miron Constanti- 
nescu, „Forțele motrice ale dezvol
tării istorice în gîndirea lui Nicolae 
Iorga" de V. Liveanu, „Nouă decenii 
de la apariția revistei „Contempo
ranul" de G. Horja, „Dileme ale po
liticii economice occidentale" de 
Radu Negrea și „Tendințe favo
rabile Înfăptuirii securității europe
ne" de Nicolae Iordache și Radu 
Bogdan.

La rubrica „OPINII", Gh. Boboș 
semnează articolul „Este oare nece
sară consacrarea unui drept econo
mic ca ramură aparte ?“ iar Melani» 
Livadă pe cel intitulat „Critică 
și literatură". Numărul mai cu
prinde articolele „Filozofia ca obiect 
de învățămînt" de Emilian Dimitriu 
și Ion Pogorilovschi, „Care este 
«obiectul» discuțiilor despre predarea 
filozofiei ?“ de Mihai Iordănescu, 
„Unitatea filozofiei cu celelalte ști
ințe sociale" de Valdemar Popa și 
„Educația filozofică a elevilor" de 
Alexandru Singer, reunite în grupa
jul „Predarea filozofiei în liceu". 
Rubrica „PAGINI DE ISTORIE" cu
prinde un articol semnat de Mircea 
Mâciu despre „Aspecte din lupta 
ideologică interbelică". în cadrul ru
bricii „CRITICA ȘI BIBLIOGRA
FIE" sînt inserate „Cercetarea socio
logică in sprijinul muncii politice de 
partid" de P. Radu. „Investigarea 
universului social-economic al între
prinderii" de Dana Voinea, „Ima
gini grăitoare ale operei de edifica
re a României socialiste" de Dumi
tru Manole, „Periodicele de specia
litate — un factor important în 
dezvoltarea istoriografiei marxiste 
românești" de Robert Deutsch.

Rubrica „REVISTA REVISTELOR" 
cuprinde notele : „Revista de filozo
fie : Știința conducerii pretinde o 
viziune multilaterală" (Paul Rado
van) și „Analyse et Prevision : între 
senin și sumbru" (loan Crfstescu). 
Numărul se încheie cu „Faptul eco
nomic și semnificația sa“.

cameră 
Mozart

artlsti-

factorii naturali de căliră a 
organismului.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii.

10,00 Viața satului
11.15 Albumul compozitorilor 

mâni ; Ludovic Feldman.
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea tele

spectatorilor — Dragoste, po
veste veche. Romanțe cu Teo
dora Lucaciu și Valentin Teo- 
dorian.

13,00 Emisiune în limba maghiară.
14.30 Postmeridian • Televacanța 

— „Salutări de la munte".
15.15 Sport : întîlnirea amicală de 

fotbal dintre selecționatele 
Norvegiei și R. F. a Germa
niei (aspecte înregistrate).

16.15 Magazin.
18,10 „Planeta giganțllor" 

serial pentru tineret.
19,00 Vetre folclorice — 

viu".
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Vizita delegației de partid șl 

guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în țările 
socialiste din Asia (II). Re
portaj realizat de Eugen 
preda, Lucian Penescu 
Alexandru lonescu.

21,00 Cîntece populare.
21.15 Film artistic : „Defileul 

granit". In distribuție ; Gary 
Cooper, Susan Haywood, 
Richard Widmark. Regia H. 
Hathawây. Premieră pe țară.

22,55 Telejurnalul de noapte 
• Sport.

PROGRAMUL II

.Focul

21,15 Reîntîlnire cu personaje în
drăgite de copii. Echipajul 
Val-Vîrtej pe litoral. Scena
riul O. Sava. Interpretează : 
N. Gărdescu, Dem. Savu, Tu- 
dorel Popa, Irina Bora-Ior- 
dăchescu, Andra Teodorescu, 
Marlus Peplno. Regia 
că : Cornel Popa.

21.45 Seară de muzică de 
vieneză. Trio-uri de 
și Schubert. Interpretează ; 
Hilda Jerea, Mircea Opreanu, 
Aurel Niculescu șl Valeriu 
Pltulac.

22.45 Buletin de
22,50 Săptămîna 

reșteană. 
Frunză.

știri.
culturală bucu- 

Prezintă : Victor
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viața internaționaIă
0 nouă inițiativă a Frontului Patriotic 

din Laos privind soluționarea 
pe cale pașnică a situației din țară 

Un mesaj al prințului Sufanuvong

XIENG QUANG 26 (Agerpres). — Președintele Comitetului Central 
ai Frontului Patriotic din Laos, prințul Sufanuvong, a adresat un mesaj 
prințului Suvanna Fuma, premierul guvernului de la Vientiane, cuprin- 
lînd noi propuneri privind soluționarea pe cale pașnică a situației din 
Laos — relatează agenția V.N.A. In mesaj se arată că Frontul Patriotic 
din Laos propune încetarea imediată a focului pe întreg teritoriul 
Laosului.

Președintele C.C. al Frontului Pa
triotic din Laos cere, totodată, sista
rea bombardamentelor americane, 
suspendarea în întregime a acțiunilor 
militare terestre și aeriene și a tu
turor actelor de violare a zonei care 
se află sub controlul celeilalte părți. 
Imediat după încetarea focului pe 
întreg teritoriul laoțian, menționează 
mesajul, părțile laoțiene interesate 
trebuie să se intîlnească și să exami

neze totalitatea problemelor de inte
res comun în vederea realizării păcii 
și reconcilierii naționale în Laos. 
Locul intilnirii urmează să fie, alter
nativ, Valea Ulcioarelor și Vientiane.

în încheierea documentului, prințul 
Sufanuvong își exprimă speranța că 
această propunere a Frontului Pa
triotic din Laos va primi un răspuns 
pozitiv din partea guvernului de la 
Vientiane.

VIETNAMUL DE SUD

OBIECTIVE MILITARE
ATACATE DE PATRIOTI

ț
SAIGON 26 (Agerpres). — în ultimele 24 de ore, unități ale Gu

vernului Revoluționar Provizoriu au continuat atacurile asupra mai 
multor baze și poziții deținute de forțele americano-saigoneze în re
giunile septentrionale ale Vietnamului de sud.

Baza „A-4", aparținind trupelor 
americane, a fost supusă unui vio
lent bombardament cu rachete, su
ferind pierderi grele în oameni și 
material de luptă. La șase kilometri 
sud de orașul Quang Tri au avut 
loc lupte violente între forțele pa- 
triotioe sud-vietnameze și trupe ame
ricane. Au mai fost înregistrate 
ciocniri armate în zona plantațiilor 
Xuan Loc, la aproximativ 60 de ki
lometri nord-est de Saigon, precum 
și. în provincia Phuoc Long.

După ocuparea importantei baze 
americane „Fuller", presiunea forțe
lor patriotice din Vietnamul de sud 
continuă să se intensifice în întreg 
sectorul de vest al provinciei nor
dice Quang Tri — relatează agen
țiile de presă. în noaptea de vineri 
spre sîmbătă, patrioții au bombar
dat cu rachete de 122 de mm bate
riile americane de artilerie care mai 
sînt amplasate în baza asediată 
„Carrol".

S. U. A. î

Continuă publicarea documentelor secrete 
privind agresiunea americană in Indochina

LOS ANGELES 26 (Agerpres). — 
Ziarul „LOS ANGELES TIMES" a 
continuat să publice sîmbătă extrase 
din documentele secrete ale Penta
gonului privind mobilurile și felul 
in care a fost declanșată agresiunea 
americană în Vletnarm 
între altele, că, in 1965, președintele 
Johnson a hotărît trimiterea primi
lor 3 500 de pușcași marini la baza 
de la Da Nang, fapt care a echivalat 
cu angajarea forțelor terestre ale 
S.U.A. în războiul de agresiune îm
potriva poporului vietnamez. „Tri
miterea pușcașilor marini la Da 
Nang a constituit evenimentul de 
cotitură in istoria implicării S.U.A. 
în Vietnam", scrie ziarul. Dacă ho- 
tărirea de a începe bombardamen
tele asupra R.D. Vietnam a fost pro
dusul unui an de discuții și dezba
teri, și dacă chestiunea așa-zisei po
litici de pacificare a luat proporții 
talmudice, decizia de a trimite puș

cași marini a trecut neobservată. 
..Astfel, o coordonată majoră a po
liticii externe a S.U.A. — aceea de 
a nu angaja un război terestru în 
Asia — a fost încălcată".

Dezvăluiri semnificative în legă
tură cu angajarea, militară a. S^U.A. 
în Vietnam a făcut sîmbătă și ziarul 
„ST. LOUIS POST-DISPATCH". A- 
cestea privesc perioada anului 1966, 
cînd în sinul guvernului american 
existau serioase divergențe în legă
tură cu politica față de Indochina.

WASHINGTON. — Ministerul Jus
tiției al S.U.A. a lansat în noaptea 
de vineri spre sîmbătă un mandat 
de arestare împotriva profesorului 
Daniel Ellsberg, fost consilier al 
Pentagonului, sub acuzația de „po
sesiune neautorizată de documente 
guvernamentale ultrasecrete și pen
tru refuzul de a le returna autori
tăților".

CANCELARUL BRANDT:

„Relațiile R.F.G. cu U.R.S.S. 
și Polonia s au îmbunătățit simțitor"
BONN 26 — Corespondentul Ager

pres, M. Moarcăș, transmite : Luind 
cuvintul în fața societății vest-ger- 
mane de politică externă, cancela
rul Willy Brandt a apreciat că „re
lațiile R.F.G. cu Uniunea Sovietică 
$i Polonia s-au îmbunătățit simțitor 
după semnarea tratatelor.de la Mos- 
oova și Varșovia". El a adăugat : 
„Aș dori ca, personal, să-mi pot 
aduce contribuția la evoluția pozi

tivă, în continuare, a acestor relații 
după ratificarea celor două tratate".

Referindu-se la raporturile dintre 
cele două state germane, cancelarul 
R.F.G. a menționat că sistemele po
litice și sociale diferite nu trebuie 
să constituie o piedică pentru a se 
ajunge la realizarea unei coexisten
țe pașnice și raționale a celor două 
state germane.

Declanșată acum două 
săptâmîni, greva ferovia
rilor francezi continuă. 
In fotografie : o demon
strație a greviștilor pe 

străzile Parisului

sosirea la Zagreb, oaspeții ro- 
au fost întimpinați și salutați

Vizita tovarășului Emil Dragănescu in R. $. F. Iugoslavia

Comunicat egipteano-saudit

că-

adoptată 
la 16 mai, 
Populară 

suprem 
oferă po-

so
diu

alegătorilor a 
zilele premergătoare 
de la 27 iunie, o pu-

LONDRA 26 (Agerpres). — Gino Birindelli, comandantul șef al 
forțelor navale N.A.T.O. din Mediterana, a fost expulzat din Malta, 
împreună cu întregul său stat major, din ordinul primului ministru 
maltez, Dom Mintoff — s-a anunțat la Londra.

BELGRAD 26 — Corespondentul 
Agerpres, G. Ionescu, transmite : 
Sîmbătă, tovarășul Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. președintele părții române în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, însoțit de am
basadorul român în Iugoslavia, Va- 
sile Șandru, a vizitat marea între
prindere industrială „Rade Koncear" 
din Zagreb.

La 
mâni

de Dușan Relici, vicepreședinte al 
Vecei Executive a Republicii Socia
liste Croația, de alți membri ai Vecei.

Tovarășul Emil Drăgănescu a vi
zitat apoi Institutul electrotehnic al 
întreprinderii „Rade Koncear". In 
cursul discuțiilor cu directorul general 
al întreprinderii „Rade Koncear", 
ing. Ante Markovici, și cu alte cadre 
de conducere au fost abordate as
pecte ale colaborării româno-iugo- 
slave, precum și posibilitățile de coo
perare în producție.

Muncitoresc Socialist din Coreea
PHENIAN 26 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor celui de-al VI-lea 

Congres al Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din Coreea, ce 
are loc la Phenian, Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene — întemeietorul organizației — a rostit o amplă cuvintare in 
care a relevat succesele obținute 
de viitor ale acestuia.

de tineretul țării și a trasat sarcinile

comandantului - șef al forțelor navale
N.A.T.O. și a statului său major

Hotărîrea se încadrează în măsu
rile preconizate de noul premier 
maltez. încă înainte de alegerile de 
la 17 iunie, cînd a precizat că, în 
cazul cînd va prelua conducerea gu
vernului, va revizui politica externă 
a țării. Cu același prilej, Dom Min
toff s-a pronunțat in favoarea unei 
mai marj independențe politice a 
Maltei, în conformitate cu interesele 
poporului său, precum și pentru re
vizuirea tratatului anglo-maltez din 
1964 care, după părerea sa, consti
tuie un aranjament „între stăpîn și 
sclav".

Decizia recentă a primului minis
tru al Maltei urmărește, de aseme
nea, să dezangajeze țara de obli
gațiile față de N.A.T.O., asumate de 
fostul premier Borg Olivier, în cei 
aproape nouă ani cit s-a aflat in 
fruntea guvernului. In acest sens, 
observatorii politici relevă că „afa
cerea Birindelli" nu este decît o pri
mă măsură in vederea îndepărtării

întregului comandament al N.A.T.O. 
din insulă.

Un comunicat publicat vineri seara 
la Londra anunță, totodată, că, în
tre guvernele britanic și cel al Maltei 
a și avut loc un prim contact pri
vind revizuirea acordurilor militare 
și financiare bilaterale.

ASTĂZI, ALEGERI
IN R. P. BULGARIA

Poporul bulgar iși desem
nează astăzi reprezentanții in 
Adunarea Populară, organul su
prem al puterii de stat, in sfa
turile populare locale, judecă
torii și asesorii populari.

Noua Constituție, 
prin referendumul de 
proclamind Adunarea 
organ reprezentativ 
al voinței poporului, 
sibilitatea unei mai largi parti
cipări populare la conducerea 
statului și a treburilor obștești. 
Conform prevederilor acesteia, 
pentru cea de-a 6-a legislatură 
a Adunării Populare vor fi aleși 
400 de deputați. In comparație 
cu adunarea populară preceden
tă, actuala listă indică o spo
rire a candidaturii celor anga
jați in producția materială, a 
femeilor și tinerilor.

In însuflețite adunări din în
treprinderi, instituții, cartiere, 
unități agricole etc, im cadrul 
cărora au fost dezbătute can
didaturile înainte de a fi fost 
înregistrate de către comisiile 
electorale, în intilnirile alegăto
rilor cu conducători de partid 
și de stat, tot mai mulți au fost 
cei care au luat cuvintul și și-au 
exprimat liber părerea despre 
activitatea de cinci ani a ve
chii legislaturi și sarcinile celei 
de-a 6-a în etapa construirii 
ci etății socialiste dezvoltate 
Bulgaria.

Cuvintul 
pătat in 
alegerilor 
tere sporită datorită faptelor lor, 
a succeselor pe care le-au în
chinat acestui eveniment.

Presa, radioul și televiziunea, 
care au urmărit îndeaproape, pe 
tot parcursul ei, campania ce

a precedat alegerile de astăzi, a 
consemnat zi de zi tot mai nu
meroasele succese repurtate de 
colectivele de muncă din jude
țele, orașele și satele bulgare. 
Astfel, din Plevna, constructorii 
de mașini de la uzina metalur
gică „Vapțarov" au anunțat 
expedierea primei turbine de 
60 MW, construită în Bțflșjang, 
spre șantierele „cascadei"' Bel- 
meken-Sestrimo, cel mai mare 
obiectiv hidroenergetic al Bul
gariei in actualul cincinal, iar 
la institutul „Energoproiect" din 
Sofia, activitatea intensă a pro- 
iectanților a devansat pregă
tirea documentației celei de-a 
doua centrale atdmo-electrice, a 
cărei construcție se prevede să 
înceapă in actualul cincinal și să 
se termine in 1980.

D'.n județele Sumen, Mihallov- 
grad, Sazardjlk, Ruse și toate 
celelalte localități ale țării, un 
mare număr de colective a răs
puns chemării la întrecerea lan
sată de grupul celor cincispre
zece întreprinderi din Sofia. 
Succesele obținute contribuie la 
îndeplinirea înainte de termen 
a planului semestrial și la su
plimentarea angajamentelor lu
ate in cinstea aniversării a 80 
de ani de la congresul care a pus 
bazele Partidului social-demo
crat, primul partid marxist al 
clasei muncitoare bulgare, 
eveniment ce se va sărbători 
in curind, demonstrează largul 
ecou generat de alegerile de azi, 
precum și entuziasta participare 
a poporului la înfăptuirea pro
gramului și directivelor celui 
de-al 10-lea congres al P.C.B

C. AMARIȚEI
Sofia, 26

CAIRO 26 (Agerpres). — Regele 
Feisal al Arabiei Saudite, care a e- 
fectuat o vizită oficială in Republica 
Arabă Unită, a părăsit simbătă Cairo, 
plecînd spre Ryad. La sfirșitul con
vorbirilor dintre suveranul saudit și 
președintele Sadat, în capitala egip
teană a fost dat publicității un co
municat comun. Comunicatul arată 
că discuțiile s-au referit la relațiile 
bilaterale, precum și la aspecte ale 
situației din Orientul Apropiat. Cele 
două părți subliniază că pacea în a- 
ceastă regiune nu va putea fi reali
zată atît timp cît Ierusalimul și alte 
teritorii arabe ocupate nu vor fi eli
berate. iar poporul palestinean nu își 
va redobîndi drepturile sale.

De-a lungul istoriei mișcării co
muniste din țara noastră, a arătat 
Kim Ir Sen, mișcarea de tineret co
reeană a străbătut un drum de luptă 
glorios. în decursul a aproape 50 de 
ani ce au trecut de la formarea Uniu
nii „Jos imperialismul" — prima 
mișcare revoluționară de tineret din 
țara noastră — tineretul coreean a 
luptat vitejește pentru independența 
patriei și pentru libertatea poporu
lui, pentru victoria cauzei comuniste. 
Tineretul nostru a vărsat mult singe 
în luptele împotriva imperialismului 
japonez și american, împotriva reac
ționarilor interni și a trecut prin 
multe încercări grele și aspre. Sub 
conducerea comuniștilor, el a depășit 
toate greutățile și încercările și a 
luptat neînduplecat. Tineretul nostru 
a oferit un nobil exemplu de luptă 
comunistă, realizînd fapte pline de 
mîndrie, care vor străluci puternic 
in istoria revoluționară a poporului 
coreean.

Noua bătălie pentru construcția so
cialismului, a arătat vorbitorul in 
continuare, cere o muncă mai mare 
și mai plină de energie din partea 
tineretului, care constituie o mare 
forță pe frontul muncii pentru con
struirea noii societăți. Toți tinerii 
trebuie să ia o parte mai activă în 
lupta pentru construirea patriei so
cialiste și să dea o expresie deplină 
forței și talentului lor în această 
luptă. Tineretul trebuie, de asemenea, 
să preia conducerea în munca grea 
și pasionantă pentru îndeplinirea 
planului de șase ani, așa cum a făcut 
in trecut, și să realizeze fapte și mai 
strălucite în construcția socialistă.

Partidul, a subliniat Kim Ir Sen, 
depune în prezent mari eforturi In 
industriile extractive, agricultură și 
construcții și speră că tinerii vor

juca un rol și mai mare în aceste 
domenii. Mai mulți tineri trebuie să 
se îndrepte către minele de cărbuni, 
industria forestieră, pescuit, agricul
tură și construcțiile de instalații e- 
nergetice. Un nou și mare avînt' za 
cunoaște construcția socialistă a țării 
atunci cind tineretul, puternic, vi
guros și viteaz, se va îndrepta către 
toate ramurile economiei naționale, 
consacrîndu-și forțele și talentele Iul 
la locul de muncă. Tineretul trebuie 
nu numai să fie în frunte în munca 
grea și înflăcărată, ci trebuie să de
vină, de asemenea, o avangardă în 
realizarea revoluției tehnologice — a 
subliniat secretarul general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea.

Noi construim socialismul în di
rectă confruntare cu dușmanul și în 
condițiile divizării țării — a spus în 
continuare Kim Ir Sen, relevind că 
apărarea patriei socialiste este o da
torie sacră a tineretului. în această 
ordine de idei, vorbitorul a menționat 
că membrii Uniunii Tineretului Mun
citoresc Socialist și tineretul nord- 
coreean au sarcina sfîntă de a da un 
ajutor activ tineretului și studenților 
sud-coreeni in lupta lor împotriva 
imperialismului american și a acoli- 
ților acestuia, pentru libertate și 
reunificarea țării.

Lupta revoluționară a tineretului 
coreean se dezvoltă in strînsă legă
tură cu lupta tineretului progresist 
din întreaga lume pentru pace, demo
crație, independență națională și so
cialism. întărirea solidarității cu for
țele revoluționare internaționale este 
unul din factorii importanți în alun
garea imperialiștilor agresori ameri
cani din Coreea de sud, pentru reuni
ficarea țării și victoria națională a 
revoluției coreene, a spus in încheie
re Kim Ir Sen.

agențiile de presă transmit:
0 întîlnire a președinți

lor comitetelor pentru ra
diodifuziune și televiziune 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România, Ungaria 
și U.R.S.S., a avut loc la Varșovia.. 
Delegația română a fost condusă de 
Mihail Bujor Sion, președintele Co
mitetului de radiodifuziune și tele
viziune. Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme legate de lărgirea 
schimbului de informații și de mate
riale pentru radio și televiziune.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, 
Losonczi Pal, va pleca luni intr-o 
vj?it| oficială în Austria, relatezi 
agenția M.T.I.

Reprezentantul guvernu
lui R.P. Chineze, Huan Șen- a 
făcut în zilele de 20 și 21 iunie o vi
zită de prietenie în Republica San 
Marino, la invitația guvernului aces
tei țări, anunță agenția China Nouă. 
In cursul vizitei, el a fost primit de 
Luigi Lonfermini și Attilio Monta- 
nari, căpitanii regenți ai Republicii 
San Marino. De asemenea, Huan Șen 
a avut convorbiri cu secretarul pen
tru afacerile externe, Federico Biaggi. 
Secretarul pentru afacerile externe al 
Republicii San Marino a acceptat in
vitația de a face o vizită în China.

Râul Roa la Praga. invi- 
tația lui Jan Marko, ministrul de ex
terne al Cehoslovaciei, Ia Praga a 
sosit simbătă Raul Roa Garcia, mi
nistrul afacerilor externe al Cubei, 
în aceeași zi, în capitala Cehoslova
ciei au început convorbirile dintre 
cei doi miniștri de externe.

Sub auspiciile Institutului 
pentru relații cu străinătatea al 
R.F.G. — „Inter-nationes“ și ale 
Ambasadei României în R.F. a 
Germaniei, vineri a avut loc la 
Bonn o seară consacrată împli
nirii a 100 de ani de la naș
terea lui Nicolae Iorga. Au luat 
parte cadre didactice universi
tare, conducători ai unor insti
tute de cercetări științifice, oa
meni de cultură, ziariști. Despre 
viața și opera marelui savant 
român a conferențiat prof. dr. 
Virgil Cândea.

Retragerea detașamen
tului forțelor aeriene brita
nice de ia baza din Majun- 
gg (Madagascar), a fost hotărîtă de 
guvernul englez, s-a anunțat la 
Londra. Hotărîrea a fost luată după 
ce guvernul malgaș a reînnoit săp- 
tămîna aceasta cererea sa de retra
gere a avioanelor engleze, aflate pe 
teritoriul Republicii Malgașe.

în Spania au avut loc re
cent alegeri sindicale. Trebuie 
remarcat, de la bun început, că 
este vorba despre sindicatele 
oficiale sau „verticale", recunos
cute, îndrumate și conduse ne
mijlocit de autoritățile regimu
lui și care, potrivit concepției 
acestora, înglobează pe toii 
„producătorii", cu alte cuvinte 
atit muncitori, cit și patroni.

Ca urmare, păturile cele mai 
Înaintate ale clasei muncitoare 
— comuniști, socialiști, munci
tori de alte concepții politice si 
religioase — au constituit or
ganizații sindicale proprii care 
sînt nevoite să activeze în 
ilegalitate. Cunoscute sub de
numirea de „Comisii muncito
rești", aceste organizații s-au 
situat în fruntea luptei duse de 
muncitori pentru revendicări e- 
conomice și libertăți politice. în 
pofida persecuțiilor la care sint 
supuse, „Comisiile muncitorești" 
se întăresc continuu, extinzîn- 
du-și influența asupra celor ce 
muncesc.

In cursul pregătirii actualelor 
alegeri pentru sindicatele ofi
ciale, „Comisiile muncitorești", 
împreună cu organizațiile P.C. 
din Spania, au chemat pe oa
menii muncii să propună candi
dați proprii din rindurile unor 
oameni hotărîți să apere cu 
fermitate interesele clasei mun
citoare, să voteze pentru aceș
tia. asigurîndu-și astfel un con
trol asupra sindicatelor oficiale. 
Chemarea a avut un puternic 
ecou ; în mai toate centrele in
dustriale, în întreprinderi și 
fabrici, muncitorii au propus 
candidați despre care se știa 
că sint membri ai „Comisiilor

muncitorești", opunindu-i pe a- 
ceștia candidaților oficiali.

Rezultatele alegerilor, deve
nite cunoscute zilele acestea, au 
demonstrat încă o dată marea 
încredere de care se bucură 
„Comisiile muncitorești" în rin
durile oamenilor muncii spa
nioli Așa. de pildă, in uzinele 
SEAT din Barcelona, una din 
cele mai mari uzine din Spa-

toate întreprinderile poligra
fice

Impresionantă a fost victoria 
obținută de candidații muncito
rilor Ia Madrid. în întreprinde
rile Marconi. Pegaso, Telefun- 
ken, FIAT, IBM, Standard și al
tele au fost aleși, fără excepție, 
candidați susținuți de „Comisiile 
muncitorești". în regiunea Ma
drid, in cele 140 de întreprin-

SPANIA

Victorii semnificative ale 
„Comisiilor muncitorești" 

in alegerile sindicale

nia, cu 22 000 de salariată au 
fost aleși toți candidații susți
nuți de „Comisiile muncitorești". 
Același lucru s-a întimplat și în 
uzina Pegaso, Ia Mercedes-Benz, 
ca și în toate fabricile de textile 
din regiunea Barcelona. In cen
trul muncitoresc Tarrasa can
didații propuși de muncitori au 
fost aleși în 32 de mari fabrici 
textile, la A.E.G., precum și in

deri poligrafice, cit și la RENFE 
(căile ferate spaniole), toate 
mandatele au fost cîștigate de 
candidați similari. Lucrurile 
s-au repetat aidoma și în alte 
centre muncitorești importante 
ca Bilbao sau San Sebastian, 
precum și în regiunile miniere 
Salient, Cordones, Balseramy și 
altele.

Reprezentanții autentici ai 
clasei muncitoare au repurtat

victoria nu numai în întreprin
deri industriale. Toți cei 200 de 
delegați aleși de salariații băn
cilor din Madrid au semnat 
programul „Comisiilor muncito
rești". care se pronunță pentru 
constituirea de sindicate libere.

Are o deosebită semnificație 
pentru caracterul politic al ale
gerilor. precum și pentru com
bativitatea clasei muncitoare 
spaniole faptul că au fost pro
puși și aleși candidați care. în 
momentul de față, se află în 
închisori. Astfel, in uzinele Per
kins din Madrid au fost aleși 
Marcelino Camacho și Julian 
Ariza, încarcerați de mai multă 
vreme. Alți activiști ai „Comi
siilor muncitorești", aflați în
dărătul gratiilor, au fost aleși 
în întreprinderile Pegaso (Ma
drid) și SEAT (Barcelona)

In această victorie iși găseș
te oglindire influența cres- 
cîndă a P.C. din Spania care, 
după cum se știe, este anima
torul politicii si acțiunilor des
fășurate de „Comisiile munci- 
to-ești".

In curind. in Întreprinderile 
spaniole vor avea Ioc alegerile 
„în a doua instanță", delegații 
muncitorilor urmează să desem
neze pe așa-numiții „jurați ai 
întreprinderilor" care alcătuiesc 
așa-ziseie „secții sociale". Aces
tor „secții" le revine. în prin
cipiu, sarcina de a aplana con
flictele de muncă ce se ivesc 
între delegați și patronat. „Co
misiile- muncitorești" își propun 
să-si asigure 
fluență și, in 
controlul și 
sociale".

Convorbiri între delega
ții guvernamentale ale R.P. 
Ungare și R.F. a Germaniei, 
în cadrul Comisiei mixte pentru pro
blemele comerțului și colaborării 
tehnico-eoonomice, au avut loc la 
Budapesta. între 15 și 25 iunie, pe 
baza acordului comercial pe termen 
lung semnat anul trecut. A fost pa
rafat un protocol care reglementea
ză comerțul bilateral pe anul 1971. 
Pe de altă parte, a fost parafat un 
document separat, care consemnează 
posibilități favorabile extinderii co
operării, în special în domeniul 
construcțiilor de mașini, industriei 
chimice, farmaceutice, bunurilor de 
consum, agriculturii și industriei ali
mentare.

Secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Iu
goslaviei, Mirko Tepavaț, l-a 
primit pe Franoo Maria Malfatti, 
președintele Comisiei Executive a 
Pieței Comune, care se află într-o 
vizită oficială la Belgrad. In cursul 
convorbirilor — informează agenția 
Taniug — a fost abordată problema 
raporturilor dintre Iugoslavia și 
C.E.E.

o puternică in- 
unele cazuri, chiar 
asupra „secțiilor
G. DASCĂLU

Secretarul general al 
Centralei muncitorești boli- 
Viene, J11311 Lechin Oquendo, a 
fost ales în funcția de președinte al 
Prezidiului Adunării Populare din 
Bolivia. în timpul dezbaterilor din 
actuala sesiune, desfășurate în clă
direa Parlamentului, a fost exami
nat și aprobat statutul organic al 
Adunării. Au fost înființate opt co
misii de lucru ale acestui organism 
de largă reprezentare populară. Lu
crările sesiunii continuă.

Ambasadorul american 
în Republica Malgașă, Anthony Mar
shall, a fost rechemat in țară, la 
cererea guvernului de la Tananarive, 
sub acuzația de amestec în treburile 
Interne ale acestei țări, a anunțat 
Departamentul de Stat al S.U.A.

A încetat din viață, ,n 
vîrstă de 62 de ani, Alexei Isaev, e- 
minent constructor sovietic de mo
toare pentru avioane și rachete, in
formează agenția T.A.S.S. Necrologul 
semnat de Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgornii, Alexei Kosîghin și alți 
conducători de partid și de stat so
vietici relevă marile merite ale Iul 
Isaev în crearea tehnicii rachetelor. 
Alexei Isaev a fost conducătorul co
lectivului care a creat motoarele ce 
au fost montate pe navele cosmice 
pilotate de tipul „Vostok", „Voshod", 
„Soiuz", precum și pe stațiile auto
mate interplanetare..

Lucrările Consiliului na
țional al U.D.R. (Uniunea de
mocraților pentru republică) princi
palul partid al majorității guver
namentale franceze, au început în 
orașul francez Dijon. Pe ordinea de 
zi se află înscrise o serie de proble
me, printre care un loc importar* 
îl ocupă situația economică a țări

59 la sută din populația 
Marii Britanii este ostilă 
intrării țării în Piața comu- 
lîă, Acesta este rezultatul unui son
daj al opiniei publice engleze, dat 
publicității de B.B.C.

Un acord comercial so- 
vieto-argentinean prin car* 
cele două țări își acotdă clauza na
țiunii celei mai favorizate, a fost 
semnat la Moscova.

Delegația economică ita
liană, condusă de deputatul Ar
mando Caso, și-a încheiat vizita în 
R.P. Bulgaria. In cadrul unei confe
rințe de presă, care a avut loc la 
Sofia, Armando Caso a relevat că în 
timpul convorbirilor pe care le-a 
avut cu oficialitățile de cesort ale 
țării gazdă s-au conturat posibilită
țile în vederea extinderii oolaborării 
italo-bulgare și a schimburilor reci
proce de mărfuri în domeniul chi
miei, petrochimiei, industriei mate
rialelor plastice și al producției ma
șinilor pentru ambalat.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, și-a contramandat 
călătoria la Geneva, unde era aș
teptat la 30 iunie. Un purtător” de 
cuvînt al O.N.U. a anunțat vineri 
seara că „la indicația medicilor, se
cretarul general al O.N.U. se va 
odihni timp de o săptămînă".

„SALIUT11

O expoziție internațională de 
mobilă la care participă, alături 
de peste 900 de firme americane 
și străine, și întreprinderile ro
mânești de comerț exterior 
„Tehnoforest" și „ICECOOP", s-a 
deschis la Chicago. Interesul 
manifestat față de prezența 
pentru prima oară a țării noas
tre la această expoziție și deo
sebita afluență de vizitatori pe 
care o cunoaște salonul româ
nesc au determinat organizarea 
unei intilniri între oficialitățile 
românești, prezente la vernisajul 
expoziției, cu reprezentanții unor 
firme americane.

Traulerul polonez „Ka- 
menna", care °pera in zona d» 
pescuit Georges—Bank, s-a scufun
dat în urma ciocnirii, pe o ceață 
deasă, cu un alt pescador. Toți mem
brii echipajului de pe „Kamenna" 
au fost salvați și aduși în portul 
Halifax, informează agenția P.A.P. 
Organele poloneze de resort anche
tează cauzele accidentului.

20 de zile de zbor

in spațiul extraterestru

MOSCOVA 26 (Ager
pres). — La 26 iunie, 
ora 7,04, s-a încheiat 
cea de-a 20-a zi de 
zbor în spațiul extrate
restru a echipajului sta
ției cosmice orbitale pi
lotate „Saliut". Cei trei 
cosmonauți — Gheorghi 
Dobrovolski, Vladislav

Volkov și Viktor Pa- 
țaev — continuă să e- 
fectueze experiențe și 
rercetări tehnico-științi- 
fice.

în acest timp, ei fac 
diferite exerciții fizice 
și se află, în continua
re, sub controlul medi
cal pentru a se urmări

comportamentul orga
nismului uman în Cos
mos.

După cum relatează 
agenția T.A.S.S., siste
mele de la bordul sta
ției „Saliut" funcționea
ză normal, iar în com
partimente sînt menți
nute condiții normale.
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