
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XL Nr. 8830 Luni 28 iunie 1971 6 PAGINI - 30 BANI

Intîlnire gospodărească,
plină de afecțiune și entuziasm, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu cetățeni din Capitală

ADEZIUNE UNANIMĂ,
SPRIJIN DEPUN

Întregul nostru popor își manifestă, ca un singur om, 
prețuirea și aprobarea pentru activitatea 

de mare importanță internațională desfășurată de delegația 
de partid și guvernamentală română, condusă de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, în țările socialiste din Asia

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

Ca un bun fiu al patriei, ca eminent 
militant al mișcării comuniste internaționale

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Brașov, români, maghiari și 
germani, împreună cu întregul popor, 
au urmărit cu un deosebit interes vi
zita pe care delegația de partid și 
guvernamentală a țării noastre, în 
frunte cu dumneavoastră, scumpe to
varășe Ceaușescu, a făcut-o în țările 
socialiste din Asia.

Inimile noastre au fost alături de 
delegație în tot cursul acestei vizite 
istorice și am trăit, zi de zi, emoțiile 
puternice oferite de căldura priete
nească și bucuria fără margini cu 
care dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. soția dumneavoastră, cei
lalți membri ai delegației ați fost 
primiți, la distanță de mii de kilo
metri, de popoarele țărilor vizitate.

Exprimîndu-ne profunda satisfac
ție față de rezultatele acestei vizite, 
sîntem pe deplin convinși că. discu
țiile și întîlnirile prietenești pe care 
le-ați avut cu reprezentanții cei mai 
autorizați ai partidelor și țărilor fră

Un moment de importanță istorică in cadrul 
acțiunilor consacrate unității

Cu alese sentimente de dragoste 
și profundă mindrie patriotică față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Mehedinți, 
participanții la plenara Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R își în
sușesc pe deplin înaltele aprecieri 
date de Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român activității desfășura
te de delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, cu prilejul recentei vizite 
oficiale de prietenie în țările socia
liste din Asia.

Aprobăm din toată inima și pre
țuim în mod deosebit vasta și la
borioasa activitate desfășurată de 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — eminent con
ducător al partidului și statului nos
tru, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești internațio

în numele intereselor poporului român, 

ale cauzei generale a socialismului
Mult prețuite tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Cu deosebită bucurie ne facem 

ecoul sentimentelor oamenilor mun
cii din județul Bacău, adresindu-ne 
dumneavoastră acum, după înche
ierea vizitei delegației de partid și 
de stat a României in țările socia
liste din Asia.

Activitatea delegației pe parcursul 
desfășurării vizitei in Republica 
Populară Chineză. în Republica 
Populară Democrată Coreeană, în Re
publica Democrată Vietnam și in Re
publica Populară Mongolă a fost, zi 
de zi, urmărită cu un nețărmurit in
teres. Presa, radioul și televiziunea 
— prin cuvînt și imagine — ne-au 
înlesnit un permanent contact cu iti
nerarul și activitatea delegației, cu 
desfășurarea vizitei soldate cu rezul
tate atît de rodnice. Muncitorii, țăra
nii și intelectualii, tineri și vîrstnicl, 
bărbați și femei, dădeau glas spontan, 
cu adîncă sinceritate și emoție, ad
mirației față de consecventa cu care 
trimișii partidului și statului nostru 
exprimau năzuințele și idealurile 
nobile ale întregului popor, ale fie
cărui cetățean al României socialiste.

Acum, la încheierea acestei impor

țești vizitate slujesc întăririi priete
niei și colaborării multilaterale dintre 
part.dele și popoarele noastre, repre
zintă o contribuție autentică la cauza 
unității țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, răspun- 
zind prin aceasta intereselor națio
nale și internaționale ale poporului 
nostru, cauzei socialismului și comu
nismului in lume. Vizita întreprinsă 
— urmărită cu viu interes de întrea
ga opinie publică — ne îndreptățește 
să afirmăm că, în întreaga ei istorie, 
țara noastră nu a avut o asemenea 
prezență activă în viața internațio
nală ca în prezent.

îngăduiți-ne, iubite tovarășe 
Ceaușescu, ca, transmițindu-vă gîn- 
dunle și sentimentele fierbinți ale 
membrilor partidului, ale tuturor oa
menilor muncii din județul Brașov, 
să vă exprimăm înalta stimă ce o 
poartă întregul popor față de dum
neavoastră, fiu credincios al patriei 
noastre și eminent militant al miș

nale, personalitate proeminentă, de 
înalt prestigiu, pe plan mondial — 
în cadrul convorbirilor cu conducă
torii de partid și de stat din R. P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Vietnam și R. P. Mongolă, precum 
și în cadrul întîlnirilor cu masele 
largi de oameni ai muncii din aces
te țări. Este un fapt incontestabil 
că această vizită se înscrie ca u- 
nul din momentele de importantă 
istorică in cadrul eforturilor pentru 
întărirea prieteniei și colaborării 
multilaterale frățești dintre partide
le și țările noastre, în cadrul ac
țiunilor realmente consacrate cauzei 
unității țărilor socialiste, partidelor 
comuniste și muncitorești.

Apreciem că întreaga vizită, re
zultatele ei se încadrează îptru to
tul în politica generală externă a 
partidului șl statului nostru, stabi
lită de cel de-al zecelea Congres al 
partidului ; ele reprezintă o puter
nică expresie a eforturilor neobosi

tante vizite, permiteți-ne să vă 
transmitem calda apreciere, totala 
adeziune și aprobare a oamenilor 
muncii de pe meleagurile Bacăului 
față de strălucitele rezultate ale 
muncii neobosite a delegației, a 
dumneavoastră personal, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, care ați 
adus prin aceasta o nouă și deosebit 
de importantă contribuție la întări
rea prieteniei și colaborării multila
terale dintre poporul român și po
poarele țărilor vizitate, la cauza ge
nerală a socialismului, a unității ță
rilor socialiste, a partidelor comunis
te și muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Considerăm că vizita în țările so
cialiste din Asia a adăugat valori 
noi prestigiului României socia
liste, ca factor activ în lupta pentru 
soluționarea celor mai arzătoare 
probleme ale umanității contempo
rane.

Vă raportăm că sentimentele de 
dragoste și recunoștință față de con
ducerea partidului însuflețesc zi de 
zi intensa activitate creatoare a tu
turor unităților din județ. în indus
trie planul producției globale, al 
productivității muncii și livrărilor la 

cării comuniste internaționale. Din 
tot sufletul vă mulțumim pentru în
țelepciunea și energia inepuizabilă 
cu care vă dăruiți clipă de clipă 
cauzei întăririi partidului și fericirii 
poporului român, creșterii presti
giului României socialiste în lume.

Angajat cu toate forțele în îndepli
nirea sarcinilor trasate de cel de-al 
X-lea Congres al partidului nostru, 
comitetul județean de partid, în nu
mele tuturor oamenilor muncii de pe 
aceste frumoase meleaguri, asigură 
conducerea partidului, pe dumnea
voastră, tovarășe Ceaușescu, că nu ne 
vom cruța energia și vom lupta ne
obosit pentru înfăptuirea mărețelor o- 
biectlve ale noului cincinal, menit să 
ducă patria noastră pe trepte tot 
mai înalte ale progresului și civili
zației socialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN 
BRAȘOV AL P.C.R.

te ale partidului și statului nostru 
pentru continua întărire a prieteniei 
și alianței cu toate țările socialiste, 
a solidarității active cu lupta po
poarelor împotriva imperialismului, 
pentru apărarea libertății, indepen
denței și suveranității naționale.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că oame
nii muncii de pe aceste străvechi 
meleaguri ale patriei își vor con
sacra toate forțele, întreaga ener
gie și capacitate creatoare îndeplini
rii exemplare a sarcinilor economi
ce și social-culturale ce ne revin în 
actualul plan cincinal, pentru afir
marea tot mai puternică în lume 
a României socialiste, pentru pro
gresul cauzei generale a socialismu
lui și păcii.

COMITETUL JUDEȚEAN 
MEHEDINȚI AL P.C.R.

export a fost substanțial depășit. Tn 
agricultură, datorită muncii depuse, 
culturile se prezintă bine, promițind 
o bogată recoltă. Cresc permanent 
calitatea și responsabilitatea activi
tății colectivelor din toate ramurile 
economice si social-culturale.

înțeleaptă politică internă și ex
ternă a partidului și statului nostru 
întărește tot mai mult unitatea mo- 
ral-politică a 'poporului nostru — 
chezășie a progresului continuu al 
națiunii noastre socialiste.

Mulțumindu-vă din toată inima 
pentru intensa activitate ce o desfă- 
șurați, în fruntea Partidului Comu
nist Român. în slujba înfloririi pa
triei noastre și creșterii prestigiuldi 
ei. a întăririi forțelor mondiale ale 
socialismului și păcii, asigurăm încă 
o dată conducerea partidului și sta
tului, pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul pen
tru a onora prin fapte politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru.

COMITETUL JUDEȚEAN 
BACĂU AL P.C.R.

„VA MULȚUMIM 
SI VĂ FELICITAM, 

TOVARĂȘE 
SECRETAR GENERAL,

PENTRU MODUL
MAGISTRAL IN CARE

ATI ÎNDEPLINIT 
0 ÎNALTĂ MISIUNE 

DE COMUNIST!"
— aceasta este ideea pe care o ex

primă, in multiple forme, dar in ace
eași esență, nenumăratele telegrame, 
scrisori, mesaje provenite de la co
lective din întreprinderi și instituții, 
organizații obștești, simpli cetățeni, 
care sosesc in aceste zile pe adresa 
C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in legătură cu vizita de
legației de partid și guvernamentale 
române in țările socialiste din Asia.

Publicind alăturat telegramele 
adresate de comitetele județene de 
partid, spicuim, totodată, din acest 
fluviu de mesaje, citeva extrase 
mai semnificative, in limitele spațiu
lui disponibil.

„Comuniștii, toți oamenii muncii din 
sectorul I al Capitalei — se spune in 
telegrama semnată de Comitetul de 
partid al sectorului — au urmărit cu 
multă atenție și satisfacție vizita ofi
cială de prietenie întreprinsă de de
legația de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România în 
R. P Chineză, R. P. D. Coreeană, 
R. D. Vietnam și R. P. Mongolă. Re
zultatele vizitei sînt indisolubil le
gate de nobila și perseverenta activi
tate ce o desfășurați dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
pentru întărirea continuă a unității 
țărilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste. Este o mare 
fericire pentru întregul nostru partid, 
pentru noi toți să avem în frunte un 
conducător ca dumneavoastră, devo
tat cu trup și suflet patriei și parti
dului nostru, cauzei internaționalis
mului proletar, păcii și socialismu
lui".

în telegrama sa. Comitetul de partid 
al marii uzine bucureștene „23 Au
gust" relevă intre altele : „Făcîn- 
du-ne exponentii sentimentelor de 
recunoștință ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii care lucrează 
în întreprindere, ne exprimăm satis
facția pentru modul strălucit în 
care, în timpul vizitei in țările so
cialiste din Asia, ați dat expresie 
spiritului de înaltă răspundere de care 
este animat P.C.R.. fată de cauza ge
nerală a socialismului, pentru resta
bilirea unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste. 
Ne exprimăm deplina adeziune la 
înalta apreciere pe care Comitetul 
Executiv al C.C al P.C.R. a dat-o 
activității desfășurate de delegația de 
partid și guvernamentală română, 
in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

Biroul Executiv al Centralei pen
tru condiționarea, livrarea și trans
portul produselor petroliere arată 
într-o scrisoare : ..în întreaga desfă
șurare a acestei vizite istorice, noi 
am identificat linia generală a politi
cii externe a statului nostru, linie 
consecvent îndreptată spre întărirea 
prieteniei și colaborării cu toate ță
rile socialiste, spre depășirea dificul
tăților care există astăzi în relațiile 
dintre țările socialiste, dintre par- 

(Continuare în pag. a III-a)

Ieri, duminică, 27 iunie, cetățenii 
din diferite zone ale Capitalei s-au 
întilnit cu secretarul general al 
partidului, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Nu într-un cadru festiv, 
nici la locurile de muncă — fa
brici, uzine, birouri — ci acolo 
uncie, în primele ore ale unei zile 
de repaos, se rezolvă problemele 
curente ale casei — piețele, acest 
cadru propice cunoașterii cerin
țelor populației, a modului în care 
comerțul, gospodarii municipiului 
dau rezolvări acestor cerințe. Pie
țele în țara noastră. îh București 
mai ales, au oferit dintotdeauna 
imaginea unor centre animate ale 
comerțului cu produse agroali- 
mentare. Este știut că în modul 
cum șe prezintă piața se reflectă 
roadele muncii din agricultură, 
gradul de civilizație în servirea 
cumpărătorului, puterea de cum
părare a cetățeanului, în ultimă 
analiză, nivelul de trai al maselor 
de cetățeni.

Piețele Capitalei, ieri, ca în toate 
celelalte zile ale săptămînii, dă
deau satisfacție prin cantitatea în
destulătoare, prin calitate și pre
țuri accesibile ale produselor de 
sezon. Erau, cum se spune, să se 
cumpere cu vagonul varză, car
tofi, fasole verde, ceapă, roșii, do
vlecei, fructe. Toate la prețuri acce
sibile. Erau îndestulate magazinele 
de desfacere a cărnii și produselor 
conservate din carne. La fel, pește, 
ouă, brînzeturi, păsări. Cumpără

Interviu acordat de președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 

ziarului finlandez „HELSINGIN S AN OMĂT"
ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, ce așteptați de la vi
zita dumneavoastră de stat în 
Finlanda ? Care vor fi prin
cipalele teme ale convorbiri
lor dumneavoastră cu pre
ședintele Kekkonen și cu alți 
conducători la Helsinki 7

RĂSPUNS Vizita pe.care urmea
ză să o fac în Finlanda este 
urmarea firească a relațiilor de 
prietenie și colaborare ce s-au sta
tornicit între România și Finlanda. 
Totodată, această vizită constituie 
și un răspuns la vizita pe care pre
ședintele Kekkonen a făcut-o cu 
aproape doi ani în urmă în Româ
nia.

Desigur, cu prilejul acestei vizite 
vor fi abordate în primul rînd 
problemele relațiilor bilaterale din
tre țările și guvernele noastre — 
relații care cunosc o dezvoltare și 
o îmbunătățire continuă. Totodată, 
fără îndoială că. împreună cu pre
ședintele Kekkonen și cu alți con
ducători ai guvernului finlandez, 
vor fi trecute în revistă și proble
mele europene, în primul rînd pro
blema securității pe continent și 
alte probleme internaționale care 
preocupă astăzi pe toți oamenii de 
stat și politici, deoarece realizarea 
păcii și colaborării între popoare 

torul putea să-șl procure, la 
alegere, marfa pe care o dorea și 
de unde voia, de la magazinele din 
sistemul comerțului de stat, de la 
cele intercoeperatiste sau de la 
producătorul individual.

Ceea ce putem constata astăzi în 
piețe exprimă în bună măsură re
zultatul aplicării de către oamenii 
muncii a politicii partidului de 
dezvoltare continuă a agriculturii, 
a sectoarelor decisive pentru apro
vizionarea populației cu produse 
agroalimentare — legumicultura, 
zootehnia, creșterea păsărilor.

Prezența în oiețe, printre ce
tățeni, a tovarășului Nicolae. 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat care l-au înso
țit în vizita de ieri — tovarășii 
Gheorghe Pană, Iosif Banc, Dumi
tru Popa, primarul general al Ca
pitalei, Nicolae Bozdog, minis
trul comerțului interior — a sub
liniat încă o dată preocuparea per
manentă a conducerii partidului, a 
guvernului țării pentru importanta 
problemă care este producția pen
tru piață și aprovizionarea popu
lației.

Pretutindeni, în marele centru 
de aprovizionare și desfacere O- 
bor, în piețele din zona de est a 
Capitalei, la Unirii, Sf. Gheorghe, 
la „Matache" și în piața din cartie
rul 1 Mai, populația a întîmpinat 
cu deosebită căldură, cu vii mani
festări de stimă și atașament pe 
secretarul general al partidului.

Spontane, pline de satisfacție și 

este esențială pentru progresul fie
cărui popor și securitatea fiecărui 
stat.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, progresul economic al 
României a fost deosebit de 
important in ultimii cîțiva 
ani, creșterea produsului na
țional global fiind dintre cele 
mai înalte din lume. Pe ce se 
bazează această evoluție și 
care sînt principalele proble
me care stau în atenția eco
nomiei românești în etapa ur
mătoare ?

RĂSPUNS : Este adevărat că în 
anii construcției socialiste, și îndeo
sebi în ultimii ani, România a ob
ținut succese importante în dez
voltarea sa economică și socială. 
În mod deosebit trebuie să men
ționez creșterea rapidă a produc
ției industriale, transformările care 
au avut loc în agricultură și, pe 
această bază, modernizarea și creș
terea producției agricole, ceea ce a 
dus la creșterea venitului național, 
la ridicarea nivelului de viață al 
poporului. Consider că această evo
luție favorabilă a economiei româ
nești este determinată, în primul 
rînd, de existența orînduirii socia
liste care a dat posibilitatea con

voie bună, întîlnirile de ieri dimi
neață s-au aflat sub semnul emo
ției trăite de întregul popor în le
gătură cu încheierea cu succes a 
vizitei delegației de partid și gu
vernamentale în Asia. Prin cuvinte 
pornite din inimă, cei prezenți, ca 
și întregul popor, iși exprimă sen
timentele de recunoștință pentru 
neobosita activitate pe care, în 
fruntea partidului și statului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu o depune 
în elaborarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe a României 
socialiste. Timp de aproape patru 
săptămîni, întregul nostru popor a 
urmărit cu cea mai vie atenție, cu 
un interes major desfășurarea vi
zitei oficiale de prietenie a dele
gației de partid și guvernamentale, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în țările socialiste ale 
Asiei.

Eveniment remarcabil al vieții 
pobtice internaționale contempora
ne — această vizită a adus o con
tribuție de cea mai mare însemnă
tate la extinderea legăturilor ce 
unesc poporul român, pe comu
niștii români de popoarele și par
tidele comuniste din țările socia
liste ale Asiei. în China, în Co
reea populară, în Vietnamul eroic, 
în Mongolia populară, delegația a 
desfășurat, cu excepțional spirit de 
răspundere, o amplă activitate con
sacrată dezvoltării multilaterale a 
relațiilor țării noastre cu țările vi- 

(Continuare în pag. aV-a) 

centrării mijloacelor materiale șl 
financiare, cit și resurselor natu
rale și a forței de muncă în di
recțiile principale ale dezvoltării 
României. Aceste rezultate sînt le
gate, totodată, și de colaborarea 
economică cu țările socialiste, cu 
alte state ale lumii, ceea ce a per
mis României să folosească larg 
cuceririle tehnicii și științei moder
ne în organizarea industriei și agri
culturii saîe.

în prezent poporul român a tre
cut la înfăptuirea programului ela
borat de Congresul al X-lea al 
partidului, privind făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. în cadrul acestui program se 
are în vedere dezvoltarea în con
tinuare într-un ritm înalt a între
gii economii și îndeosebi a in
dustriei, astfel ca în 1975 să ne a- 
propiem mult de țările cu econo
mie dezvoltată, să obținem o creș
tere mai mare a venitului național 
și, pe această bază, și o sporire 
substanțială a veniturilor oameni
lor muncii. Toate acestea le vom 
putea realiza ținînd seama că 
alocăm din venitul național circa 
32 la sută pentru investiții și alte 
acumulări și, totodată, avînd în 
vedere dezvoltarea largă a relații-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Toți ca unul, indiferent de naționalitate — 
aceeași adeziune fierbinte!

Solidaritate nedezmințită cu lupta tuturor 
forțelor socialiste și antiimperialiste

Dorim să vă transmitem, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele de dragoste, 
de profundă bucurie și satisfacție ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii români și maghiari din jude
țul Harghita, cu prilejul reîntoarcerii 
din lunga și rodnica călătorie făcută 
in Republica Populară Chineză, Re
publica Populară Democrată Core
eană, Republica Democrată Vietnam, 
Republica Populară Mongolă, în care, 
ca sol iubit al întregului nostru 
partid și al întregii noastre națiuni 
socialiste, ați transmis dorința de 
pace, de prietenie, sentimentele de 
frăție internaționalistă și de bună în
țelegere ale poporului român.

împreună cu întregul nostru popor, 
oamenii muncii din orașele și satele 
județului au urmărit zilnic, cu un în
dreptățit sentiment de mîndrie pa
triotică desfășurarea vizitei, văzînd în 
primirea caldă, entuziastă de care s-a 
bucurat delegația de partid și guver

Deviza P. C. R.: a face tot ce depinde de el pentru
restabilirea

Comuniștii, ceilalți oameni ai mun
cii din județul Teleorman apreciază 
vizita oficială de prietenie întreprinsă 
de delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România în țările socialiste din Asia, 
convorbirile avute cu conducătorii 
de partid și de stat din aceste țări 
ca noi dovezi ale grijii pe care par
tidul nostru, în frunte cu dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o manifestă față de uni
tatea țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

Angajați cu întreaga noastră ca
pacitate și forță de muncă în vasta 
operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, ne 
umple inima de bucurie faptul că 
Partidul Comunist Român, animat de

Recunoștință fierbinte conducătorului iubit 
al partidului și poporului

torii,celor patru țări, socialiste, cuu.. iso urs. lumatlAioqa, 91aîn tot cursul vizitei pe care dele
gația de partid șl guvernamentală 
română. în frunte cu dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a 
întreprins-o în țările socialiste fră
țești din Asia — Republica Populară 
Chineză, Republica Populară Demo
crată Coreeană. Republica Democra
tă Vietnam și Republica Populară 
Mongolă — comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Timiș — români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități — au trăit, alături de 
solii poporului nostru, înaltele senti
mente ale mîndriei pentru prestigiul 
de care se bucură Partidul Comunist 
Român, datorită înțeleptei sale poli
tici internaționale de solidaritate 
frățească cu toate țările socialiste, 
de sprijinire a luptei drepte a po
poarelor pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale, îm
potriva imperialismului, pentru pace, 
democrație și progres social. Vizitele 
și convorbirile purtate cu oonducă-

0 dovadă clară a justeții pozițiilor

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale române, conduse de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în R. P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Vietnam și R. P. Mongolă, a avut 
un puternic ecou în rîndurile tutu
ror cetățenilor hunedoreni, ca și ale 
întregului nostru popor.

Activitatea deosebit de rodnică a 
delegației constituie cea mai con
cretă expresie și totodată o con
vingătoare dovadă a justeții po
liticii de dezvoltare continuă a 
prieteniei, alianței și colaborării 
cu toate țările socialiste, a e- 
forturilor depuse de către parti
dul și statul nostru în scopul 
refacerii și întăririi unității țărilor 
socialiste, al dezvoltării în conti
nuare a relațiilor frățești dintre par
tidele comuniste și muncitorești.

Sîntem încredințați că activitatea 
delegației țării noastre, în fruntea 
căreia ați adus o remarcabilă con
tribuție pentru promovarea în re
lațiile dintre țări a nobilelor prin
cipii devenite act de credință al po
porului român — respectarea suve-

Semnele înaltei considerații pentru o politică 
clarvăzătoare

Comuniștii, oamenii muncii din 
județul Vrancea au urmărit cu viu 
interes vizita delegației de partid și 
guvernamentale a țării noastre, con
dusă de dumneavoastră, în R. P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Vietnam, R. P. Mongolă.

Noi vedem în această vizită o 
nouă confirmare a politicii consec
vente a partidului și statului nostru 
care slujește cauza dezvoltării unor 
relații frățești între toate statele 
socialiste, între toate partidele co
muniste și între toate popoarele 
lumii, o nouă contribuție pe care cel 
mai drag fiu al poporului român o 
aduce cu dăruire la înfăptuirea a- 
cestor nobile țeluri ale contempora
neității.

Pretutindeni în județul nostru oa
menii muncii au încercat sentimente 
de profundă mindrie patriotică vă- 
zind cu cită căldură și simpatie a 
fost înconjurată delegația de partid 
și guvernamentală, semn al prețuirii 
și considerației de care se bucură 
partidul și țara noastră în rîndul 

celorlalte țări socialiste, pentru poli

namentală a țării noastre o recu
noaștere a justeții politicii princi
piale, profund științifice, marxist-’le
niniste, a partidului și statului nos
tru, o expresie a înaltului prestigiu 
de care se bucură România socialistă.

Dorim să vă transmitem, iubite to
varășe secretar general, mulțumirile 
noastre comuniste, înaltele noastre 
aprecieri pentru activitatea neobosită 
pe care ați desfășurat-o, în fruntea 
delegației de partid și guvernamen
tale române. Ne bucură deosebit de 
mult faptul că prin această vizită, 
prin rezultatele ei, partidul și statul 
nostru aduc o contribuție deosebită 
la întărirea continuă a raporturilor 
internaționaliste dintre poporul ro
mân și popoarele țărilor socialiste ale 
Asiei — parte integrantă a prieteniei 
internaționaliste cu toate țările socia
liste — la cauza generală a socialis
mului și păcii.

Exemplul dumneavoastră de abne
gație și dăruire pentru cauza parti

unității mișcării
un înalt spirit internaționalist, are ca 
deviză permanentă — a face tot 
ce depinde de el pentru ca di
vergențele existente între unele par
tide comuniste și țări socialiste să 
fie depășite și să se restabilească 
deplina unitate, în interesul cauzei 
generale a socialismului.

Vizita deosebit de fructuoasă în
treprinsă de delegația română în 
frunte cu dumneavoastră, scumpe 
tovarășe secretar general, în Repu
blica Populară Chineză, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Repu
blica Democrată Vietnam și Re
publica Populară Mongolă, întreaga 
activitate desfășurată pe plan extern 
de partidul și statul nostru, în spiri
tul marxism-leninismului și al inter
naționalismului socialist, în scopul 

conducătorii poporului cambodgian, 
înt.îlnirile cu oamenii muncii și primi
rile entuziaste făcute delegației noas
tre sînt dovada grăitoare a aprecierii 
de care se bucură în lume contribuția 
consecventă a partidului și statului 
nostru la soluționarea, în interesul 
popoarelor, a problemelor vitale ale 
omenirii contemporane.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. iubit și stimat conducător 
al partidului și poporului nostru, de 
totala adeziune și de atașamentul 
nostru nemărginit față de neobosita 
activitate pe care o desfăsurați, in 
fruntea partidului și statului, pentru 
afirmarea României in viața politică 
internațională, pentru apărarea in
tereselor și năzuințelor fundamentale 
ale poporului român, pentru aportul 
neprecupețit și de înaltă competență 
pe care-1 aduceți necontenit la în
florirea patriei noastre socialiste.

partidului nostru
ranității și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecul 
în treburile interne, avantajul re
ciproc — pentru cauza progresului 
și păcii, pentru soluționarea proble
melor capitale ale lumii contempo
rane, a ridicat și mai mult presti
giul de care se bucură România so
cialistă pe arena internațională.

In timpul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale în țările 
socialiste din Asia, oamenii muncii 
de pe meleagurile hunedorene — ro
mâni, maghiari, germani și de alte • 
naționalități — mobilizați de către 
organizația județeană de partid, au 
depus eforturi susținute pentru a 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
ce le revin din mărețul program de 
dezvoltare multilaterală a patriei 
noastre socialiste. Peste tot — în a- 
bataje, la oțelării și furnale, pe 
șantiere și pe ogoare, în instituții, la 
fiecare loc de muncă — domnea o at
mosferă de lucru și de efervescență 
creatoare, întreaga masă de oameni 
ai muncii fiind angajată plenar în 
lupta pentru înfăptuirea sarcinilor 
primului an al noului cincinal.

tica sa dreaptă și clarvăzătoare, 
constructivă.

Vizita delegației pe care cu atîta 
succes ați condus-o a purtat peste 
mări și țări mesajul caldei solidari
tăți a poporului nostru cu popoarele 
care luptă împotriva imperialismu
lui, pentru apărarea libertății și 
independenței lor naționale, pentru 
cauza socialismului și păcii in lume.

Oamenii muncii din județul Vran
cea își manifestă și cu acest prilej 
adeziunea lor totală față de politica 
externă a partidului și statului nos
tru, dau o înaltă apreciere aportu
lui dv., iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea și înfăptui
rea acestei politici, la activitatea 
pentru soluționarea problemelor ar
zătoare ale lumii contemporane.

O expresie concretă a devotamen
tului oamenilor muncii din județul 
nostru față de politica partidului și 
statului nostru o constituie rezulta
tele obținute în construcția socia
listă, realizarea cu șase zile mai 
devreme a planului de stat pe pri
mul semestru al acestui an. Folo

dului și poporului, pentru unitatea 
țărilor socialiste constituie pentru 
noi o pildă vie și un îndemn în a ne 
mobiliza toate forțele, întreaga noas
tră energie și pricepere pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor cc 
ne revin, pentru a asigura dezvolta
rea multilaterală a scumpei noastre 
patrii, creșterea necontenită a pres
tigiului său în lume.

Asigurîndu-vă de adeziunea deplină 
a tuturor comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județul Harghita 
față de întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, Vă dorim, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate și putere 
de muncă, pentru îndeplinirea înalte
lor îndatoriri ce vă revin în fruntea 
partidului și a statului, spre binele 
generațiilor prezente și viitoare ale 
României socialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN 
HARGHITA AL P.C.R.

comuniste
întăririi forțelor mondiale ale socia
lismului și păcii, al soluționării pro
blemelor arzătoare ale lumii con
temporane, al contracarării acțiuni
lor agresive ale imperialismului 
întrunesc adeziunea întregii noastre 
națiuni.

Noi, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județ sîntem hotărîți să ne 
dovedim, prin faptele noastre, totala 
adeziune la politica partidului, în- 
corporînd munca noastră în efortul 
general al poporului român pentru 
înflorirea multilaterală a scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România — pentru triumful 
Socialismului și păcii în lume.

COMITETUL JUDEȚEAN 
TELEORMAN AL P.C.R.

Comuniștii și toți ceilalți oameni ai 
muncii din județul Timiș vă adre- 
șează, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, calde mulțumiri pentru 
tot ce se înfăptuiește în patria noas
tră astăzi, pentru perspectivele mă
rețe ce i se deschid, datorită faptu
lui că are un conducător ferm, înțe
lept, în Partidul Comunist Român, 
în frunte cu proeminenta personali
tate a secretarului său general.

Organizația noastră județeană de 
partid vă asigură, tovarășe secretar 
general, că va mobiliza și de acum 
înainte toate forțele de care dispu
nem în județul nostru pentru a spori 
și mai mult contribuția oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri la în
făptuirea neabătută a intregii poli
tici interne și internaționale a parti
dului nostru.

COMITETUL JUDEȚEAN 
TIMIȘ AL P.C.R.

Informăm conducerea de partid și 
de stat că muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din unitățile industriale 
ale județului nostru s-au angajat să 
depășească planul producției-marfă 
cu 185 milioane lei, să realizeze 60 
milioane lei beneficii și 27 milioane 
lei economii suplimentare.

In numele comuniștilor, al tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii din 
județ, asigurăm conducerea parti
dului și statului nostru, pe dumnea
voastră, mult iubite tovarășe secre
tar general, de întregul devotament 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru și vă 
încredințăm că vom munci cu tot 
elanul, pasiunea și răspunderea pen
tru valorificarea tuturor resurselor 
materiale și umane de care dispu
nem, în scopul creșterii aportului 
hunedorean la înfăptuirea progra
mului măreț de edificare multilate
rală a socialismului în patria noas
tră.

COMITETUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL P.C.R.

sind toate capacitățile de producție, 
pînâ la sfirșitul anului vom realiza 
peste prevederile planului o pro- 
ducție-marfă de peste 40 000 000 lei. 
vom depăși livrările de produse 
la fondul pieței cu 15 000 000 lei, iar 
beneficiile planificate cu circa 
19 000 000 lei. Pe ogoare, țăranii coo
peratori muncesc cu toate puterile 
pentru creșterea producției vegetale 
și animale, se pregătesc pentru 
strîngerea primelor recolte.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru înfăptui
rea obiectivelor Congresului al X-lea 
al P.C.R., adueîndu-ne astfel contri
buția la dezvoltarea și înflorirea 
scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România, la întărirea' for
țelor socialismului în lume.

BIROUL COMITETULUI 
JUDEȚEAN VRANCEA 

AL P.C.R.
COMITETUL EXECUTIV 

AL CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN

Exprimind sentimentele profunde 
ale comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — din ju
dețul nostru, Comitetul județean 
Arad al Partidului Comunist Român, 
își manifestă acordul deplin și dă o 
înaltă apreciere activității desfășu
rate de către delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Socia
liste România, personal de către 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitei 
oficiale întreprinse în țările socialiste 
din Asia.

Vizitele și convorbirile cu condu
cătorii de partid și de stat din Re
publica Populară Chineză, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Re
publica Democrată Vietnam și Re
publica Populară Mongolă, întilnirile 
cu masele largi de oameni ai muncii 
din aceste țări au fost urmărite cu 
un interes deosebit de către comu
niști și toți locuitorii județului Arad, 
care, împreună cu întregul nostru 
popor, au văzut în ele încă o expre

Activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu — un 
exemplu de slujire a imperativelor majore 

ale comunismului, păcii și progresului
Biroul comitetului județean de 

partid, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Neamț au urmărit cu 
un deosebit interes vizita delegației 
de partid și guvernamentale române 
în Republica Populară Chineză, Re
publica Populară Democrată Coreea
nă, Republica Democrată Vietnam și 
Republica Populară Mongolă. Bogatul 
program al acestei vizite, discuțiile 
purtate în timpul ei cu conducătorii 
de partid și de stat din aceste state, 
cu reprezentanții legali ai poporului 
cambodgian, manifestările deosebit 
de calde cu care delegația de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
România a fost înconjurată pretutin
deni, rezultatele consemnate în co
municatele comune adoptate mar
chează prețioase contribuții la dez
voltarea prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre partiftdlâț" guver
nele și popoarele țărilor noastre. Pe 
deplin corespunzătoare intereselor

Pentru soluționarea problemelor arzătoare ale lumii 
contemporane potrivit cerințelor păcii 

și progresului social
Comuniștii; toți oamenii muncii din 

județul Galați au fost tot timpul ală
turi de dumneavoastră, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, în vizita oficia
lă de prietenie întreprinsă de delega
ția de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România în țările 
socialiste din Asia) exprimîndu-și to
tala aprobare și înalta apreciere pen
tru întreaga activitate desfășura
tă, pentru contribuția remarcabilă 
pe care dumneavoastră — con
ducător iubit ai partidului și 
poporului nostru, militant de sea
mă al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, personalitate 
de o deosebită clarviziune politică — 
o aduceți la întărirea continuă a le
găturilor internaționaliste dintre po
porul român și popoarele celorlalte 
țări socialiste, la soluționarea proble

Expresie strălucită a politicii neabătute 
de prietenie frățească cu toate țările socialiste

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncit* din 
județul Ilfov, care au luat cunoș
tință, zi de zi, din presă, de mo
dul cum s-a desfășurat vizita dele
gației de partid și guvernamentale 
române, conduse de dumneavoastră, 
în țările socialiste din Asia, dau o 
inaltă apreciere și aprobă cu entu
ziasm activitatea prodigioasă a de
legației.

în întreaga desfășurare a vizitei, 
comuniștii, toți cei ce muncesc din 
județul Ilfov au văzut o pregnantă 
manifestare a înaltei principialități 
marxist-leniniste de care este pă
trunsă politica externă a partidului 
și statului nostru, o strălucită reafir
mare a internaționalismului ei con
secvent. A apărut încă o dată, cu 
cea mai mare claritate, orientarea 
fundamentală, pe <are partidul nos
tru o urmează statornic, de promo
vare a prieteniei, alianței și colabo

S-a afirmat încă o dată caracterul realist, științific 
și constructiv al politicii partidului

Comitetul județean Vaslui al Parti
dului Comunist Român, exprimind 
gindurde și sentimentale celor 40 000 
de comuniști, ale tuturor oamenilor 
muncii din județ, aprobă în întregi
me, cu înaltă prețuire, activitatea 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste România, 
în frunte eu dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, cu prilejul vizitei 
în țările socialiste din Asia.

Urmărind cu interes deosebit și vie 
satisfacție deslășurarea vizitei, con
vorbirile purtate cu conducătorii de 
partid și de stat din țările vizitate, 
apreciem că ele corespund întrutotul 
at’.t intereselor popoarelor noastre, cît 
și intereselor generale ale socialis
mului, cauzei unității țărilor socialis
te, a mișcării comuniste și munaito- 

sie concretă a politicii consecvente 
marxist-leniniste a partidului și sta
tului nostru, o materializare a prin
cipiilor directoare elaborate de Con
gresul al X-iea, de continuă dezvol
tare a prieteniei și colaborării fră
țești cu toate țările socialiste. Consi
derăm, de asemenea, vizita ca o ma
nifestare deosebit de importantă a 
solidarității partidului și poporului 
nostru cu forțele revoluționare, anti
imperialiste, cu lupta popoarelor 
pentru apărarea libertății și inde
pendenței naționale, a dreptului lor 
de a-și decide singure soarta.

Organizația județeană de partid 
apreciază contribuția excepțională 
adusă, în cadrul acestor vizite, de 
către dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, eforturile 
deosebite pe care le-ați depus pentru 
depășirea divergențelor și restabili
rea unității țărilor socialiste, a par
tidelor comuniste și muncitorești, a 
forțelor antiimperialiste. pentru pro
movarea neabătută a principiilor 

poporului român, ca și intereselor 
popoarelor chinez, coreean, vietna
mez, mongol, dezvoltării construcției 
socialiste în țările noastre, această 
vizită, rezultatele ei slujesc deopotri
vă întăririi pozițiilor socialismului în 
întreaga lume.

Apreciem că vizita în țările socia
liste din Asia demonstrează înalta 
răspundere de care sînt animate parti
dul și statul nostru pentru, restabi
lirea unității țărilor socialiste, a par
tidelor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste. In 
același timp, prin întreaga ei desfă
șurare, ea a evidențiat solidaritatea 
activă a partidului și statului nostru 
cu lupta popoarelor împotriva impe
rialismului. Activitatea pe care dum
neavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, 
ați desfășurat-o în fruntea delega
ției, activitate ce continuă neabătut 
pe. aceea depusă în țară sau cu pri
lejul altor întîlniri internaționale, 

melor arzătoare ale lumii contempo
rane, la cauza progresului și păcii în 
lume.

în atmosfera entuziastă, plină de căl
dură și spirit tovărășesc cu care ați 
fost întîmpinat pretutindeni în țările 
vizitate, în aprecierile pozitive făcute 
la adresa poporului român, a rezulta
telor sale remarcabile în opera de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, noi vedem o expresie con
cludentă a înaltului prestigiu de care 
se bucură Partidul Comunist Român, 
România socialistă, conducerea sa, în 
frunte cu dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Ceaușescu, pentru activitatea 
neobosită, creatoare, principială, cores
punzătoare liniei generale a politicii 
externe stabilite de cel de-al X-lea 
Congres al partidului, de dezvoltare 
continuă a prieteniei, alianței si cola

rării frățești cu toate țările socia
liste. de întărire a unității sistemu
lui mondial socialist, a mișcării co
muniste internaționale. In același 
timp, apreciem această vizită ca o 
înaltă manifestare a solidarității și 
sprijinului acordat de partidul sista
tul nostru popoarelor care luptă 
împotriva imperialismului, pentru li
bertate și independență națională, 
pentru afirmarea și respectarea drep
tului lor inalienabil de a-și hotărî 
destinele potrivit propriei lor 
voințe.

încadrați în marele efort generat 
de însuflețitoarele prevederi ale nou
lui plan cincinal, dînd glas hotărîrii 
lor ferme de a obține noi și însem
nate succese în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, co
muniștii, toți cei ce muncesc de pe 
meleagurile județului Ilfov rapor
tează cu justificată mîndrie că au 
obținut realizări de seamă în indus

rești internaționale, a forțelor anti
imperialiste de pretutindeni.

în această viîită, cu adevărat isto
rică, noi vedern o strălucită mani
festare a principialității marxist-le
niniste a partidului nostru, a inter
naționalismului său consecvent, a 
perseverenței cu care el acționează 
în sprijinul năzuințelor fundamen
tale ale popoarelor, al soluționării 
marilor probleme care frămintă ome
nirea în zilele noastre.

S-a afirmat încă o dată, pe un vast 
plan internațional, caracterul realist, 
științific și constructiv al politicii par
tidului și statului nostru — ceea ce 
stimulează și mai puternic eforturi
le oamenilor muncii pentru realiza
rea in mod exemplar a sarcinilor 

marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, ale egalității în 
drepturi, independenței și suverani
tății, neamestecului in treburile in
terne, ajutorului reciproc și colabo
rării multilaterale.

Politica externă, profund realistă, 
principială a partidului și statului 
nostru se bucură de adeziunea depli
nă a comuniștilor și a întregului 
popor român, care văd în această po
litica expresia fidelă a intereselor lor 
fundamentale, o contribuție activă la 
cauza socialismului și păcii în lume.

Oamenii muncii din județul Arad, 
asemenea întregului nostru popor, 
privesc cu încredere și entuziasm 
viitorul luminos al patriei, clar con
turat de Congresul al X-lea al par
tidului, iși vor dărui, și mai departe 
toate forțele, elanul și energia pentru 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru.

COMITETUL JUDEȚEAN 
ARAD AL P.C.R.

este un exemplu de slujire a impe
rativelor majore ale mișcării comu
niste, ale cauzei progresului și păcii 
în lume.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul Neamț, 
biroul comitetului județean de partid 
exprimă totala adeziune față de ac
tivitatea delegației de partid și gu
vernamentale române desfășurată în 
timpul recentei vizite.

Asigurăm și pe această cale Comi
tetul Central al partidului, pe dum
neavoastră, stimate tovarășe secretar 
general, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a traduce în viață poli
tica înțeleaptă a partidului și statului 
nostru de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, pentru a 
ne aduce contribuția la victoria cau
zei socialismului și păcii în lume.

COMITETUL JUDEȚEAN 
NEAMȚ AL P.C.R.

borării cu toate țările socialiste, cu 
toate forțele antiimperialiste contem
porane.

Animați de un puternic sentiment 
patriotic și internaționalist, atașați 
profund politicii partidului și statu
lui nostru, vă asigurăm, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
pune întreaga noastră pricepere, ca
pacitate creatoare și entuziasm în 
slujba înfăptuirii neabătute a măre
țelor sarcini ce ne revin în actualul 
cincinal pentru înflorirea și dezvol
tarea multilaterală a patriei noastre, 
pentru întărirea forței și coeziunii 
sistemului mondial socialist, a miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale.

COMITETUL JUDEȚEAN 
GALAȚI AL P.C.R.

trie, agricultură, în domeniul social- 
cultural. în aceste zile, oamenii 
muncii de pe cuprinsul județului, 
conduși de organele și organizațiile 
de partid, se află la datorie, in 
marea bătălie a recoltei. Raportăm 
conducerii partidului, dumneavoastră 
personal, scumpe tovarășe secretar 
general, că pină la data de 26 iu
nie a.c. a fost strînsă recolta de 
orz de pe o suprafață de 5 650 ha, 
iar peste 4 000 ha au fost însămin- 
țate cu culturi succesive.

Sîntem convinși că rezultatele ob
ținute de județul nostru în dome
niul economic și social-cultural vor 
constitui o verigă a lanțului de 
succese care consolidează prestigiul 
României pe plan internațional, con
tribuția ei la întărirea sistemului 
socialist mondial.

COMITETUL JUDEȚEAN 
ILFOV AL P.C.R.

economice și social-culturale ce le 
revin din hotărîrile Congresului al 
X-lea al P.C.R, pentru a-și aduce o 
cit mai însemnată contribuție ia în
făptuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Acum, la reîntoarcerea dumnea
voastră în patrie, vă încredințăm din 
nou, stimate tovarășe secretar gene
ral, că, aprobînd cu căldură activita
tea delegației noastre de partid și 
de stat în țările socialiste din Asia, 
ne alăturăm eforturile celor depuse 
de întregul popor pentru aplicarea 
neabătută a politicii partidului.

COMITETUL JUDEȚEAN 
VASLUI AL P.C.R.

Delegația a slujit 
bine interesele 

poporului nostru 
si ale socialismului >
- NE DECLARĂ ȚĂRANII 

DIN BALOTESTIJ

Duminică seara, tehnicianul 
agronom Petre Slmionescu din 
comuna Balotești, județul Il
fov, are din nou oaspeți. în 
jurul televizorului : rude, ve
cini. în plus — reporterii. Tele
viziunea continuă transmiterea 
filmului vizitei delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in țările so
cialiste din Asia.

— Am văzut împreună și fil
mul vizitei din China — ne 
spune gazda. Nu lipsește nici 
tunul dintre cei de aseară.

Oamenii discută cu însuflețire, 
comentează, își exprimă deschis 
gindurile, satisfacția de a se fi 
simțit părtași la solia de pace, 
de prietenie, de colaborare și so
lidaritate Internaționalistă a par
tidului, a poporului nostru.

— Acum zicem de țara noas
tră că e un șantier, își exprimă 
gindul cooperatorul Stan Vasile. 
Și-i adevărat ! Cine nu vede cite 
se fac ?! Am luat aminte 
la locurile străbătute de de
legația noastră prin China 
populară. Și China e un șantier. 
Vn mare șantier. Ca toate ță
rile socialiste. Aceste lucruri ne 
leagă cu trăinicie ; ele chezășu- 
iesc prietenia, colaborarea, mer
sul pe drumul socialismului.

— Mii și mii de miini, ca 
niște spice, salutind prietenos, 
cu căldură izvorită din inimă. 
Asta mi-a rămas puternic înti
părit în minte — spune coope- 
ratoarea Ioana Sandu. Atunci 
cind tovarășul Nicolae Ceaușescu 
stringea miinile oamenilor sim
țeam că și noi sîntem acolo, pre
zenți, intr-o singură voință.

Discuția se animă. Oamenii 
își spun, ca în atîtea alte rîn- 
duri, opinia lor in probleme 
fundamentale ale țării. Sînt cu
vinte ce exprimă profunda lor 
adeziune față de cauza socialis
mului, față' de politica internă 
și externă a Partidului Comu
nist Român, politică profund 
principială, emanație a voinței 
întregului popor, închinată bu
năstării și fericirii sale, cauzei 
păcii și socialismului în lume.

...Pe rînd, etapele vizitei sînt 
comentate. Oamenii extrag înțe
lesurile ei majore, semnificațiile 
sale profunde, deosebita sa în
semnătate politică.

Dar iată, începe filmul vizi
tei solilor poporului român in 
Republica Populară Democrată 
Coreeană. Imagini devenite fa
miliare pătrund din nou în casa 
gazdei noastre : primirea deo
sebit de prietenoasă, ca un semn 
de adîncă stimă și prețuire pen
tru poporul român, constructor 
al socialismului, pentru contri
buția importantă a partidului 
nostru, a conducerii sale, per
sonal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la cauza dezvoltării 
colaborării și prieteniei dintre 
țările socialiste, dintre partidele 
comuniste și muncitorești, pen
tru socialism și pace în lume.

— Multe greutăți a avut de 
învins poporul frate coreean — 
spune cineva dintre cei prezenți. 
Ca țări socialiste, am fost și sîn
tem alături de el și la bine și 
la greu. Solidaritatea dintre ță
rile socialiste este un bun de 
preț care trebuie întărit și apă
rat. Partidul nostru o spune 
răspicat. în această voință, în 
această politică ne recunoaștem 
pe noi, voința noastră, politica 
noastră.

Pe micul ecran se succed ima
gini din timpul vizitei. Imagini 
grăitoare pentru căldura primi
rii, pentru prețuirea de care se 
bucură țara noastră și în aceas
tă țară socialistă. Timpul trece 
pe nesimțite. Cei prezenți în fața 
televizorului, în casa lui Petre 
Simionescu trăiesc cu adevă
rat mesajul de prietenie, colabo
rare, de solidaritate pe care de
legația de partid și guvernamen
tală îl face cunoscut, exprimind 
simțămintele poporului român.

— Această vizită în țările so
cialiste din Asia — spune Cris- 
țea Tănase, primarul comunei — 
înseamnă, după mine, un act po
litic chibzuit, de mare răspun
dere. Zic de răspundere, pen
tru că el este făcut in nume
le și interesul nostru, al na
țiunii. Dar nu numai atît ; e un 
act pus in slujba unității tuturor 
forțelor socialismului. Este exact 
politica pe care o duce zi de zi, 
stăruitor, partidul ; este politica 
stimată și prețuită in lume — 
motiv de îndreptățită mindrie 
pentru noi.

— Se știe — ne spune bătrînul 
cooperator Nicolae Petre — 
înțelepciunea, chibzuință, spiri
tul de dreptate sint calități ce 
trăiesc adine în inima poporului 
nostru, fac parte din ființa noas
tră. Vizita în țările socialiste din 
Asia este și ea un semn de a- 
firmare a acestor calități, do
vada înțelepciunii, a chibzuin
țe! politice, a hotărîrii statorni
ce de a întreprinde tot ceea ce 
este necesar pentru binele po
porului român, pentru cauza so
cialismului. Iată de ce, și cu 
acest prilej, sîntem din adîncul 
inimii recunoscători iubitului fiu 
al poporului român, conducăto
rul strălucit al partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Hie TANASACHE 
Titus ANDREI
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Spiritul de inaltă
responsabilitate comunistă

Urmărită de întreaga noastră na
țiune cu cel mai viu interes, călătoria 
delegației de partid și guvernamen
tale conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în patru țări socialiste ale 
Asiei ne-a comunicat tuturor un 
sentiment profund, de îndrituită mîn- 
drie fiindcă a făcut, încă o dată, 
dovada spiritului de înaltă răspunde
re de care e însuflețită politica sta
tului român, dornic de pace, înțele
gere și cooperare internațională, po
litica marxist-leninistă a partidului 
nostru comunist.

Intr-o lume pîndită de pericolul 
nei conflagrații mondiale, poate cea 

. )ai pustiitoare din cite a cunoscut 
umanitatea în lunga și zbuciumata ei 
istorie, căutarea căilor celor mai po
trivite pentru îndepărtarea norilor ce 
amenință cerul lumii constituie o 
obligație a tuturor conștiințelor res
ponsabile. Acțiunile întreprinse de 
partidul nostru, inițiativele urmărite 
cu o neabătută consecvență de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pe drumul 
întăririi coeziunii țărilor socialiste și 
al eliminării, cu un ceas mai devreme, 
a divergențelor care le separă, munca 
neobosită a secretarului general al 
partidului închinată acestor nobile 
țeluri și-au găsit o expresie plenară 
în această călătorie în care poporul 
român vede, cu o legitimă satisfac
ție, expresia unei activități devotate, 
înțelepte și încărcate de istorice 
responsabilități. Așa cum a arătat de 
nenumărate ori secretarul general 
al partidului, pacea e una și indi
vizibilă, iar răspunderile în fața vi
itorului ce ne va judeca drept și as
pru revin în mod egal tuturor popoa
relor, mari sau mici, deopotrivă che
mate să aducă o contribuție la clari
ficarea. în spiritul păcii, a proble
melor cardinale cv. care este con
fruntată omenirea. Prima problemă, 
cea mai însemnată și cu consecințe

Izvorul sprijinului entuziast: 
cuvintele și gindurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sint cuvintele 

și gindurile intregii națiuni
îmi rememorez cu emoție eveni

mentele ultimelor săptămîni, cele în 
care delegația de partid și guver
namentală română, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat o 
vizită în țările socialiste din Asia. 
Cu emoție, pentru că seară de seară, 
în sala de festivități a clubului, ca 
și în sala culturală din uzină, în fața 
ecranelor televizoarelor, eu. și zeci de . 
muncitori din uzina „Gri vi ța roșie" , 
am fost cu gîndul Și sufletul alături 1 
de membrii delegației noastre, in 
frunte cu conducătorul ei, cu condu
cătorul partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am ur
mărit cu cel mai mare interes toate 
etapele vizitei — și seară de seară 
au fost discuții entuziaste în cave s-a 
exprimat deplina satisfacție față de 
rezultatele actualei călătorii, față de 
principiile internaționaliste promo
vate cu consecvență de delegația 
noastră cu prilejul tuturor întîlnirilor 
avute.

După fiecare din transmisiile efec
tuate am asistat la discuții pasionante, 
spontane, în care muncitorii de ia 
„Grivița roșie" comentau cu aprin
dere imaginile urmărite. cuvintele 
rostite cu atîta chibzuință de tova
rășul Ceaușescu. Interesul atît de 
.mare, faptul că în flecare dimineață 
în pauzele de lucru în jurul 
parelor se strîngeau grupuri, grupuri 
de salariați pentru a citi și comenta 
ultimele vești sosite nu-și au expli
cația decît în faptul că am înțeles cu 
toții importanța și semnificația aces
tei acțiuni internaționaliste de politi
că externă a conducerii partidului.

Uzina în care lucrez are tradiționa
le legături de prietenie cu muncitorii 
din țările socialiste ale Asiei. Zi de

In conformitate cu linia politicii 
externe clar definită de Congresele 

IX și X ale P. C. R.
S-a întîmplat ca, în timp ce dele

gația țării noastre își purta mesajul 
de solidaritate internaționalistă și 
pace peste întinderile Asiei, să mă 
aflu pentru o scurtă perioadă de 
timp la Bruxelles, unde făceam cu
noscute o serie din noile realizări ale 
cercetării noastre științifice în dome
niul industriei electrotehnice. Și pot 
spune că, datorită acestei coinciden
țe, atmosfera de interes, cordialitate 
și prietenie cu care am fost înconju
rat a atins cote de intensitate mult 
mai înalte decit, de obicei. Comentînd 
călătoria în Asia a solilor României 
socialiste, mai mulți colegi belgieni 
— erau printre ei și comuniști, dar 
și simpli oameni cu vederi democra
tice, progresiste, ca toți oamenii iu
bitori de pace — au vorbit cu multă 
simpatie despre ceea ce au denumit 
„coloana vertebrală a românilor", în
țeleasă ca o verticală a demnității și 
consecvenței în gîndire, în atitudine.

M-am gîndit atunci — mă gîndesc 
și acum, cînd semnificația și dimen
siunile reale ale acestui eveniment a- 
par în întreaga lor amploare — la fap
tul că vizita delegației conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in țările 
asiatice ilustrează o dată mai mult 
consecvența cu care conducerea parti
dului nostru aplică hotărîrile congre
selor IX și X ale P.C.R., care au tra
sat partidului înalta îndatorire de a 
acționa ca detașament ferm al miș
cării comuniste internaționale, adu- 
cîndu-și întreaga contribuție interna
ționalistă la întărirea unității de lup
tă a acesteia, a sistemului mondial 
socialist, la întărirea coeziunii fron
tului mondial antiimperialist. Acțio- 
nînd în spiritul hotărîrilor forului 
său suprem de conducere, pentru de
pășirea divergențelor existente între 
țările socialiste, partidul nostru este 
însuflețit de convingerea că slujește 
deopotrivă interesele vitale ale po
porului român, ca și interesele cauzei 
generale a socialismului și păcii.

Ceea ce caracterizează spiritul con
greselor IX și X ale P.C.R. atit în ce 
privește politica internă, cit și cea 
externă, este poziția principială, crea

decisive, rămîne problema refacerii 
și consolidării unității marii fami
lii a țărilor socialiste. Acestei unități 
i-a consacrat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu toate strădaniile sale și în 
cadrul acestei călătorii de răsunet și 
importanță istorică, contribuție ma
joră a partidului nostru la cauza 
unității tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești și, prin aceasta, la 
cauza progresului întregii umanități.

Primirea entuziastă făcută delega
ției noastre, respectul și prețucrea 
cu care a fost întîmpinat pretutin
deni tovarășul Nicolae Ceaușescu își 
au izvoarele în politica Partidului 
Comunist Român al cărui devota
ment față de principiile internațio
nalismului socialist este demonstrat 
prin fapte, prin toate acțiunile și 
inițiativele partidului și statului 
nostru.

Convorbirile avute cu șefii da 
statei cu cadrele de partid, cu mii 
de oameni simpli din China, Coreea,
R.D. Vietnam sau Mongolia au ur
mărit același scop : să facă mai bine 
cunoscute politica noastră de pace, 
cooperare și înțelegere frățească cu 
triate statele socialiste, de colaborare 
sinceră cu toate țările, egal intere
sate ca pacea să fie salvgardată, ca 
spectrul războiului să fie izgonit. 
Prestigiul României, sporit prin a- 
ceastă călătorie, contribuie la creș
terea prestigiului statelor socialiste, 
constituie un aport esențial la lupta 
omenirii pentru viitorul ei de pace, 
progres și oivilizație. Iată o parte 
din numeroasele temeiuri care mă 
îndeamnă să-mi declar și acum, ca 
"n atîtea alte prilejuri, satisfacția 
deplină pentru politica partidului, 
adeziunea la principiile ei internațio
naliste și în același timp adînc pa
triotice.

Aurel BARANGA
♦

zi. produse care poartă pe ele însem
nul „Grlviței roșii" iau drumul aces
tor state, pentru care avem cele mai 
calde sentimente de prietenie și sti
mă. Iată de ce, atunci cînd delegația 
de partid și guvernamentală română 
și-a exprimat in mod deschis, sincer, 
sprijinul frățesc pentru lupta lor anti- 
imperialistă, pentru construirea unei 
societăți socialiste înaintate, în aces
te declarații noi am văzut transpuse 
propriile noastre ginduri, în cuvin
tele rostite ne-am auzit propriile 
noastre cuvinte. Iată de ce întreaga 
noastră națiune socialistă, unită ca 
un singur om, își exprimă sprijinul și 
adeziunea entuziastă față de activita
tea delegației, a iubitului nostru con
ducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Internaționalismul socialist al 
României contemporane se poate mă
sura în fapte. în uzină, cu toții cu
noaștem oameni care muncesc și 
trăiesc în țările socialiste ale Asiei, 
pentru că în fiecare vară în mijlocul 
nostru sosesc să lucreze sute de 
studenți din aceste țări, care învață 
în institutele din România. Lucrînd 
cot la cot, învățînd unii de la alții, 
ne aducem și noi contribuția la întă
rirea și consolidarea relațiilor de prie
tenie și colaborare între toate țările 
socialite. principiu fundamental care 
a călăuzit întreaga activitate a de
legației noastre, principiu care întru
nește aprobarea entuziastă a noastră, 
a tuturor, a muncitorilor „Griviței 
roșii", a muncitorilor din întreaga 
tară.

Vaslle CIOBANU 
directorul clubului uzinei 
„Grivija roșie'

toare, constructivă. Am auzit în multe 
țări ale lumii cuvinte de admirație 
privind consecvența cu care e promo
vat acest spirit în întreaga activitate 
a partidului nostru. Intr-adevăr, o 
asemenea consecvență neabătută este 
unul dintre cele mai mari merite ale 
partidului nostru. Ne amintim ce 
„zestre" de idei călăuzitoare, de „po
runci de partid" au cristalizat aces
te congrese, pe care, pe drept cu- 
vînt, le denumim de importanță epo
cală în viața poporului român : să 
punem neabătut în centrul politicii 
externe prietenia cu toate țările so
cialiste, să milităm pentru dezvol
tarea colaborării cu ele pe toate pla
nurile, să acționăm neclintit pentru 
refacerea unității, a coeziunii între 
țările socialiste, între partidele co
muniste, să nu lăsăm sub nici un 
chip partidul nostru să fie atras la 
condamnări, blamări ale altor parti
de, să propagăm prin cuvînt și fap
tă ideea că deasupra oricăror deose
biri trebuie pus întotdeauna ceea ce 
este comun și unește. Or, dacă pri
vim, dacă analizăm desfășurarea vi
zitei delegației noastre in Asia, ve
dem că ea s-a înscris întru totul și 
întocmai în aceste coordonate — de 
altfel, nu ca o excepție, ci ca toate 
acțiunile sau pozițiile partidului nos
tru în aceste probleme. Cum spu
neam mai sus, mă bucură că atît de 
mulți oameni cinstiți de peste hota
re au apreciat cum se cuvine impor
tanța acestei misiuni de prietenie și 
unitate ; dar cum știu că exis
tă și așa-ziși „observatori", „comen
tatori" care și-au făcut de fapt o 
profesie din interpretări deformate, 
din suspiciune și neîncredere, le-aș 
spune : mai citiți documentele con
greselor IX și X ale P.C.R., și ve
deți că tot ce a spus, tot ce a fă
cut delegația noastră nu are nimic 
senzațional, se înscrie strict în li
tera „legii noastre de partid", hotă- 
ririle congresului — cu adăugarea că 
această poziție și-a găsit o minunată 
confirmare, la o scară geografică de 
zeci de mii de kilometri, și umană de 
sute de milioane de oameni.

Faptul că este un mare cîștig cînd 

un om vădește o asemenea calitate, 
în perimetrele limitate ale activității 
lui zilnice, de la serviciu și de aca
să, ne face să înțelegem cîștigul 
imens ce-1 înregistrează un partid, o 
societate, care, în întregul lor, 
și-au făcut din acesta un principiu de 
activitate. Cine citește lucrările in
cluse în cele cinci volume cuprinzînd 
scrierile și cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu constată că, deși 
reflectă probleme specifice unor a- 
numite etape ale dezvoltării societă
ții noastre, din fiecare dintre ele se 
degajă un sistem stabil de prin
cipii, urmărit, dezvoltat cu per
severență și tenacitate. Recitirea aces
tor lucrări și meditarea asupra în
semnătății lor în contextul dinamis
mului propriu politicii externe a 
României socialiste ne insuflă, tot
odată, un profund sentiment de satis

Pentru coeziunea 
tuturor forțelor antiimperialiste
Ca membru al P.C.R., ca cetățean 

al României socialiste, urmăresc cu 
<Sel mai viu interes activitatea des
fășurată pe plan internațional de 
partidul și statul nostru. Este o ac
tivitate vie, susținută, dinamică ce 
confirmă, zi cu zi, tenacitatea și 
perseverența cu care țara noastră, 
poporul român militează pentru tri
umful socialismului și comunismului, 
pentru statornicirea în lumea con
temporană a unei păci trainice, ba
zate pe încredere și colaborare între 
țări și popoare.

O strălucită reafirmare a acestor 
preocupări și eforturi a constituit-o 
vizita delegației de partid și guver
namentale române, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în cele 
patru țări socialiste din Asia — 
R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
R. D. Vietnam, R. P. Mongolă, — 
Vizită despre care se poate spune, 
apreciind rezultatele ei, că repre
zintă un act politic de cea mai mare 
însemnătate internațională.

Am urmărit activitatea delegației 
noastre, de-a lungul întregului ei 
parcurs, iar primirea entuziastă fă
cută conducătorilor de partid și de 
stat români, stima și prețuirea ma
nifestate față de P.C.R., față de 
România socialistă mi-au umplut 
inima de bucurie și de un legitim 
sentiment de mindrie. De aceea, mă 
raliez întru totul înaltei aprecieri și 
deplinei aprobări date de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. întregii 
activități desfășurate în cursul vizi
tei de delegația română, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Din multitudinea de aspecte care 
m-au impresionat în cursul vizitei, 
aș vrea să relev deosebita forță cu 
care a fost reafirmată și de această 
dată politica antiimperialistă a țării 
noastre, solidaritatea sa deplină, ac
tivă cu popoarele care luptă pentru 
cauza libertății și independenței na
ționale, pentru dreptul de a-și ho
tărî singure soarta. Poziția partidu
lui nostru în această problemă 
vitală a omenirii s-a ■ evidențiat • pe 
întreg itinerarul călătoriei, a fost

Un itinerar de mii de kilometri, 
sub steagul internaționalismului
Cred că nu greșesc spunînd că am 

avut sentimentul de a fi participat 
cu toții la marea vizită a delegației 
de partid și guvernamentale, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în țările socialiste din Asia. Zi de zi, 
prin intermediul imaginilor de tele
viziune, ne-am simțit și noi acolo, ia 
fața locului, de-a lungul imenselor 
bulevarde înțesate de zecile de mii 
de oameni ieșiți cu mic, cu mare să 
întîmpine pe solii poporului nostru, 
la entuziastele mitinguri ale priete
niei, în atmosfera cordială, tovără
șească a convorbirilor dintre condu
cători. Mesajele de salut, ca și ges
turile izvorîte spontan din mij
locul mulțimilor, litera și spiritul 

(Urmare din pag. I)

tidele comuniste și întărirea coeziu
nii lor în lupta împotriva imperialis
mului, pentru cauza socialismului, 
păcii și progresului în lume. Este 
evident că întărirea prieteniei și co
laborării dintre poporul român și 
popoarele frățești este în folosul cau
zei generale a unității țărilor socialis
te și a mișcării comuniste, a tuturor 
forțelor antiimperialiste".

„Aprobăm din toată inima și dăm 
o înaltă aprecic-re convorbirilor pur
tate de delegația română condusă de 
clumneavoasti ă, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu conducătorii 
de partid și de stat din Republica 
Populară Chineză, R. P. D Coreeană, 
F. D. Vietnam și R. P. Mongola, 
precum și cu conducătorii poporului 
cambodgian — se arată, între altele, 
în scrisoarea semnată de Biroul Co
mitetului de partid al sectorului 7 
din București. Ele constituie momen
te importante in întărirea prieteniei 
și colaborării multilaterale și frățești 
dintre partidele și țările noastre, în 
întărirea socialismului și păcii în 
lume".

„în fața televizoarelor și aparate
lor de radio sau citind presa — se 
arată în telegrama colectivului de 
muncă de la Uzina de autocamioane 
Brașov — am trăit momente de 
nemărginită bucurie și de mindrie 
patriotică pentru primirea deosebit 
de călduroasă care a fost făcută soli
lor poporului român de către oamenii 
muncii din țările prietene vizitate. 
Ne alăturăm cu toată ființa noastră 
aprecierii date de Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R., în ședința din 
25 iunie, fiind convinși că această 
vizită va aduce o contribuție deose
bit de importantă la cauza unității 
țărilor socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești internaționale". /

Cităm următoarele din telegrama 
primită de la constructorii și siderur- 
glștii de pe platforma marelui com
binai găiățeau : „Ne exprimăm eu 
deosebită satisfacție, bucurie și min
drie patriotică deplina încredere și 
adeziunea totală față de politica ex
ternă a partidului și statului nostru. 
Urmărind cu viu interes vizita fruc
tuoasă întreprinsă în țările socialis
ta din Asia de delegația de partid si 
guvernamentală, condusă de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, nc-au bucurat căldura și 
prietenia sinceră cu care aii fost în
conjurat pretutindeni, manifestările 

facție determinat de faptul că parti
dul nostru nu numai își afirmă prin
cipiile, dar le și aplică, le transpune 
în practica de zi cu zi, în hățișul e- 
venimentelor și situațiilor diverse, cu 
o clarviziune și tenacitate exemplare.

Dintr-o asemenea perspectivă, vi
zita în Asia a delegației de partid și 
guvernamentale, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimă pregnant 
o concepție politică consecventă ei în
săși, principiilor marxist-leniniste pe 
care se sprijină. O concepție și o prac
tică structurînd realmente o „coloană 
vertebrală" — a demnității și consec
venței noastre.

Dr. ing. Florin TANASESCU 
directorul Institutului de cercetări 
și proiectări pentru industria 
electrotehnică

subliniată în numeroase cuvîntări și 
consemnată în comunicatele comune 
publicate în presă.

Un șir de zile, delegația noastră 
s-a aflat, după cum se știe, pe pă- 
mînt vietnamez, pe pămîntul Indo- 
chinei, al peninsulei care — așa cum 
sublinia Comunicatul comun româ- 
no-chinez — constituie în prezent 
principalul cimp de bătaie in cadrul 
luptei duse de popoarele din în
treaga lume împotriva imperialis
mului american. Ea s-a aflat în 
zona în care popoarele Vietnamului. 
Cambodgiei și Laosului duc o luptă 
eroică, cu arma în mină, dind mari 
jertfe de singe, dar demonstrînd pe 
viu că nu există forță în lume ca
pabilă să îngenuncheze un popor 
hotărît să-și apere libertatea și 
independența națională. Pretutin
deni in aceste țări, ca și in con
vorbirile purtate cu conducătorii re
gatului cambodgian, delegația ro
mână a exprimat, cu toată fermita
tea, solidaritatea poporului român 
cu lupta dreaptă a popoarelor Indo- 
chinei, sprijinul nostru multilateral 
și hotărît pentru înfăptuirea aspira
țiilor fundamentale ale acestor po
poare.

M-au impresionat in mod deose
bit aceste secvențe ale vizitei, ca și 
multe altele, care stau mărturie 
poziției neclintite a țării noastre in 
cadrul frontului aiitiimperialist, po
ziție profund internaționalistă, ex- 
primind un profund devotament față 
de cauza libertății și independenței 
popoarelor. Iar meritul esențial pen
tru aceasta, pentru întreaga poli
tică a partidului nostru, atît pe plan 
intern cit și extern, revine eminen
tului său conducător, fiul iubit al 
poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Lui, în primul rind, îi 
exprimăm, în aceste zile, recunoș
tința profundă, mulțumirile noastre 
fierbinți.

Dumitru PĂDURE
maistru, uzinele „23 August" 
București

comunicatelor comune, atmosfera 
generală a vizitelor în aceste țări 
socialiste frățești ne-au transmis și 
ne-au întărit convingerea, reciproc 
împărtășită, a unei trainice și strînse 
prietenii sub semnul nobilelor idei 
ale internaționalismului socialist.

Ca român, cetățean al patriei so
cialiste, încerci un puternic senti
ment de satisfacție și mindrie de a 
avea, pe meleaguri atit de îndepăr
tate, prieteni aȘt de apropiați, sute 
și sute de milioane de buni tovarăși. 
Spun aceasta apelîrad și Ia impre
siile mele personale, directe, trăite 
în urmă cu cîțiva ani cu prilejul 
unei călătorii profesionale in China 
populară. Am fost oaspetele Pekinu

de stimă și respect față de poporul 
rom in, de mărețele sale realizări so
cialiste".

Din scrisoarea colectivului de la 
Fabrica de tricotaje din Miercurea- 
Ciuc — una dintre cele mai tinere 
unități industriale moderne ale ju
dețului Harghita — notăm : „Co
muniștii, toți salariații români și 
maghiari, ne exprimăm adeziunea 
deplină față de politica externă mar
xist-leninistă, internaționalistă și pa
triotică. promovată cu consecvență 
de conducerea partidului și statului 

0 înaltă misiune de comunist 
îndeplinită în mod magistral

nostru. Exprimăm înalta noastră pre
țuire pentru activitatea dumneavoas
tră neobosită, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, desfășurată în 
scopul întăririi prieteniei și colabo
rării multilaterale cu toate țările so
cialiste frățești. Considerăm cu deo
sebită satisfacție că această vizită 
și rezultatele ei se înscriu ca o con
tribuție de searnă a partidului nos
tru la cauza generală a socialismu
lui, la restabilirea și întărirea uni
tății țărilor socialiste, a mișcării co
muniste internaționale, a tuturor 
forțelor antiimperialiste".

„Avem deplina convingere că ac
tivitatea delegației, oglindită în co
municatele semnate și publicate, co
respunde intereselor poporului nos
tru, cit și ale celor patru țări fră
țești, slujește cauza generală a so
cialismului, subliniază telegrama a- 
dresată de colectivul de salariați al 
Uzinei de construcții de mașini din 
Reșița. Rezultatele vizitei concordă 
cu principiile directoare stabilite de 
Congresul al X-Iea al P.C.R., de 
dezvoltare continuă a prieteniei și 
colaborării cu toate țările socialiste, 
reflectă înalta răspundere de care 
este animat poporul român față de 
cauza progresului și păcii în lume".

„Colectivul de muncitori, tehni
cieni, ingineri și economiști de la 

lui, precum și al marilor orașe Șan- 
hai, Canton, Hanciou ; pretutindeni 
m-am simțit ca acasă, printre vechi 
și bum prieteni. M-a impresionat nu 
numai tradiționala, proverbiala os
pitalitate a poporului chinez, ci și 
interesul și atenția cu care erau ur
mărite succesele țârii noastre pe 
frontul construcției socialiste, caldele 
aprecieri despre lupta partidului și 
poporului român pentru apărarea li
bertății și independenței naționale, 
pentru progres social și pace în 
lume.

Niciodată ca acum însă, în de
cursul vizitei delegației de partid și 
guvernamentale, nu au apărut mai 
clare temeiurile și roadele acestei 
prietenii militante. Militantă — în 
sensul contribuției comune, active, 
alături de toate țările socialiste, la 
cauza generală a afirmării idealurilor 
socialismului, țelurilor libertății po
porului ; militantă — în sensul efortu
rilor pentru restabilirea unității tu

Așa acționează tovarășul 
Ceaușescu: cu gind deschis, 

cu faptă dreaptă in slujba unității!
Cu emoție și mindrie am urmă

rit, zi de zi, vizita de prietenie a 
delegației de partid și guvernamen
tale române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în țările socia
liste din Asia. Cu emoție și min
drie — pentru că fiecare zi a prile
juit o nouă manifestare de stimă și 
respect față de România socialistă, 
de partidul nostru comunist, de 
poporul nostru angajat în cel mai 
tnare efort constructiv din istoria 
sa. Muncitorii, țăranii, militarii, in
telectualii, milioane și milioane de 
chinezi, vietnamezi, coreeni, mon
goli au făcut o primire fierbinte 
delegației ce a avut în fruntea sa 
pe conducătorul patriei și partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și această primire a constituit un 
vibrant omagiu adus harnicului și 
talentatului nostru popor. Tn același 
timp. în nenumăratele dovezi de 
prietenie și prețuire, manifestate cu 
acest prilej, fiecare dintre noi a 
descifrat înalta stimă pe care popoa
rele socialiste ale Asiei o au pen
tru politica înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român — și este, desi
gur, o mare satisfacție pentru fie
care comunist din tara noastră, pen
tru fiecare cetățean al României să 
constate, cum s-ar spune, „pe viu", 
că politica partidului nostru găsește

£sfe plăcut să știm că avem 
sute de milioane de prieteni

Muncitori, țarăni, intelectuali,' am 
trăit cu toții hiofnente de neuitat ale 
întîlnirilor conducătorilor noștri cu 
oamenii muncii chinezi, coreeni, 
vietnamezi, mongoli, expresie pil
duitoare a trăinicie! legăturilor de 
frățească prietenie și .solidaritate 
dintre popoarele noastre. Cită bucu
rie și satisfacție, cită încredere îți dă 
faptul că alături de tine se află mi
lioane de prieteni, care sint însufle
țiți de aceleași idealuri. tovarăși 
ai tăi de muncă și luptă !

Fiecare dintre popoarele noastre 
și-a cuicerit cu grele sacrificii liber
tatea, dreptul de a-și rîndui viața 
așa cum dorește, potrivit intereselor 
sale naționale. Prietenia și solidari
tatea noastră au trecut „proba de 
foc“ încă cu mulți ani in urmă. Tă
ria lor de granit a fost și este veri
ficată in permanență. Am fost din tot 
sufletul alături de poporul chinez în 
lupta sa pentru cucerirea independen
ței, ne-am bucurat și ne bucurăm de 
victoriile sale în construcția socialis
mului. Cine nu poate să-și aducă a- 
minte cu cită dragoste și căldură au 
fost primiți în căminele noastre 
copiii Coreei luptătoare in anii grei

Fabrica de confecții și tricotaje- 
București dă o înaltă apreciere 
convorbirilor cu conducătorii de 
partid și de stat, întîlnirilor pe care 
le-ați avut cu masele largi de oa
meni ai muncii din țările socialiste 
ale continentului asiatic, se spune 
în altă telegramă. Cei peste 16 000 de 
oameni din întreprinderea noastră 
apreciază că rezultatele vizitei fă
cute se înscriu întru totul în li
nia generală a politicii externe și 
activității internaționale a partidului 
și statului nostru, de dezvoltare 

continuă a prieteniei și alianței cu 
toate țările socialiste".

Dintr-o telegramă sosită din Tg. 
Mureș reținem între altele : „Colec
tivul Combinatului de îngrășăminte 
azotoase a urmărit cu deosebită 'a- 
tenție întreaga desfășurare a vizitei 
de prietenie, activitatea rodnică de
pusă de delegație și de dumneavoas
tră personal pentru întărirea con
tinuă a raporturilor internaționalis
te dintre poporul român și popoare
le țărilor socialiste din Asia, pentru 
intărirea unității țărilor socialiste și 
a cauzei păcii în lume".

„Cooperatorii și alți cetățeni din 
comuna Ciorăști, județul Vrancea, 
ne alăturăm din tot sufletul la apre
cierile Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire la rezultatele vi
zitei făcute in Asia de delegația ro
mână condusă de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu".

în telegrama trimisă în numele 
comuniștilor și tuturor locuitorilor 
comunei Munteni — Buzău, județul 
Ialomița, se scrie : „Noi vedem în 
politica partidului expresia cea mai 
înaltă a promovării intereselor vitale 
ale poporului nostru. Ne exprimăm, 
și cu acest prilej, totala adeziune 
fată de linia politică generală a 
P.C.R., satisfacția și mîndria profun

turor forțelor antiimperialiste. Iată de 
ce orice militant sub steagul so
cialismului, mai mult, orice om de 
bună credință nu poate decît să sa
lute activitatea desfășurată de dele
gația partidului și statului român pe 
itinerarul prieteniei cu țările socia
liste din Asia, văzind în aceasta o 
nouă contribuție reală, în fapte, a 
politicii Partidului Comunist Român 
la dezvoltarea continuă a colaboră
rii cu toate țările socialiste.

Lucrînd în domeniul comerțului 
exterior, îmi dau bine seama că re
centa vizită, pe lingă excepționala sa 
valoare politică, are o deosebită în
semnătate și pe alte planuri ale co
laborării frățești. Ea a prilejuit, 
bunăoară, inițierea unor noi măsuri 
practice menite să asigure continua 
dezvoltare a schimburilor noastre 
comerciale cu aceste țări, lărgirea și 
intensificarea cooperării economice 
internaționale reciproc avantajoase, 
inclusiv in cele mai înaintate do- 

aprobare pe o asemenea uriașă scară 
internațională.

Desigur, o caracterizare funda
mentală. generală ce se impune 
acum, după ce vizita s-a încheiat, 
este contribuția deosebită pe care 
a avut-o la cauza unității țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești. Mi se pare esențial — 
o dată cu faptul că s-a exprimat ne
cesitatea unității și dorința de a o 
realiza, o dată cu faptul că pe în
treg parcursul vizitei s-a subliniat 
importanta solidarității și colaborării 
dintre țările socialiste — mi se pare 
esențial că s-a acționat asupra 
factorilor-cheie, a principalei pîr- 
ghii în făurirea unității, întreaga 
desfășurare a vizitei aducind o con
tribuție masivă la afirmarea princi
piilor fundamentale ale relațiilor 
dintre țările socialiste, dintre parti
dele comuniste și muncitorești.

Delegația condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat magis
tral că relațiile dintre partidele fră
țești nu se pot întemeia decît pe 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, că în
tre ele nu poate domni decît o de
plină egalitate în drepturi, că stima 
și încrederea reciprocă sint absolut 
indispensabile, că ingerințele în tre
burile interne ale altor partide sint 
inadmisibile.

ai războiului dezlănțuit de imperia
liștii americani, cu cită grijă părin
tească au fost ei ajutați să învețe, să 
se pregătească pentru a fi folositori 
patriei lor ? Prezența conducătorilor 
partidului și statului nostru pe pâ- 
mîntul răvășit de bombe al Vietna
mului a fost cea mai puternică do
vadă a solidarității fierbinți cu lupta 
dîrză a poporului vietnamez pentru 
apărarea patriei sale, a sprijinului 
nostru deplin pentru cauza sa dreaptă. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat cu toată claritatea și cu a- 
cest prilej hotărîrea României so
cialiste' de a acorda și de acuim îna
inte întregul sprijin. — material, po
litic și diplomatic — luptei neînfri
cate a poporului vietnamez. De cu- 
rînd, în timpul vizitei ' în uzina 
noastră a unei delegații sindicale 
vietnameze, am ascultat cuvinte de 
caldă recunoștință pentru acest 
sprijin frățesc, cuvinte de prețuire, 
rostite din inimă, la adresa partidu
lui și statului nostru. Cuvinte cum 
aveau să adreseze delegației române 
conducătorii vietnamezi. Și sîntem so
lidari cu lupta poporului coreean 
pentru reunificarea pașnică a pa

dă pentru modul cum delegația ro
mână — condusă de dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general — 
participă la soluționarea probleme
lor arzătoare ale lumii contempo
rane".

Locuitorii comunei Sînmartin — Har
ghita au trimis de asemenea o tele
gramă în care se scrie : „Am urmă
rit cu mare interes, zi de zi, în pre
să, în emisiunile de radio și televi
ziune, modul cum s-a desfășurat 
vizita, primirea deosebit de căl
duroasă de care s-au bucurat peste 

tot solii poporului nostru. Am în
cercat cu toții un sentiment de min
drie patriotică, de satisfacție văzind 
dovezile de prețuire față de partidul 
nostru, de Republica Socialistă 
România, de poporul român, de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Ne exprimăm 
deplina satisfacție față de consec
vența cu ,care șl de această dată 
partidul și statul nostru au promo
vat principiile care stau la baza po
liticii noastre externe".

Din scrisoarea trimisă în numele 
cadrelor didactice și studenților Uni
versității din București, reținem : 
„Cu deosebită satisfacție am luat 
cunoștință de înalta apreciere dată 
de către Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. activității desfășurate 
de delegația română, rolului emi
nent pe care dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, l-ați 
avut in calitate de conducător al ei. 
Convorbirile cu conducătorii de 
partid și de stat din R. P. Chineză, 
R. P. D. Coreeană, R. D. Vietnam și 
R. P. Mongolă au constituit pentru, 
noi expresia aplicării neabătute a 
principiilor politicii externe a parti
dului și sfatului nostru, dovadă in
contestabilă a spiritului creator în 
care conducerea noastră de partid și 

menii ale tehnicii și tehnologiei mo
derne. Toate acestea contribuie sub
stanțial la creșterea potențialului 
economic al țărilor noastre și, im
plicit, la întărirea. întregului sistem 
socialist mondial.

Cînd acestea sint rezultatele re
centei vizite, cînid vezi, în prietenia 
sinceră, entuziastă a sutelor de mili
oane de oameni de pe străvechiul 
continent asiatic, o nouă dovadă a 
înțelepciunii și prestigiului politicii 
externe a partidului nostru, simți 
nevoia — cum a.m încercat în aces
te modeste rinduri — să-ți exprimi 
deplina adeziune și recunoștință față 
de partid, față de strălucitul său- 
conducător, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu.

Ing. Remus BRAD 
director în Camera de Comerț 
a Republicii Socialiste România

Intr-adevăr, nu-ți trebuie o deose
bită perspicacitate politică pentru 
a-ți da seama că principiile sint 
chezășia unor raporturi internaționa
liste frățești. Ele, și numai ele, asi
gură încredere, stimă, înțelegere, 
formează acel climat cu adevărat de 
prietenie și încredere fără de care u- 
nitatea reală ar fi de neconceput. 
Eu cred că este un mare merit al par
tidului nostru, al secretarului său 
general, conducătorul nostru iubit 
fermitatea cu care acționează, cu gind 
deschis, cu faptă dreaptă pentru în
rădăcinarea trainică a acestor princi
pii, căci ele și numai ele pot netezi 
calea spre restabilirea unității miș
cării comuniste — în folosul clasei 
muncitoare internaționale, al tuturor 
popoarelor.

Si în uzina noastră vin destul 
oaspeți străini — și comuniști. și 
tehnicieni din țările capitaliste. Nu 
de puține ori avem discuții in care 
sîntem întrebați cam așa : „Măi, 
cum faceți voi. românii, că aveți re
lații bune, prietenești cu toate ță
rile socialiste ?“ Le răspund : „Știți 
care e secretul ? Oricît am fi noi 
împotriva rețetelor, vă dau reteta : 
sint principiile. Cine dorește sincer 
întărirea unității și solidarității, ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
internaționale să contribuie la întă
rirea în viată a principiilor".

Vizita a demonstrat cit de bune 
sint relațiile cînd au un asemenea 
postament, a ilustrat importanta lui, 
și prin asta a adus o reală contri
buție la cauza întăririi unității for
țelor socialismului.

Ing. Alexandru ȚENEA 
uzinele „1 Mai"-Ploiești

triei. cu poporul mongol, cu toate 
popoarele care construiesc socialis
mul. De aceea avem atîția prieteni
— vizita a arătat un mare număr 
dintre ei, și asemenea buni prieteni 
avem și în alte țări, și în rîndui a- 
tîtor altor popoare care construiesc și 
ele socialismul sau care luptă pen
tru' I'ibePtate.'^eritfti'phce. Cred, de 
aceea; t*ă fiecare cetățean al tă
rii trebuie să-și exprime recunoștin
ța față de conducătorii partidului și 
statului, față de tovarășul Ceaușescu
— fiindcă politica pe care o înfăp
tuiesc este atît de rodnică, aduce 
României atîția prieteni. Și este bine 
să știm că avem atîtea sute de mili
oane de prieteni.

Ducînd solia solidarității noastre 
frățești, delegația de partid și gu
vernamentală, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a dat glas senti
mentelor și dorinței noastre celei 
mai sincere de a dezvolta prietenia 
și colaborarea cu aceste popoare, cu 
popoarele tuturor țărilor care con
struiesc noua orînduire. Avem con
vingerea că aceasta răspunde întru 
totul intereselor tuturor țărilor so
cialiste, mișcării comuniste din în
treaga lume.

Anghelușa CHIRIȚA 
bobinatoare la Fabrica de motoars 
electrice Pitești

de stat, dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Ceaușescu, abordați 
problemele fundamentale ale vieții 
internaționale contemporane".

„împreună cu întregul popor — se 
arată într-o altă telegramă — stu
denții, corpul didactic din Universi
tatea „Babeș-Bolyai" din Cluj — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — dau o inaltă apreciere 
și subscriu cu căldură, fără rezerve, 
la întreaga activitate depusă de de
legația Partidului Comunist Român, 
în frunte cu dumneavoastră, tova
rășe secretar general, cu ocazia vi
zitei în țările socLaliste din Asia. Noi 
vedem in această vizită ur. exemplu 
viu de traducere in viață a norme
lor și principiilor marxist-leniiniste 
ce trebuie să guverneze relațiile 
dintre partidele comuniste și munci
torești și statele socialiste. Pătrunși 
de forța ideilor ce călăuzesc Partidul 
Comunist Român, ne exprimăm to
tala noastră adeziune și prețuire 
față de munca deosebită depusă de 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
în fruntea partidului și statului nos
tru".

Au adresat telegrame sau scrisori 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care își exprimă a- 
probarea și satisfacția deplină față 
de rezultatele vizitei delegației de 
partid șl guvernamentale în țările so
cialiste din Asia : Comitetul Uniu
nii sindicatelor din metalurgie șl 
Centrala de mașini, Consiliul jude
țean al sindicatelor Argeș, colecti
vele de muncă din Combinatul de 
ingr&șăminte chimice Turnu Măgu
rele, E. M. Sălajul. Uzina mecanică 
lină, Combinatul de bumbac nr. 2, 
Fabrica de mașmi-unelte si agregate, 
întreprinderea „Electrobobinaj", Trus
tul de instalații, Uzina de radiatoa
re, echipament metalic, obiecte șl 
armături sanitare din București, U- 
zina metalurgică de metale neferoa
se din Baia Mare, Uzina mecanică 
Plopeni, Uzina de utilaj petrolier 
Tîrgoviște, Combinatul de celuloză 
și hirtie Suceava, Secția de mobilă 
a Combinatului <Ie exploatare și in
dustrializare a lemnului din Brăila, 
Fabrica de confecții din Focșani, 
precum și țăranii cooperatori și lo
cuitorii din comunele : Priești (Bu
zău). Livada (Satu-Mare), Curtisoara 
(Olt), Recea (Maramureș), Roma 
(Botoșani), Iernut (Mureș), Băleni 
(Galați), Dumbrăveni (Suceava), So
meș Odorhei (Sălaj), Magheruș (Bis- 
trița-Năsăud) etc.
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DINAMO—campioană la foțbaj CICLISM VICTORIE ROMÂNEASCĂ
IERI ÎN „PREMIUL OLIMPIC14

tv

Un titlu 
și marile 

sale 
obligații

Și așa, pină la urmă, titlul național 
* fost cucerit de Dinamo. Intr-un fel, 
această victorie nu surprinde pe ni
meni. încă de la începutul toamnei 
trecute. Dinamo era socotită printre 
principalele candidate la titlu și s-a 
menținut în această postură pe toată 
durata competiției. Succesul nu poate 
Ii contestat. Numărul de puncte șl 
golaverajul pozitiv — impun ! Și to
tuși, acum la încheierea întrecerii, 
sîntem în situația să conchidem că 
deznodămîntul luptei pentru titlu 
putea, cu ușurință, să fie altul. După 
ce vreme de două treimi din cam
pionat, Dinamo (împreună cu rivala 
sa, Rapid) condusese suficient de au
toritar în clasamentul general, iată 
că actul al treilea al piesei s-a ter
minat, cum se spune, în coadă de 
pește. Meciuri slabe, unul după al
tul, sub așteptări, au încheiat evo
luția proaspetei campioane. Coinci
dența a făcut ca Rapid, echipă re- 
zultativ apropiată de Dinamo și cu o 
apărare excelentă, să cedeze în final 
aproape toate punctele puse în joc, 
facilitind astfel încoronarea adversa
rei sale. La aceasta, s-a adăugat 
lipsa de îndrăzneală din partea altor 
formații. Deși, rind pe rînd, Politeh- 
nica-Iași, Petrolul. Farul, Steagul 
roșu, U.T.A., Universitatea Craio
va șl Steaua au încercat să se 
însereze in lupta pentru titlu, ele 
n-au părut convinse că pot realiza 
performanța, s-au arătat parcă inti
midate de autoritatea cu care Dinamo 
și Rapid conduceau campionatul. A- 
cum, insă, analizind ultimele șase e- 
tape, vedem că favoritele n-aveau 
forțe pe măsura aparențelor și că 
era posibil să fie întrecute aproape 
de linia de sosire. Toate acestea ne 
îndreptățesc să afirmăm că victoria 
lui Dinamo nu se deosebește de felul 
în care U.T.A. a cucerit titlurile in 
anij trecuți. Este și ea o victorie de 
conjunctură prielnică, n-are de par
tea sa argumentele indubitabile ale 
clasei fotbalistice ale unei întregi 
echipe.

De aceea, credem că este de datoria 
noastră să împletim felicitările firești, 
adresate in aceste momente campioa
nei naționale, cu aceste aprecieri 
fără farduri, fără laude de circum
stanță. Din toamnă, pe Dinamo o 
așteaptă încercări competiționale di
ficile pe trei fronturi deodată ; cam
pionatul intern, Cupa campionilor .eu
ropeni și susținerea masiva a echi
pei reprezentative a României: Prin 
recunoașterea propriilor defecte, 
de la care să se întreprindă încă de 
pe-acum remedierile necesare, îi 
va fi cu putință campioanei noastre 
să ajungă la performanța dorită, aș
teptată cu îndreptățire. Și este 
promițător faptul că tocmai antreno
rul Traian Ionescu, tehnician price
put și corect cu sine însuși, privește 
realitățile în față, recunoaște că Di
namo, în pofida succesului pe tărim 
intern, n-are încă o formație omo
genă ca valoare fotbalistică în stare 
să se impună din punct de vedere 
internațional, nu este în măsură să 
răspundă nici comenzilor tactice de 
joc modern, nici solicitărilor fizice 
necesare pentru înaltele rezultate. 
Desigur, nucleul de internaționali a- 
tit de îndrăgiți în lumea suporterilor 
— Dinu, Dumitrache, Radu Nunweil
ler, Lucescu — ca și jucătorii tineri 
promovați — Moldovan, Doru Po
pescu, Sandu Gabriel — împreună 
cu fiecare dintre ceilalți componenți 
ai lotului oferă, totuși, premisa reu
șitei. însă, talentul fotbalistic, nesus
ținut de pasiune și de ambiție, de 
muncă tenace în întregul proces de 
Instruire, știm bine că nu se împli
nește. Drept urmare, suporterii fotba
lului românesc, dincolo de preferin
țele de club, doresc ca noii campioni 
«i țării să dea frîu liber pasiunii 
sportive de a onora culorile noastre 
în întrecerile internaționale, mun
cind fără preget pentru înalta perfor
manță.

Valerlu MIRONESCU

REZULTATE TEHNICE
Dinamo — Steagul roșu 4—4 (2—0). Au marcat : Du

mitrache (min. 43, 54, 80) și Radu Nunweiller (min. 15) 
pentru gazde, iar Florescu (min. 66, 89), Radar (min. 
27) și Emil Dumitriu (min. 44) pentru oaspeți. In min. 
70, Dumitrache a ratat un penalti. Farul — Rapid 1—4 
(1—2). Au marcat : Neagu (min. 6, 71), Angelescu (min. 
45), Petreanu (min. 78) pentru învingători și Tănase 
(min. 12) pentru învinși. C.F.R. Timișoara — Steaua 
0—0. Progresul — „U“ Cluj 4—1 (2—0). Au marcat : 
Kassai (min. 18. 43), Năstase (min. 50, 70) pentru în
vingători, iar Barbu (min. 46) pentru învinși. C.F.R. 
Cluj — U.T.A. 2—2 (1—0). Au marcat : O. Ionescu 
(min. 30), Fanea (min. 79) pentru gazde, iar Brosowski 
(min. 55), Sima (min. 67) pentru oaspeți. S. C. Bacău — 
Universitatea Craiova 3—1 (0—1). Au marcat : Rugiubei 
(min. 70, 89), Sinăuceanu (min. 76) pentru învingători, 
iar Țarălungă (min. 35) pentru învinși. Politehnica — 
Jiul 6—1 (0—0). Au marcat : Moldoveanu (min. 51 din 
penalti, 82, 89), Cuperman (min. 56), Simionaș (min. 68), 
Lupulescu (min. 69) pentru învingători, iar Constantin 
(min. 87) pentru învinși. Meciul F. C. Argeș — Petrolul 
2—0, s-a disputat miercurea trecută.

CLASAMENT
1. DINAMO 30 13 10 7 49—31 36
2. RAPID 30 12 11 7 35—25 35
3. STEAUA 30 11 11 8 46—31 334. U.T.A. 30 14 5 11 49—35 335. STEAGUL ROȘU 30 13 7 10 32—29 336. UNIV. CR. 30 12 8 10 29—32 327. PETROLUL 30 10 11 9 33—35 318. POLITEHNICA 30 13 4 13 50—41 309. F.C. ARGEȘ 30 11 8 11 41—44 3010. SPORT CLUB BACĂU 30 13 4 13 37—41 3011. FARUL 30 11 8 11 39—45 3012. UNIV. CLUJ 30 10 9 11 36—35 2913. JIUL 30 12 4 14 28—35 2814. C.F.R. CLUJ 30 9 8 13 37—52 2615. PROGRESUL 30 8 9 13 34—39 2516. C.F.R. TIM. 30 7 5 18 21—46 19

TUNARII
15 GOLURI

Dumitrache (Dinamo) 
Tâtaru (Steaua) 

Moldoveanu (Politehnica) 
13 GOLURI 

Frățilă (F. C. Argeș) 
12 GOLURI 

Oblemenco (Universitatea Craiova), lordânescu 
(Steaua), Adam („U" Cluj), Neagu (Rapid)

CAMPIONII : Tn rîndul de sus (de la stînga la dreapta) : Cavai, Stoenescu, Cheran, Mustetea, Dinu, Traian lo- 
nescu — antrenorul principal, Constantinescu, D. Niculae — antrenor secund. Ion Nunweiller III, Deleânu, Lucescu, 
Radu Nunweiller VI, Andrei. In rîndul de jos : Ștefan, Both, Nuțu, Sălceanu, Dumrtrache, Moldovan, Hajdu, Doru 

Popescu, Sandu Gabriel ' Foto : M. Andreescu

ULTIMA ETAPĂ...
Sfîrșitul unui campionat, al unei 

întreceri sportive, in general, înseam
nă înainte de toate un bilanț, o sumă 
a realizărilor și eșecurilor. Ziua de 
ieri — ultima etapă a diviziei națio
nale A de fotbal — înseamnă în pri
mul rind înregistrarea noii scări de 
valoaie din fotbalul nostru, stabilită 
în treizeci de etape : DINAMO este 
campioană. RAPID și STEAUA ocu
pă, în ordine, locurile doi și trei. 
PROGRESUL (treapta a cincispreze
cea a clasamentului) și C F.R. TI
MIȘOARA au retrogradat. Intre lo
cul trei și cincisprezece se află zona 
în care, acum, după încheierea contu
rilor, acumulările și pierderile sînt de 
interes local.

Dinamo, recucerind titlul de cam
pioană, îl readuce în Capitală, satis- 
făcind orgoliul suporterilor fotbalu
lui bucureștean. Consemnînd faptul, 
nu se poate să nu încerci un oarecare 
sentiment de surpriză : Dumitrache 
și Dinu sînt la primul lor tricou de 
campion ! După ce s-au „bătut" în- 
tr-o grupă în preliminariile campio
natului mondial, după ce au jucat la 
Guadalajara... Și trebuie să spunem 
aici că tricourile de campioni au ve
nit o dată cu „bâtrînul" Nunweiller

III, ieri mai tînăr ca oricînd, în frun
tea monomului dinamovist pentru me- 
ciul-formalitate cu Steagul roșu.

„Medalia de argint" a revenit Ra
pidului. Giuleștenii și-au încheiat 
participarea la această ediție a cam
pionatului cu o victorie rotundă la 
Constanța (4—1), reducind la un 
punct diferența pină la titlu. Un gest 
frumos pentru înflăcăeații lor supor
teri, pentru care golul lui Petreanu, 
prin tinerețea autorului, capătă va
loare de simbol : o speranță pentru 
viitor. Nu-i nimic neașteptat în pre
zența Rapidului pe locul al doilea 
al clasamentului, putea fi pe primul.

Steaua este echipa venită... peste 
rînd, pe locul trei : cu tinerețea ma
jorității componenților liniilor sale, 
cu talentul acestora, cu jocul său în 
care fantezia și subtilitatea tehnică 
fac casă bună. Cine ar fi pronosticat, 
la 1 ianuarie, locul trei pentru 
Steaua ? Iată o întrebare ce măgu
lește, astăzi, pe Iordănescu, Tătaru, 
Vigu și ceilalți.

Deși este dincolo de cele trei, un 
cuvînt pentru U.T.A., care pierde 
titlul de campioană, ieșind din scenă 
cu fruntea sus și cu dreptul de a

participa la „Cupa U.E.F.A.". Și, de 
la U.T.A. la ...Progresul nu este decit 
un pas, pentru că la Cluj a fost doar 
2—2. Un rezultat care a năruit altul 
de la București : 4—1 din partida
Progresul — Universitatea Cluj. 
Kassai, Năstase, Beldeanu, Dudu 
Georgescu și ceilalți — cea mai bună 
echipă a clubului din strada dr. 
Staicovici — n-a putut evita drumul 
spre divizia B. II fac împreună cu 
băieții lui Tache Macri. Parcă nici
odată două echipe n-au plecat mai 
frumos în divizia B !

Deci, lunga cursă s-a încheiat. Un 
campionat în care am văzut mulfe 
lucruri bune, dar am avut și dese 
motive de insatisfacție. Și pe unele 
și pe altele le vom mai discuta. In 
sfîrșit, cîteva vorbe despre un 
„amănunt" : ieri, pe „Dinamo", 
grupul de suporteri ai Steagului roșu, 
care susținuse cu ardoare tentativa 
favoriților lor de a-și depune candi
datura pentru „Cupa U.E.F.A." (ceea 
ce ar fi însemnat cel puțin o victo
rie la limită în meciul cu Dinamo), a 
făcut, în final, o sportivă demonstra
ție de simpatie noilor campioni...

Valentin PĂUNESCU

DIN LUMEA LARGĂ
BALCANIADA 

DE GIMNASTICĂ
tn prima zi a campionatelor bal

canice de gimnastică de la Belgrad, 
reprezentanții României au avut o 
evoluție remarcabilă terminind în
vingători atit la feminin, cit și la 
masculin.

în întrecerile individuale, o fru
moasă comportare au avut Elena 
Ceampelea, clasată pe primul loc cu 
38,15 puncte, și Petre Mihaiuc, cîștl- 
jator cu 56,10 puncte.

Pe echipe, selecționatele României 
au ocupat primul loc : la feminin cu 
187,25 puncte, iar la masculin cu 
273,75 puncte.

La gimnastică artistică, victoria a 
revenit selecționatei Bulgariei cu 87 
puncte, urmată de România — 84.85 
puncte și Iugoslavia — 84,30 puncte.

La individual, pe primul lec s-a 
clasat gimnasta bulgară Neska Ro- 
beva, cu 29,90 puncte, secundată de

compatrioata sa Maria Ghigova — 
29,05 puncte. Ivana Obucina (Iugo
slavia) — 28,8(1 puncte, Krasna Fîlî- 
pova (Bulgaria) — 28,75 puncte, Vic
toria Vilcu iRomânia) — 28,70 puncte 
etc.
FOTBAL : TURNEUL DE LA TEHE
RAN

La Teheran a început un turneu 
internațional de fotbal ce se desfă
șoară in cadrul festivităților prilejuite 
de aniversarea a 2 500 de ani de la 
întemeierea statului iranian. In me
ciul inaugural, echipa română F. C. 
Argeș a întrecut cu scorul de 3—0 
selecționata de amatori a Austriei. La 
pauză, fotbaliștii români conduceau 
cu 1—0. Intr-un alt meci, selecționata 
Marocului a întrecut cu scorul de 
1—0 o reprezentativă din Republica 
Arabă Unită. La rîndul său. selecțio
nata Iranului a învins cu 3—0 o se
lecționată olandeză.

ATLETUL KENYAN KIPCHOGE 
KEINO, medaliat cu aur la Jocurile

Olimpice din Mexic, a cîștigat cursa 
de 5 000 m din cadrul concursului 
internațional de la Saarijaervi (Fin
landa). El a fost cronometrat cu 
timpul de 13’34”6/10, fiind urmat de 
finlandezul Tuominen — 13’53”4/10. 
Cunoscutul recordman american Jay 
Silvester a terminat învingător în 
proba de aruncarea discului cu per
formanța de 64,08 m. In proba de 
400 m, pe primul loc s-a clasat 
Ouko (Kenya) cu 46”8/10.

PERFORMERUL ZILEI A DOUA 
A CAMPIONATELOR DE ATLE
TISM ALE S.U.A. (întrecerile se 
desfășoară la Eugene) a fost sprin
terul John Smith, care a stabilit cea 
mai bună performanță mondială în 
proba de 440 yarzi cu timpul de 
44”5/10. Foarte disputată a fost pro
ba de aruncarea greutății în care 
victoria a revenit în mod surprinză
tor lui Karl Salb cu 20’49 m, urmat 
de Randy Matson — 20,14 m și 
Al Feuerbach — 20,14 m.

Handbaliștii români in jocurile de la Debrecen
BUDAPESTA (prin telex, de la Al. 

Pintea). — Pentru handbaliștii ro
mâni întîlnirile cu jucătorii maghiari 
au fost întotdeauna grele dar, în a- 
celași timp, folositoare, solicitîndu-le 
eforturi suplimentare pentru a răs
punde ambiției, dirzeniei și puterii 
de luptă a adversarilor. Poate toc
mai de aceea înaintea partidelor de 
la Rjeka, unde va participa la Cupa 
internațională a Iugoslaviei, pentru 
pregătirea echipei noastre au fost 
organizate cele două meciuri amicale 
desfășurate în Ungaria la Debrecen. 
Despre primul meci disputat cu re
prezentativa națională a Ungariei și 
în care jucătorii noștri au condus cu 
2—1, 4—2, 8—7, și au egalat la 11, 
dar au pierdut cu 11—13 prin lovitu
rile de la șapte metri (acordate re

lativ ușor de către arbitri, în ulti
mele două minute de joc, în favoa
rea echipei ungare), merită remarca
te doar cîteva aprecieri consemnate 
de ziarul „Nâpsport" din Budapesta : 
„De neimaginat cite eforturi au tre
buit să depună cei din selecționata 
ungară ca să învingă împotrivirile 
adversarilor, și, pină la urmă, să-și 
păzească propria lor poartă". „Deși 
jucătorii noștri nu au avut pentru a- 
ceastă întîlnire un țel deosebit — 
scria și ziarul „Magyar Hirlap", ei 
au vrut totuși să șteargă din amin
tirea celor două înfrîngeri suferite in 
partidele de anul trecut din partea 
românilor" (19—17 la Cluj și 21—14 
la Berlin). După cum sublinia, de a- 
semenea, cronicarul ziarului „Nep- 
sport", „Echipele nu au luptat pen

tru frumusețea jocului. Acest meci 
s-a desfășurat nu pentru plăcerea 
publicului, ci pentru verificarea pre
gătirii fizice și tactice de joc".

In ceea ce privește al doilea joc 
desfășurat sîmbătă seara în compa
nia echipei Dozsa Debrecen, una din 
fruntașele clasamentului campiona
tului maghiar, handbaliștii români 
l-au ciștigat cu 19—15 (11—8). A fost 
după cum relata ziarul de speciali
tate „o frumoasă demonstrație a 
echipei campioane mondiale care a 
arătat un joc modern, eficace cîști- 
gînd în mod decis și totuși lejer". 
Dintre jucătorii echipei antrenate de 
Nicolae Nedef, ziarul evidențiază ca 
fiind cei mai buni pe Penu, Birtalan, 
Dan Marin, Kicsidt și Bota.

HALTERE: CAMPIONATELE EURO
PENE

Campionatele europene de haltere 
au continuat la Sofia cu întrecerile 
categoriei grea. Pe primul loc s-a 
clasat Valeri Iakubovski (U.R.S.S.), 
care a ridicat la totalul celor trei sti
luri 560 kg. Pe locurile următoare 
s-au clasat : A. Kraicev (Bulgaria) 
557,500 kg și Kare Utsar (U.R.S.S.) 
545 kg. înaintea întrecerilor la ultima 
categorie (supergrea), în clasamentul 
pe țări conduce U.R.S.S., cu 42 punc
te, urmată de Polonia și Ungaria cu 
cîte 33 puncte. Bulgaria ocupă locul 
al patrulea cu 23 puncte.

CICLISM : TURUL TURCIEI
Disputată pe traseul Ankara—Ko

nya (140 kilometri), etapa a doua a 
Turului ciclist al Turciei a fost cîști- 
gată de rutierul turc Rifat Caliskan 
în 3h 21’17”. în același timp cu în
vingătorul au sosit in ordine cicliștii 
români A. Sofronie, C. Ciocan, Șt. 
Suciu și bulgarul Nestorov. în clasa
mentul general, primul loc este ocu
pat de Constantin Ciocan. Astăzi se 
desfășoară etapa a 3-a, Konya—Eski- 
sehir (128 km).

PRONOSPORT
Farul — Rapid 1—4 2
Politehnica — Jiul 6—1 1
S. C. Bacău — „U“ Craiova 3—1 1
Progresul — „U“ Cluj 4—1 1
Dinamo — Steagul roșu 4—4 X
C.F.R. Cluj — U.T. Arad 2—2 x
C.F.R. Timișoara — Steaua 0—0 x
Farul — Rapid 1—1 x
Politehnica — Jiul 5—0 1
S. C. Bacău — „U“ Craiova 1—2 2
Progresul — „U“ Cluj 1—3 2
Dinamo — Steagul roșu 5—1 1
C.F.R. Cluj — U. T. Arad 0—1 2

Fond de premii : 315 732 lei.

Cea de-a doua probă inclusă în 
competiția internațională dotată cu 
„Premiul olimpic" — un circuit de 
48 km (40 de ture a 1 200 m) pe str. 
Maior Coravu. din Capitală — a re
venit la sprintul final alergătorului 
Const. Gonțea (Steaua), în 1 h 22’28”. 
Cu același timp a fost creditat de 
fapt întregul pluton (de peste 40 de 
cicliști din Bulgaria, Ungaria și 
România), din rîndul căruia, pe ul
timii metri, la lupta pentru victo
ria finală au mai participat St. Ene 
(România II), P. Soare (Steaua), C. 
Tănase (C, S. Brăila), T. Vasile (Di
namo) etc. Cum prin regulament, în 
această probă a contat doar sprin
tul final (sprinturile intermediare ne- 
fiind punctate decît pentru un cla
sament aparte), întrecerea de ieri 
dimineață a fost destul de puțin in
teresantă, marea majoritate a aler
gătorilor menținîndu-se în pluton, e- 
vadările numărîndu-se pe degete. 
Singurii, am putea spune, care au 
încercat să se desprindă într-adevăr 
din monotonia cursei au fost dina- 
movistul Const. Grigore și Arp. Ta
kacs (Ungaria). Plasîndu-se și men
ținîndu-se o bună bucată de vreme

Înaintea plutonului, la circa 150 m, 
ei și-au disputat cu multă ardoare 
întîietatea la sprinturile intermedia
re, poziția lor lăsînd la un moment 
dat impresia că își vor disputa și 
victoria finală fără contracandidați. 
Oboseala și — fără discuție — plic- 
tiseala alergării în doi aa făcut însă 
ca, aproape de încheierea cursei, plu
tonul să se regrupeze din nou.

De reținut că în timpul acestei 
curse, puțin interesante, unii specia
liști au discutat destul de aprins (cu 
argumente și contraargumente) com
portarea nesatisfăcătoare a echipe: 
române de contratimp în proba de 
vineri, cînd, după cum se știe, nu 
numai că nu a cîștigat, ci a înre
gistrat o medie orară modestă, ne
competitivă pe plan internațional. In 
jurul acestei probleme, forul federal 
și, desigur, antrenorul lotului, N. 
Voicu, ar trebui să aibă un schimb 
de vederi — în aceeași măsură cri
tic și autocritic — pentru ca, într-a
devăr, să se poată ști precis dacă 
este sau nu cazul să se continue pre
gătirile pentru marile confruntări ale 
anului la contratimp pe echipe.

18,00 Deschiderea emisiunii. Tur
neul Ansamblului „Doina 
Tîrnavelor4* din Sighișoara, 
în Normandia. Reportaj de 
Mihai Miron.

18.20 Scena — emisiune de infor
mație și critică teatrală.

18.50 Stop-cadru • Avanpremieră 
la cel de-al V-lea Pavilion 
de mostre pentru bunuri de 
consum. în ce măsură cerin
țele cetățenilor sînt luate în 
considerare de industria u- 
șoară ? • Viitorul începe azi. 
Pregătirea din timp a cadre
lor pentru noile obiective e- 
conomice — un imperativ 
major. Investigație în jude
țul Bistrița-Năsăud • Ne-ați 
întrebat, vă răspundem. Pre
cizări privind aplicarea legis- 
lației de protecție a muncii. 
Prezintă Ciprian Enache.

19,15 Publicitate.

19.20 1001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.

19.50 Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în țările 
socialiste din Asia (III).

20.40 Steaua fără nume (Muzică 
populară). Prezintă Dan Deș- 
liu. Emisiune de Eugenia Pă- 
curaru și Sorin Gngorescu.

20,55 Desene animate.

21,23 Roman-foileton : „Mizerabi
lii44 (II).

22,00 Imagini din Finlanda. Repor
taj de Mihal Lazăr și Ovidiu 
Drugă.

22.30 Telejurnalul de noapte.

22.40 Telesport.

23,00 închiderea emisiunii.

teatre

NOUA SCADENTĂ 
PENTRU SALA SPORTURILOR DIN PLOIEȘTI 

VA FI IREVOCABIL SI ULTIMA?

• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : Con
cert susținut de Corul sindicatelor 
din municipiul București. Dirijor : 
D. D. Botez — 20.
• Teatrul Giulești (la grădina 
,.Boema**) : Comedie cu olteni — 
20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase** (sala Savoy) : Se caută o 
vedetă — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*4 : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.

cinema
La Ploiești, în Par

cul Tineretului, a în
ceput în vara lui 1968 
construcția sălii spor
turilor, cu o capaci
tate de 2 000 de locuri. 
Ziarul nostru a con
semnat evenimentul, 
arătînd că importan
tul obiectiv — conform 
documentației și an
gajamentului inițial — 
va fi gata la finele a- 
nului 1970. De altfel, 
luîndu-se în conside
rare prevederea din 
contract, la Ploiești a 
fost programat să se 
desfășoare în această 
primăvară un mare 
turneu internațional de 
handbal. Organizatorii 
au trebuit să-și modi
fice însă programul, iar 
localnicii și-au „luat 
gîndul" de la competi
ția respectivă. De ce ? 
Pentru că sala sportu
rilor n-a fost gata nici 
în trimestrul IV al a- 
nului trecut și... nu 
este gata nici acum. 
Constructorul (I.S.C.M. 
Brazi) — avind. cel 
puțin așa se motivează, 
de -ezolvat cîteva pro
bleme de ordin tehnic 
și financiar — nu și-a 
respectat cuvîntul dat.

In fata situației pre
zente, beneficiarul și 
constructorul caută să 
se dezvinovățească 
sau... să paseze vina 
celuilalt. De fapt, drep
tatea este undeva la 
mijloc (mai exact

spus, vina aparține 
ambelor părți’; bene
ficiarul nu a avut grijă 
să termine din vreme 
documentația pentru 
suplimentarea investi
ției (in Bancă, la dis
poziția constructorului 
nefiind decit suma ce 
acoperea devizul ini
țial). iar constructorul, 
luat cu alte obiective 
angajate, a neglijat 
șantierul sălii sporturi

le O T E

lor, neefectuînd decît 
lucrări de mică valoa
re, fapt demonstrat de 
decontarea doar a cî- 
torva zeci de mii de lei 
din luna martie a.c. și 
pină în prezent.

O vizită făcută foar
te recent — la sfîrșitul 
săptămînii trecute — 
ne-a relevat, în fond, 
cam aceeași situație pe 
care o cunoșteam de a- 
cum cîteva luni. Pe 
șantier a apărut. în 
plus, doar maca
raua, absolut necesa
ră la ridicarea ferme
lor pentru acoperiș, 
care — prezentă mai 
din vreme — ar fi 
putut determina se
rios avansarea lucră
rilor. Aflăm, de ase
menea, că beneficiarul

și-a îndeplinit și ulti
ma îndatorire — supli
mentarea investiției — 
virînd la Banca jude
țeană de investiții, în 
contul executantului 
sălii isporturilor, sumele 
aferente. în mod nor
mal — date fiind și in
sistențele cu care este 
cerută urgentarea lu
crărilor. pentru ca mo
derna sală de sport să 
fie inaugurată încă 
înaintea noului sezon 
„pe teren acoperit" — 
constructorul a rămas 
să treacă in mod prac
tic și masiv la treaba. 
Capacitatea și experi
ența sa în materie lasă 
să se întrevadă că lu
crările vor fi •<; .-cmi- 
nate la finele lunii 
august (anul curent, 
evident !). Cu o singură 
condiție : ritmul de 
muncă pe întregul șan
tier să nu fie cel din 
aceste zile...

Socotim absolut ne
cesar ca municipalita
tea și C.N.E.F.S.-ul să 
reamintească construc
torului, ori de cîte ori 
este nevoie, că sala 
sporturilor din Ploiești 
poate și trebuie să fie 
terminată la scadența 
ei „revăzută", irevoca
bil ultima.

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

Și sportul a luat vacanță?
TULCEA*

Duminica aceasta, în județul Tul- 
cea. sportul de masă a luat vacanță. 
Cel puțin așa ne-au lăsat să Înțele
gem factorii de răspundere în com
petența cărora intră organizarea ac
țiunilor sportive de masă. „Mai res
pirăm și noi. ne spunea tovarășul 
Ion Olaru, președintele Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport al județului Tulcea. De la 1 
mai și pînă in prezent am avut nu
mai competiții. Trimitem totuși la 
Babadag o echipă de lupte a asocia
ției sportive Pescărușul și una de box 
a asociației sportive Vulturul".

— Dar pentru miile de amatori de 
«port de masă ce acțiuni ați orga
nizat .’

— Știți, e o zi cam liberă pentru 
sport, ni se repetă răspunsul dat an
terior.

Punem punct dialogului. Este clar 
că în duminica aceasta, la Tulcea și 
in județ, sportul de masă a intrat, cu 
avizul organizatorilor. în vacanță. 
Sau poate organizatorii au avut ne
voie de o duminică... liberă. Oricum 
ar fi, trebuie să spunem că în spor
turile de masă în județul Tulcea nu 
s-a prea făcut nici pînă acum mare 
lucru. Un stadion de toată mîndria, 
făcut cu eforturi la Tulcea, în dumi
nicile fără fotbal stă pustiu. în ime
diata «a vecinătate, lacul Ciuperca, 
bază nautică, cum i se spune de că
tre diriguitorii sportului tvlcean, ră- 
mine și cl doar o... baltă. Bazinul de 
ană. destinat centrului de inițiere a 
copiilor în tainele înotului nu a fost 
încă terminat. Ni s-a spus că nu au

fost găsite la timp materialele ne-7 
cesare, dar că duminica viitoare va 
fi deschis oficial.

Dar pe celelalte baze sportive din 
județ, de la Isaccea, Macin și din 
comunele județului de ce nu s-a or
ganizat nimic în această duminică, 
în domeniul sportului de masă ?

T. OANCEA

SATU-MARE
La Negrești Oaș, județul Satu- 

Mare, pe colinele din împrejurimile 
cabanei Vrăticel, s-a desfășurat du
minică ediția a Il-a a concursului 
de orientare turistică „Cupa de vară", 
organizat de Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport cu 
participarea sportivilor de la asocia
țiile Olimpia, Voința și Someșul din 
Satu-Mare. Deși s-a contat pe o par
ticipare de cel puțin 70 de concurenți. 
la start s-au prezentat doar 27, „să
răcia" de narticipanți fiind pusă pe 
seama... vacanței elevilor. Curios 
motiv i Nu oare acum în timpul va
cantei ar fi normal să se înregistre
ze cea mai numeroasă prezență ? 
Totuși, și cu un efectiv redus, con
cursul s-a disputat cu multă ambiție, 
fiind ciștigat de inginerul loan Gre- 
gorovici (Olimpia), care a parcurs 
un traseu plin de neprevăzut (iz
voare, hățișuri, văi), de 6 600 metri, 
în 97 minute, cu 33 minute în avans 
față de timpul acordat.

O. GRUMEZA

• Hello, Dolly : PATRIA — 13; 
18,30; 20.
• La revedere, prietene ! : SCA
LA — 8,45; 11,15; 13,45; 16.15; 18,45;
21.15, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, STADIONUL 
DINAMO — 20,30.
• Sprijinlțl-1 pe șerif ’. : BUCU
REȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16J5; 
18,45; 21, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20,15, la grădină — 20,45. 
GRADINA DOINA — 20,30.
• Cortul roșu : CAPITOL — 8,45; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45, la grădină
— 20,15.
• Treci pragul : CENTRAL — 8,30; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,15.
• 100 de dolari pentru șerif :
FESTIVAL — 9,15; 12,15: 15,30;
18,30; 21,15, BUCEGI — 15,30; 18*, 
20,30, la grădină — 20,30, GLORIA
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45, TO
MIS — 9; 12; 14.45; 17,30, la gră
dină — 20,30, FLAMURA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 19,45.
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19,30, GIULEȘTI
— 11; 15,15; 19, MELODIA — 8,30; 
12; 15.30; 19, GRADINA FESTIVAL
— 20,30. '
• îngerii negri : LUMINA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Elefantul Slowly : DOINA — 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30. MIORI
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU —
20.15.
e De-aș fi... Harap Alb : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
• Eddie Chapman — agent secret: 
CINEMATECA (sala Union) — 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30.
• Esop : GRIVIȚA — 9,30; 11,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 19.
• Regele Lear : BUZEȘTI — 16. 
la grădină — 20,15.
• Serata : UNIREA — 16; 18,15.
• My fair lady : GRĂDINA UNI
REA — 20,30.
• Cinci pentru infern : LIRA — 
15,30; 18.
• Printre colinele verzi : GRA
DINA LIRA — 20,15.
• Apa ca un bivol negru : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Cei trei care au speriat Vestul ; 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Facerea lumii : PACEA — 16; 
18; 20, PROGRESUL — 15,30; 18; 
20,15.
• Moartea filatelistului : CRÎN- 
GAȘ1 — 16; 18; 20.
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? : 
FLOREASCA — 15,15; 18; 20,30.
• Dă-i înainte cowboy ! : VOLGA
— 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18, la grădină — 20,15, ARTA — 
15,30; 18.
• Din nou despre dragoste : VII
TORUL — 16; 18; 20.
• Bătălia de pe Neretva : MOȘI
LOR — 15,30; 19.
• Iubire : POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
• Cazul C.L. î MUNCA — 16; 18; 
20.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15, FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20.15, LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Prințul negru : VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 20,30.
• Pe cometă : RAHOVA — 15,30; 
18; 20.15.
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Pretutindeni, oamenii salută cu stimă ți dragoste pe secretarul generdl al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 

zitate, ale partidului nostru cu 
partidele respective, activitate pusă 
totodată în slujba intereselor refa
cerii unității țărilor socialiste, în
tăririi coeziunii tuturor forțelor 
socialismului, forțelor antiimperia- 
liste din întreaga lume, scopurilor 
generale ale păcii și progresului 
general al tuturor popoarelor.

î gu sentimente 4ș(Bșțiti^fție 4 
profundă mîndrie patriotică, oame
nii muncii de la orașe și sate, în
tregul nostru popor dau o înaltă 
prețuire laborioasei activități de
puse de delegație, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aceste senti
mente și-au găsit o vie expresie și 
cu prilejul vizitei de ieri. în aplau
zele spontane cu care a fost întîm- 
pinat pretutindeni tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în gestul simplu 
dar semnificativ al dăruirii unui 
buchet de flori, în urările emoțio
nante de viață lungă și noi succese, 
în cuvintele simple și calde de 
aprobare, de felicitare și recunoș
tință, cetățenii Capitalei — gospo
dine, bărbați, lucrători din comerț 
— au exprimat, într-un unanim 
■consens, dragostea și prețuirea 
pentru secretarul general al parti
dului. Mulți dintre cetățeni, expri- 
mîndu-și bucuria de a-1 avea în 
mijlocul lor, vin să-i strîngă mîna, 
:;ă-i ureze personal bun venit după 
călătoria făcută în țările socialiste 
ale Asiei, să-și arate satisfacția 
față de rezultatele rodnice ale 
acestei vizite.

★
Piața Obor, primul punct al iti

nerarului. Halele, imensul platou 
sînt pline de lume. Magazinele, 
standurile de desfacere ale organi
zațiilor comerciale de stat, ale în
treprinderilor agricole, asociațiilor 
intercooperatiste sau ale producă
torilor sînt pline cu legume de se
zon. Calitatea mărfurilor e bună, 
prezentarea e atrăgătoare și aceas
ta satisface cerințele gospodinelor, 
pe cumpărători. Fiecare poate si 
are de unde alege, după gust. Sînt 
cantități apreciabile și o varietate 
de produse ce depășesc cu mult pe 
cele din anii precedența. Se vădesc 
și aici roadele măsurilor pentru 
mai buna organizare a producției 
și valorificării legumelor și fructe
lor, pentru îmbunătățirea calității 
mărfurilor, a condițiilor de desfa
cere în piețe. Discuțiile cu gospo
dinele venite după tîrguieli sînt 
concludente.

La întrebările pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le adresează, 
răspunsurile sînt invariabil ace
leași :

— ,,Se găsesc de toate", „Vă 
mulțumim pentru grija pe care 
ne-o arătați".

Bunele aprecieri generale asupra 
aprovizionării pieței nu lasă însă 
să fie trecute cu vederea unele 
neajunsuri care mai dăinuie încă.

în hală, deși cantitățile de carne 
din măcelării erau suficiente, era 
încă multă aglomerație. Gospodi
nele își pierdeau mult timp aștep- 
tînd să fie servite. Aceeași situație 
era si la cdntrele de desfacere a 
păsărilor. Secretarul general al 
partidului atrage atenția primaru
lui general al Capitale; că se im
pun măsuri pentru mai buna orga
nizare a desfacerii. Calitatea neco 
respunzătoare a unor produse puse 
în vîpzare, cum, de exemplu, o 
cantitate de fasole boabe ameste
cată cu multe impurități, nu trece 
neobservată. Se cere retragerea 
imediată din vînzare. Organelor 
sanitare li se atrage atenția că pro
dusele nu sînt totdeauna desfăcute 
în condițiile cerute de regulile de 
Igienă.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat se îndreaptă apoi spre cartie
rele din partea de est a Capitalei, 
■zonă intens industrializată.

In Piața Pantelimon, aprovizio
narea este, de asemenea, bună. 
Sînt cantități îndestulătoare de 
zarzavaturi. La centrele de desfa
cere a cărnii, peștelui nu e aglo
merație. Curățenia însă nici aici nu 

jcste satisfăcătoare.. Se recgpi^ndăr. 
*ca Ift'. piață să se tapa o serie de 
’amenajări, să fie mai bine organi
zate spațiile comerciale.

E vizitată apoi Piața „23 August", 
situată în vechiul cartier munci
toresc din această zonă. în urmă 
cu un an, cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mai vizitat această 
piață, cetățenii cu care a discutat 
asupra problemelor gospodărești 
ale cartierului lor au propus să se 
construiască aici un complex co
mercial modern.

Acum, construcția complexu
lui e în curs și, în vara aceasta, 
va fi terminată. Secretarul general 
al partidului recomandă să se aibă 
în vedere crearea unor spații cu
prinzătoare pentru desfacerea măr
furilor, precum și amenajarea unor 
magazine în care, pe lîngă produ
se alimentare, cumpărătorii să poa
tă găsi și diferite alte articole nece
sare gospodăriei. Cetățenii își ex
primă satisfacția și mulțumesc pen
tru faptul că în curînd vor avea în 
cartierul lor un centru comercial 
modern. Totodată, ei solicită îm
bunătățirea condițiilor de trans
port, propun noi amenajări de 
strictă utilitate, se angajează să 
contribuie la realizarea lor.

L.a despărțire, cetățenii îl salută 
călduros pe secretarul general al 
partidului, îi urează din inimă să
nătate și. fericire.

în fața Uzinelor „Republica" 
drumul se întretaie cu calea ferată. 
Aici este un centru foarte aglome
rat. Zilnic trec prin acest loc circa 
10 000 de muncitori de la marea 
întreprindere din apropiere, de la 
Uzinele „23 August". Oprindu-se în 
acest punct, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu discută cu primarul ge
neral al Capitalei și cu alți repre
zentanți ai consiliului popular mu
nicipal despre necesitatea construi
rii unui pasaj subteran, care să fa- 
cili teze circulația. De asemenea, se 
recomandă extinderea lucrărilor de 
canalizare în acest cartier și a al
tor lucrări de modernizare, printre 
care și înlocuirea actualei amena
jări comerciale, necorespunzătoare, 
cu un magazin modern.

Prin Șoseaua Industriilor se a- 
junge apoi la noul complex comer
cial din piața Grindeiului. E o con
strucție modernă, cu magazine ali
mentare, de legume și fructe, pre
cum și diverse ateliere de deser
vire a populației.

Vizitarea magazinelor pune în 
evidență necesitatea unei mai bune 
organizări a spațiilor pentru înles
nirea desfacerii. De asemenea, la 
depozitele de mărfuri se subliniază 
că acestea și-ar fi găsit un mai bun 
plasament în subsolul clădirii și se 
recomandă construirea unor ase
menea depozite. Vizitînd com
plexul, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția primarului sectoru
lui 3 că ordinea și curățenia lasă 
de dorit și cere să se ia neîntîrziat 
măsuri corespunzătoare.

între timp, aflînd de vizita secre
tarului general al partidului, în 
fața complexului s-a adunat un 
grup de cetățeni. Aici se încheagă 
un dialog în jurul problemelor gos
podărești ale cartierului. Cetățenii 
sînt satisfăcuți de aprovizionare, de 
faptul că acest centru reunește, pe 
lîngă magazinul alimentar, și o far-

macie, precum și ateliere de croi
torie, tapițerie, reparații de radio 
și televizoare, frizerie. Gospodinele 
solicită ca magazinul alimentar să 
se deschidă dimineața mai devre
me. Organele comerciale se anga
jează să satisfacă această cerere 
îndreptățită.

O gospodină arată necesitatea 
construirii în cartier a unei gră
dinițe de copii.

.TTo5fă..Punem la dispoziție mtejț 
rialele. i; necesare, ,-iaK dv.,;i.priii 
muncă voluntară, să o construiți. 
Sînteți de acord ? — spune tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Cetățenii se angajează să parti
cipe la lucrări și chiar în vara a- 
ceasta să construiască o grădiniță 
de copii în cartierul lor.

în aclamațiile celor prezenți, se
cretarul general al partidului, cei
lalți conducători de partid și de 
stat își iau rămas bun de la cetă
țenii acestui cartier și continuă vi
zita în Capitală.

Următorul popas se face la Hala 
Traian. Și aici, ca pretutindeni, 
sînt cantități îndestulătoare de le
gume, de zarzavaturi, carne și alte 
produse alimentare. Cumpărătorii 
sînt satisfăcuți. Discuțiile cu gos
podinele relevă însă și unele nea
junsuri.

★

Principalul loc de întilnire a pro
ducătorului cu Cumpărătorul în 
București, de cînd se cunosc Bucu
reștii, l-a constituit „Piața mare". 
Aici a fost construită, încă în vea
cul trecut, și cea mai mare hală 
de carne, mare și astăzi, depășită 
doar de modernul complex al ha
lelor de la Obor. O dată cu dega
jarea platourilor din jur și strămu
tarea micilor producători în noua 
amenajare comercială în aer liber 
de la Sf. Gheorghe, hala din Piața 
Unirii, fosta „Piață mare", este pe 
cale să dobîndească un profil nou. 
S-a vehiculat pînă nu demult 
ideea desființării ei ; prin aceasta 
ar fi dispărut urma celui mai vechi 
și mai reputat vad de aproviziona
re și desfacere a produselor agro
alimentare.

Ieri, în discuția ce a urmat vizi
tei prin hală, secretarul general al 
partidului a sugerat modernizarea 
construcției și transformarea halei 
într-un complex comercial modern 

pentru desfacerea mărfurilor ali
mentare și de uz casnic-gospodă- 
resc. Cu alte cuvinte, s-a precizat, 
fosta „Piață mare" să redevină 
„mare", un al doilea „Obor" al 
comerțului de stat. în exclusivitate.

Soluția este generoasă în mul
tiple sensuri. întîi — cum s-a ară
tat — se păstrează un centru co
mercial de atracție și legat de 
vechi tradiții bucureștene. în al 
doilea rînd, construcția și funcțio
nalitatea ei fac o punte de legătură 
între vechiul și vestitul Han al lui 
Manuc, a cărui restaurare se apro
pie de sfîrșit, și Spitalul Brâncove- 
nesc, clădire de asemenea implan
tată adînc în istoria orașului. Iar 
în al treilea rînd, hala se integrează 
cartierului comercial din zona 
Curtea Veche, readus astăzi în în
tregime la vechile-i proporții.

★

Este cunoscut că vechea piață 
„Matache" se bucură de o mare 
afluență de producători și cumpă
rători, fapt explicabil prin apropie
rea ei de principala poartă de in
trare în Capitală — Gara de Nord.

Ieri, în acest punct de întilnire 
era o animație ce depășea cu mult 
media celorlalte centre comerciale 
vizitate. în ițe alte explicații, pen
tru că aici populația ce se perindă 
printre mesele încărcate de verde
țuri, de fructe, de flori, mulți țin 
de categoria vizitatorului. Și este 
realmente o încîntare să privești 
această piață în plin sezon de ade
vărată explozie de produse.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat sînt întîmpinațl cu multă, 
multă căldură. Cetățenii aplaudă 
tumultuos, fac cerc în jurul oas
peților, se declară mulțumiți de 
varietatea produselor, de calitatea 
lor, de nivelul accesibil și în conti
nuă scădere al prețurilor.

Luîndu-se în discuție spațiul a- 
fectat pieței și posibilitățile de mo
dernizare a acestui important cen
tru comercial al Capitalei, se for
mulează concluzia construirii, în 
actualul perimetru descoperit, a 
unui magazin modern, etajat, adec
vat specificului comerțului cu le
gume și fructe.

într-un ocol prin piață se ia con
tact cu sute și sute de cetățeni. 
Secretarul general al partidului, 

ceilalți conducători de partid și de 
stat se întrețin cu cumpărători, cu 
vînuători, dialog care degajă mult 
optimism, multă apropiere umană.

La piața „7 Noiembrie", ultimul 
obiectiv al vizitei prin piețele ora
șului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
are o discuție cu primarul general 
al Capitalei, ministrul comerțului 
interior, prim-vicepreședintele 
consiliului popular municipal, la 
care iau parte și numeroși cetățeni. 
Este subliniată eficiența măsurilor 
stabilite de conducerea partidului 
și statului, faptul că organele de 
resort au remediat în cea mai mare 
parte lipsurile semnalate cil prile
jul altor vizite făcute prin centrele 
de aprovizionare și desfacere ale 
Capitalei, că sînt satisfăcute în 
condiții tot mai bune cerințele de 
consum ale populației. în același 
scop însă se impune urgentarea în
deplinirii tuturor măsurilor stabi
lite, pentru a se asigura o bună de
servire a oamenilor muncii.

Secretarul general al partidului 
a adresat critici municipalității și 
celorlalte organe de resort pentru 
lipsurile ce se mai manifestă în 
buna gospodărire a piețelor, pentru 
manifestările de neglijență în res
pectarea normelor de igienă.

S-a relevat necesitatea creării de 
noi spații comerciale într-o serie 
de piețe, unde cumpărătorii să se 
poată aproviziona cu toate cele 
necesare gospodăriei, precum și 
faptul că trebuie să se înfăptuias
că intocmai programul de construi
re a unor depozite simple, igienice, 
pentru păstrarea în cele mai bune 
condiții a produselor agroalimen- 
tare.

în continuare se impun măsuri 
pentru o aprovizionare ritmică, 
rațională, și perfecționarea desface
rii produselor agroalimentare de 
larg consum.

în lumina hotărîrilor luate de 
partid, a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu; trebuie să se acționeze 
cu perseverență și fermitate pentru 
a se asigura satisfacerea în cele 
mai bune condiții a nevoilor de 
consum ale populației.

In lanurile de la
Moara Vlăsiei

Un adevăr ce nu poate fi pus la 
îndoială : buna aprovizionare a 
pieței, și deci a populației, cu pro
duse agroalimentare se află în 
strictă dependență de rezultatele 
activității în cîmp, în grădini, în 
livezi, în crescătoriile de animale 
și păsări. Cu cît mai bine organi
zată va fi munca pe ogoare, cu cit. 
mâi fructuos vor fi folosite condi
țiile naturale și încorporate în 
producție rezultatele științei, cu 
atît mai pline vor fi hambarele, 
mai bogat aprovizionate piețele, 
magazinele.

Preocupat de campania de recol
tare, de stadiul de vegetație al 
culturilor în general, secretarul 
general al partidului a consacrat 
ultima parte a programului de lu
cru de duminică cunoașterii în 
cîmp, în lan, a situației de fapt. Un 
popas la marginea comunei Moara 
Vlăsiei, la jumătatea distanței din
tre Balotești și Snagov, pe drumul 
ce trece prin Căciulați, a fost edifi
cator pentru cunoașterea calității 
recoltei. Grîul e bine dezvoltat, 
spicul este mare și bobul sănătos, 
în lanul de floarea-soareiui aveai 
senzația că te afli în pădure. Pe 
un lot bine îngrijit, porumbului i-a 
dat moțul. în grădini, roșiile fruc
tifică.

O dată cu recoltarea va lua start 
o altă campanie, un alt ciclu de 
producție. Un schimb de opinii cu 
privire la viitor relevă necesitatea 
stringentă, pentru condițiile țării, 
a valorificării intensive a pămîntu- 
lui, a cultivării întregii suprafețe, 
aptă să încorporeze sămînță și să 
hrănească planta. Secretarul gene
ral al partidului subliniază, de ase
menea, între altele, importanța 
elaborării unui program național 
de întregire a patrimoniului pomi
col al țării.

Zi de duminică, o zi de lucru 
plină, pentru secretarul general al 
partidului. O zi de deosebită sa
tisfacție pentru cei care l-au întîl- 
nit, care i-au putut exprima senti
mentele lor de adîncă stimă și 
prețuire.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
Mircea IONESCU

Astăzi se deschid in Capitală lucrările celei de-a VIII-a Conferințe Mondial» 
a Energiei. înființată in anul 1924, această organizație neguvernamentală asi
gură legătura intre diferitele ramuri ale tehnicii combustibililor și energiei, 
urmărind înlesnirea și promovarea schimbului de experiență între cele 67 de 
țări membre. Ea se ocupă de toate formele de energie și mai ales de aspec
tele complexe ale relațiilor intre aceste forme.

— Țara noastră a fost aleasa 
gazdă a celei de-a VIII-a Con
ferințe Mondiale a Energiei. Ce 
a determinat această alegere ?

— ‘România este membră fonda
toare a organizației și a participat 
cu regularitate la acțiunile ei, mai 
ales în ultima perioadă, pe baza rea
lizărilor concrete obținute în acest 
domeniu. Rapoartele tehnice și in
tervențiile reprezentanților noștri ,1a 
sesiunile plenare de la Viena (1956), 
Melbourne (1962), Moscova (1968) au 
fost primite cu viu interes. Comite
tul Național Român a fost un factor 
activ al Conferinței Mondiale a Ener
giei. Toate acestea au contribuit la a- 
legerea țării noastre drept gazdă a a- 
cestei sesiuni plenare, la ședința de 
lucru de la Tokio (1966) a Comitetului 
Executiv Internațional.

încercând să efectuăm o caracteri
zare globală, con
statăm că in ulti
mii douăzeci de 
ani producția de 
energie primară a 
țării noastre a 
crescut de aproa
pe 4,1 ori, ceea 
ce corespunde u- 
nui ritm mediu 
de creștere anual 
de 7,37 la sută, a- 
vînd drept rezul
tat stabilirea unei 
perioade de dublare a volumu
lui energiei primare de zece ani. 
In ceea ce privește producția de 
energie electrică, ea a crescut de 16,7 
ori — ritm mediu de creștere anual 
de 15,1 la sută, perioadă de dublare 
a volumului de cinci ani. Subliniez 
că aceste ritmuri de creștere sînt 
printre cele mai ridicate din lume.

Se cuvine menționat, totodată, înal
tul nivel tehnic al noilor obiective 
energetice — sistemul hidroenergetic 
și de navigație de la Porțile de Fier, 
centralele hidroelectrice Argeș și Bi- 
caz, centralele termoelectrice Craiova, 
Luduș, Brazi etc. — precum și al ce
lor în curs de realizare — Lotru, Ro- 
vinari etc. — unele dintre ele repre- 
zentînd premiere mondiale. Toate a- 
ceste rezultate constituie expresia u- 
nci bogate activități de cercetare și 
proiectare, materializată intr-o serie 
de contribuții originale ale specialiș
tilor» noștri in domeniul analizei sis
temelor energetice, producerii combi
nate de energie electrică și căl
dură etc.

— In condițiile existenței unor 
astfel de preocupări multiple, 
ce factori au determinat Comi
tetul Național Român să pro
pună ca temă a conferinței „Pro
grese în valorificarea energiei, 
in special prin utilizarea com
plexă" 7

Convorbire 
cu Octavian GROZA 
ministrul energiei electrice, 

președintele comitetului 
de organizare a celei de-a VIII-a 
Conferinfe Mondiale a Energiei

Creșterea rapidă a necesarului 
de energie al omenirii impune elabo
rarea unor soluții eficiente în dome
niul mijloacelor și condițiilor de va
lorificare a energiei. Posibilitățile 
fundamentale care pot fi luate în 
considerare în acest scop sint : intro
ducerea de procese separate noi ; a- 
meliorarea unor procese existente, în 
care se produce, se transportă, se 
transformă și se consumă o singură 
formă de energie ; promovarea valo
rificării superioare a energiei prin 
utilizarea complexă, adică prin trans
formarea energiei în două sau mai

Ședința Consiliului Executiv 
Internațional al Conferinței 

Mondiale a Energiei
în zilele de 26 și 27 iunie a avut 

loc la București, ședința Consiliului 
Executiv Internațional al Conferin
ței Mondiale a Energiei. Cu acest, 
prilej, participanții au dezbătut o 
serie de probleme aflate în atenția 
și studiul specialiștilor in perioada 
care a trecut de la ultima reuniune 
mondială a energeticienilor. Au fost 
evidențiate, între altele, studiile 
efectuate in legătură cu combaterea 
poluării și transportul de mari canti
tăți de căldură la mari distanțe.

Membru Consiliului Executiv In
ternațional au trecut în revistă co
municările ce vor fi susținute la 
Conferința Mondială a Energiei, ale 
cărei lucrări se deschid luni la 
București, precum și unele aspecte 
de perspectivă ce vor fi dezbătute la 
viitoarea reuniune a organizației, 
programată la Detroit în anul 1974.

★
Comitetul Național Român pentru 

Conferința Mondială a Energiei și

Cronica zilei
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala Heinz Kiihn, primul ministru 
al landului Renania de Nord — 
Westfalia, care, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, a făcut o vizită în țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni 
au fost prezenți Mihai Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
alte persoane oficiale, precum și re
prezentanți ai Ambasadei R. F. a 
Germaniei la București.

Duminică duipă-amiază a sosit în 
Capitală ministrul comerțului din 
Grecia, Spyros Zappas, care va face 
o vizită oficială în țara noastră, în 
cursul căreia va purta convorbiri 
privind dezvoltarea schimburilor co
merciale și a colaborării economice 
între cele două țări.

Oaspetele a fost salutat la sosire 
de ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, și de alte persoane 
oficiale. Au fost prezenți Jean Cam- 
biotis, ambasadorul Greciei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei. 

multe forme de energie intermediară 
sau finală. In acest din urmă dome
niu, noi am dobîndit o anumită expe
riență in producerea combinată de 
energie electrică și căldură, utiliza
rea complexă a resurselor hidroteh
nice, utilizarea cărbunilor inferiori 
în centralele electrice, utilizarea com
plexă a combustibililor pentru ali
mentarea cu energie a orașelor noi 
sau a celor în rapidă dezvoltare, uti
lizarea eficientă a resurselor semna
late... Așa se explică acceptarea de 
către Comitetul Executiv Internațio
nal a temei propuse, care a fost for
mulată așa cum ați arătat mai sbs 
pentru a prilejui unui număr mare 
de specialiști posibilitatea trecerii în 
revistă a celor mai recente realizări 
pe plan mondial în domeniul valorifi
cării energiei, subllniindu-se, în mod 
.special, metodele de folosire com
plexă a acesteia. Gama largă de su

biecte generale ți 
speciale privind 
valorificarea su
perioară a ener
giei va fi dezbă
tută în ședințele 
celor ■ cinci divi
ziuni ale confe
rinței.

în prima divi
ziune se vor dis
cuta probleme ale 
necesarului de e- 
nergie, iar în a 

doua, aspecte ale proceselor se
parate de prelucrare, de transport 
și de consum de energie. Diviziunea 
a treia, va dezbate problemele utili
zării complexe a energiei. Metodele 
noi de calcul, folosite in scopul pro
movării unei mai bune valorificări a 
energiei, Vor forma obiectul discuții
lor din diviziunea a patra. în sfîrșit, a 
cincea diviziune se va ocupa de as
pectele economice și sociale ale îm
bunătățirii utilizării energiei.

Interesul față de toate aceste su
biecte reiese și din faptul că la lu
crările conferinței vor fi prezenți 
2 000 de participanți străini. Ședințe
lor cu caracter tehnic li se vor adău
ga două mese rotunde : „Transpor
tul de mari cantități de căldură la 
mari distanțe" și „Energia și mediii! 
înconjurător". Se va organiza, de a- 
semenea. o dezbatere în legătură CU 
necesitatea constituirii unui centru 
de documentare în domeniul energiei.

— Ce importanță va avea •- 
ceasta manifestare pentru ener
getica românească ?

— In primul rînd, participanții ro
mâni vor avea prilejul să-și confrunte 
punctele de vedere, ;n plenul ședințe
lor de lucru, cu un număr important 
de specialiști. Se vor stabili, totodată, 
relații mai strînse de colaborare teh
nică și științifică. Pe de altă parte — 

I -și >aeesta>ieste. elementul esențial -t 
' îlfbmentul ■eoilfferirrțărCoincide în moil 

feVfcit ea îlTcSpdrea îtitbcmirii studi
ilor de perspectivă mai îndelungată 
privind evoluția economico-socială a 
României. Prognoza dezvoltării țării 
noastre va fi elaborată pentru peri
oada 1976—1990, iar pentru unele sec
toare — între care și energetica — 
pină în anul 2 000. Multe din conclu- 
ziile ce se vor desprinde în urma lu
crărilor conferinței ne vor fi astfel 
deosebit de utile.

Convorbire realizată de 
ing. Ion LAZAR

Secretariatul Consiliului Executiv 
Internațional au organizat, duminică 
la amiază, o conferință de presă, la 
care au luat parte ziariști români, 
corespondenți ai presei străine acre
ditați la București și ziariști de peste 
hotare sosiți special la lucrările celei 
de-a VIII-a sesiuni a Conferinței 
Mondiale a Energiei.

Președintele Comitetului Executiv 
Internațional. Walker L. Ciisler, pre
ședintele Conferinței Mondiale a 
Energiei, P. S. Neporojnîi, președin
tele comitetului român de organi
zare a conferinței, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, și se
cretarul general al Consiliului Exe
cutiv Internațional, Eric Ruttley. 
au vorbit ziariștilor despre tematica 
și însemnătatea deosebită pe care o 
prezintă pentru specialiștii din în
treaga lume cea de-a VIII-a Confe
rință Mondială a Energiei, găzduită 
de Capitala României.

(Agerpreș)

Duminică dimineața a plecat In 
R. F. a Germaniei o delegație a Uni
unii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, condusă . de 
Gheorghe Petrescu, președintele 
Uniunii Naționale, care, la invitația 
președintelui Uniunii Germane 
Raiffeisen, dr. Theodor Zonnemann, 
va face o vizită în această țară. 
Membrii delegației vor lua cunoștință 
de activitatea unor uniuni cooperatis
te agricole, ferme agricole, unități in
tercooperatiste, institute de cerce
tări cooperatiste, precum și a unor 
școli ale cooperației agricole din 
R. F. a Germaniei.

Cu ocazia comemorării a 30 de ani 
de la pogromul de la Iași, duminică 
dimineața, la Cimitirul evreiesc din 
Iași, a avut loc solemnitatea depu
nerii unor coroane de flori. în pre
zența unui numeros public au fost 
depuse coroane de flori din partea 
consiliilor populare județean și mu
nicipal Iași, din partea comitetului 
foștilor deținuți antifasciști, a unor 
întreprinderi și instituții.

(Agerpreș)



viața internațională______
Interviu acordat de președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, 
ziarului finlandez „HELSINGIN /SANOAAAT"

COMUNICAT COMUN SOVIETO - AMERICANîn probleme ale colaborării în domeniul zborurilor cosmice
NEW YORK 27 (Agerpres). — In încheierea reuniunii delegațiilor de 

specialiști americani și sovietici, desfășurată între 21 și 25 iunie la Houston, 
dr. Robert R. Gilruth, directorul Centrului zborurilor cosmice pilotate al 
N.A.S.A., și acad. B. N. Petrov, președintele Consiliului „Inter-cosmos" de 
pe lingă Academia de Științe a U.R.S.S., au semnat un comunicat comun.

(Urmare din pag. I) 

lor noastre de cooperare economi
că atît cu țările socialiste, cît și cu 
alte state ale lumii — atît state 
dezvoltate, cît și în curs de dez
voltare.

ÎNTREBARE : România de
pune eforturi pentru o colabo
rare mai intensă între țările 
din Balcani. Domnule pre
ședinte, ce fel de colaborare 
aveți in mod deosebit în ve
dere și care sînt perspective
le acestei colaborări, în lumi
na ultimelor contacte cu ță
rile balcanice ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
în trecut, Balcanii au fost conside
rați un „butoi de pulbere11 — și, 
într-adevăr, din această regiune a 
Europei au izbucnit multe conflic
te. La originea acestor conflicte nu 
au stat însă atît problemele di
recte dintre statele din Balcani, cît 
ciocnirea de interese a marilor pu
teri imperialiste și colonialiste.

Considerăm că astăzi lucrurile 
s-au schimbat, deoarece patru țări 
din Balcani sînt socialiste. în al 
doilea rînd, deoarece toate statele 
din această zonă a Europei, într-o 
măsură sau alta, au început să în
țeleagă că dezvoltarea lor econo- 
mico-socială nu se poate asigura 
decît dacă vor duce o poli
tică de colaborare între ele. 
Pornind de aici, noi am apreciat 
că trebuie să realizăm între statele 
din această regiune a Europei o 
colaborare multilaterală ; desigur, 
avem în vedere, în primul rînd, o 

tea celui de-al doilea război mon
dial au existat o serie de organis
me interbalcanice de colaborare în 
unele domenii de activitate iar 
unele din acestea își continuă și 
astăzi activitatea.

în mod deosebit însă noi consi
derăm că trebuie să ajungem la 
realizarea unei înțelegeri între ță
rile balcanice, care să excludă fo
losirea forței și amenințarea cu 
forța în relațiile dintre ele, să se 
renunțe cu desăvîrșire la orice ac
țiuni care ar învenina relațiile din
tre țările din Balcani, să se con
sidere frontierele actuale ca defi
nitive și de nemodificat, să se sta
bilească o colaborare care să facă 
imposibil amestecul țărilor impe
rialiste în Balcani ; regiunea Bal
canilor să devină o zonă a colabo
rării și păcii, în care să nu existe 
armament nuclear.

ÎNTREBARE : Cum vedeți 
rolul statelor mici — cum 
tint România și Finlanda —

agențiile de presă transmit:
Alegerile din Japonia.

Peste 43 de milioane de cetățeni 
japonezi s-au prezentat duminică la 
centrele de votare, în vederea reîn
noirii unei jumătăți din mandatele 
Camerei Consilierilor (superioară) a 
Dietei. La competiția pentru cele 126 
de mandate au participat 308 candi
dați din partea diverselor partide 
japoneze. Cercurile politice din To
kio așteaptă cu viu interes rezulta
tele acestor alegeri, apreciind că ele 
vor constitui un sondaj al opiniei 
publice nipone, într-un moment în 
care țara este confruntată cu pro
bleme majore. Problemele aflate in, 
centrul disputelor electorale au fost 
în special acordul privind retroceda
rea Insulei Okinawa, tratatul de 
securitate japono-american și viito
rul forțelor de autoapărare ale Ja
poniei.

Noi incidente în Irlanda
de nord s-au produs sîmbătă între
membrii comunităților protestante și 
catolice. Incidentele au izbucnit ca 
urmare a organizării la Belfast, de 
către protestanți, a unui marș pentru 
a celebra împărțirea Irlandei. Tru
pele britanice au fost obligate să in
tervină pentru a preveni o escala
dare a violenței. S-au produs, totuși, 
numeroase explozii și incendii care 
au provocat pagube unor clădiri.

Un avion militar al S.U.A. 
a pătruns la 26 iunie în spațiul a'erian 
al R. P. Chineze, în regiunea insule
lor Yunghsing și Tung din arhipela
gul Hsisha, în provincia Kwangtung 
— informează agenția China Nouă. 
Un purtător de cuvint al Ministeru
lui de Externe al R. P. Chineze a fost 
autorizat să adreseze un avertisment 
serios în legătură cu această provo
care militară. 

in politica mondială de azi ? 
Se diminuează sau crește a- 
cest rol ?

RĂSPUNS : în lumea contempo
rană există, după cum se știe, state 
cu mărimi foarte diferite ; există 
state foarte mari, mari, mijlocii, 
mici. Desigur că între ele există și 
deosebiri de orînduire socială, dar 
noi considerăm că în lumea de as
tăzi realizarea unei politici de co
laborare care să asigure securitatea 
și pacea tuturor națiunilor lumii 
nu se poate realiza decît printr-o 
largă conlucrare, bazată pe deplina 
egalitate în drepturi între toate 
statele lumii, indiferent de mări
mea lor și fără deosebire de orîn- 
duirea socială.

Apreciez că țările mici și mijlo
cii, care sînt vital interesate într-o 
politică de colaborare și pace, au 
de jucat un rol important în viața 
internațională de astăzi. Pornim în 
această apreciere și de la conside
rentul că încă multă vreme națiu
nile și statele naționale indepen
dente se vor menține și chiar se 
vor consolida ; în aceste condiții 
crește cu atît mai mult rolul sta
telor mici și mijlocii în viața in
ternațională, în soluționarea pro
blemelor.

Desigur că creșterea rolului aces
tor state nu se va realiza de la 
sine, ci numai în măsura în care 
ele vor acționa cu fermitate pentru 
a se pune capăt politicii imperia
liste de dictat, de forță și amestec 
în treburile altor state, în măsura 
in care vor fi liotărîte să contri
buie la realizarea în practică a 
principiilor care,șe afirmă tot mai 
mult în viața internațională și 
anume ale egalității în drepturi, 
respectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne ale altor state, 
în acest spirit consider că Româ
nia și Finlanda aduc și pot aduce 
și în viitor o contribuție însemna
tă la înfăptuirea unei lumi a păcii 
și colaborării.

ÎNTREBARE : România a 
susținut de la început convo
carea unei conferințe general- 
europene pentru securitate. 
Ce așteaptă România de la o 
asemenea conferință și ce po
sibilități întrevedeți pentru 
realizarea ei in viitorul apro
piat ?

RĂSPUNS : într-adevăr, după 
cum se știe, România, împreună cu 
alte țări socialiste din Europa, s-a 
pronunțat de nenumărate ori pen
tru convocarea unei conferințe ge- 
neral-europene în vederea realiză
rii securității în Europa. Aș putea

Președintele R.A.U., Anwa’’ 
Sadat, l-a primit sîmbătă pe Mahmud 
AI Ayubi, vicepreședintele Siriei, re
prezentant al țării sale in cadrul Co
mitetului însărcinat cu elaborarea 
constituției pentru preconizata Fe
derație a republicilor arabe. în ca
drul întrevederii au fost abordate 
probleme referitoare la relațiile din
tre cele două țări.

La Paris a avut loq sărbători
rea profesorului Rene Cassin, 
laureat al Premiului Nobel pen
tru pace. La festivitate au par
ticipat mari personalități ale 
vieții publice și științifice fran
ceze. Din partea Institutului in
ternațional pentru drepturile 
omului a vorbit prof. Jean Ri
vero, din Paris. Foștii studenți 
au prezentat omagiul lor sărbă
toritului prin cuvintul prof. dr. 
docent Tudor R, Popescu, de la 
Facultatea de drept din Bucu
rești.

Cu prilejul Zilei libertă
ții Africii de Sud, Organizația 
de solidaritate a popoarelor Asiei și 
Africii a dat publicității o declarație 
în care își exprimă sprijinul total 
pentru lupta dusă de populația de 
culoare din R.S.A., sub conducerea 
Congresului Național African, și de 
poporul Zimbabwe din Rhodesia. în 
frunte cu ZAPU, împotriva regimuri
lor rasiste de la Pretoria și Salis
bury. Declarația se încheie cu un a- 
pel la acțiune în vederea respectării 
embargoului asupra vinzărilor de 
arme destinate guvernelor rasiste 
din Republica Sud-Africană și din 
Rhodesia. 

spune că astăzi nu există state 
europene care să nu se pronunțe 
pentru realizarea securității pe 
continent și, ca atare, și pentru 
ținerea unei conferințe generale. 
Cu toate acestea, în legătură cu 
organizarea unei astfel de confe
rințe se încearcă a se pune diferite 
condiții care — după părerea mea 
— nu sînt întemeiate ; mai sînt 
unele rezerve, îndeosebi din partea 
Statelor Unite ale Americii. Con
sider însă că trebuie să se acțio
neze cu mai multă fermitate de 
către toate popoarele europene 
pentru a se obține renunțarea la 
aceste rezerve și la formularea de 
condiții prealabile privind ținerea 
unei conferințe europene

România se pronunță pentru o 
conferință europeană fără nici o 
condiție. Nci considerăm că o reu
niune a statelor europene, realiza- 
îea unui acord de renunțare la 
forță și la amenințarea cu forța în 
relațiile dintre toate statele conti
nentului, stabilirea căilor pentru a 
dezvolta o colaborare economică, 
științifică, fără nici o îngrădire, cît 
și alte măsuri, cum ar fi formarea 
unui organism permanent al state
lor europene — care ar crea posi
bilitatea abordării în viitor și a 
altor probleme ce trebuie soluțio
nate în Europa și ar realiza și un 
contact permanent între statele 
europene — ar avea o importanță 
deosebită. Aceasta ar crea și pre
misele soluționării unui șir de pro
bleme care continuă să existe în 
Europa după terminarea celui 
de-al doilea îăzboi mondial.

De asemenea, consider că o reu
niune eiiropeană va trebui să por
nească-de la faptul Că nu trebuie 
admisă nici un fel de acțiune de 
modificare a granițelor existente. 
Deși, cum am spus, mai sînt anu
mite rezerve și condiționări, apre
ciez că acestea pot fi depășite, că 
există posibilități reale pentru a se 
realiza o întîlnire pregătitoare — 
eventual la Helsinki, așa cum a 
propus guvernul finlandez ~ și 
noi susținem această inițiativă. 
Există, ca atare, condiții să se facă 
pași mai importanți în pregătirea 
și în convocarea unei conferințe 
europene.

Aș dori să menționez încă o dată, 
în încheiere, că relațiile dintre 
România și Finlanda se desfășoară 
deosebit de bine, că vizita pe care 
o voi face în țara dumneavoastră, 
ca și vizita președintelui Kekkonen 
în patria noastră constituie mo
mente importante în dezvoltarea 
colaborării dintre România și Fin
landa.

Ca prieten al poporului finlan
dez, doresc să-i urez multă prospe
ritate și pace.

Convorbiri turco-iranie- 
țțg* Ministrul turc al afacerilor ex
terne, Osman Olcay, care se află la 
Teheran într-o Vizită oficială, a avut 
o întrevedere cu omologul său ira
nian, Aldechir Zahedi. Cu acest prilej 
au fost discutate probleme privind 
relațiile bilaterale și unele probleme 
internaționale. Duminică dimineața, 
ministrul turc a fost primit de șahin- 
șahul Iranului.

Departamentul de Stat al 
S.U.A. a făcut cunoscut că guver
nul Maltei a cerut anularea unei 
proiectate vizite a flotei a 6-a ame
ricane în apele sale teritoriale. în 
nota malteză se menționează, potri
vit Departamentului de Stat, că a- 
semenea vizite trebuie să înceteze 
„în așteptarea unei revizuiri a aran
jamentelor generale". Săptămînalul 
britanic „The Sunday Telegraph11 
afirmă că vizita navelor americane in 
Malta ar fi fost anulată din inițiativa 
S.U.A., ca urmare a expulzării co
mandantului șef al forțelor navale 
ale N.A.T.O. din Mediterana, amira
lul Gino Berindelli, de cătce noul gu
vern maltez.

Tratativele intercomuni- 
tare dintre ciprioții greci și 
turci au intrat într-o nouă 
etapă o dată cu înmînarea răs
punsului guvernului la propu
nerile făcute de ciprioții turci 
pentru reglementarea diferendelor 
dintre cele două comunități. Cu o- 
cazia aceasta, negociatorul ciprioți- 
lor greci, Glafkos Clerides. a decla
rat ziariștilor că părțile au stabilit 
pină acum un acord asupra unor 
puncte divergente. Unul din aceste 
puncte se referă la problema auto- 
administrării ciprioților turci într-un 
stat unificat și independent.

Pentru reglementarea politică a războiului din Vietnam 

„ESTE NECESAR CA STATELE UNITE
SĂ INTRE ÎN NEGOCIERI SERIOASE"
• O declarație a lui Le Duc Tho privind convorbirile 
cvadripartite de la Paris

PARIS 27 (Agerpres). — Le Duc 
Tho, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, a făcut 
o declarație în care a expus 
poziția guvernului țării sale in 
legătură cu tratativele de la Paris, 
precum și cu căile de soluționare a 
războiului din Indochina. După ce a 
criticat politica americană de „viet- 
namizare a războiului11, care nu ace 
alt scop decit prelungirea conflictu
lui din Vietnam. Le Duc Tho a cerut
S.U.A. „să intre in negocieri serioa
se în scopul realizării unei reglemen
tări politice a războiului din Viet
nam11. El a reafirmat bunăvoința și 
atitudinea serioasă ale guvernului 
R.D.V, la Conferința de la Paris, care 
este destinată să pună capăt urgent 
războiului și să restaureze pacea. Le 
Duc Tho, care a sosit la Paris pentru 
a examina împreună cu Xuan Thuy, 
șeful delegației guvernamentale a 
R. D. Vietnam la conferința asupra 
Vietnamului, stadiul lucrărilor acestei 
conferințe, a criticat administrația 
americană pentru că nu și-a res
pectat promisiunea da a aduce pacea 
în Vietnam.

F,1 a declarat că poporul vietnamez 
iubește independenta și pacea și do
rește ca trupele americane să fie re
trase în întregime din Vietnam, asa 
încit nici un soldat american să nu

PRESA AMERICANĂ PUBLICĂ

Noi revelații asupra etapelor 
agresiunii S.U.A. in Indochina

PHILADELPHIA 27 (Agerpres). — 
Ziarul „PHILADELPHIA INQUI
RER11 și celelalte organe de presă 
ale grupului Knight au publicat în 
edițiile de duminică «Jiouă serie de 
revelații asupra etapelor agresiunii 
declanșate de S.U.A. în Indochina, 
într-un articol bazat pe documente
le secrete ale Pentagonului, ziarul 
din Philadelphia relevă că încă în 
1966 complexul militar american a 
exercitat presiuni asupra Adminis
trației în vederea extinderii războiu
lui în Laos, Cambodgia și R. D. 
Vietnam. Ziarul subliniază că gene
ralul Westmoreland, comandantul șef 
al forțelor americane de la Saigon, 
a insistat pe lingă ministrul apără
rii de atunci, Robert McNamara, în 
vederea extinderii acțiunilor trupe
lor terestre peste frontiera laoțiană, 
precum și la nord de paralela 17. 
La 21 februarie 1967, Statul major 
general a cerut președintelui autori
zația să întreprindă noi inițiative 
militare în această regiune. In urma 
acestei cereri, președintele Johnson 
a autorizat extinderea operațiunilor 
pînă la 20 km în interiorul Laosu- 
lui. în aprilie 1967, relevă „Phila
delphia Inquirer11, generalul West
moreland a apreciat că Laosul ar 
putea deveni „un cimp de luptă de 
primă importanță11. La rindul său, 
generalul Wheeler, șeful Statului 
major general, a declarat președin
telui Johnson că forțele americane 
ar putea să se găsească în „obliga
ția11 de a interveni în Laos și Cam- 
bodgia. El a evocat chiar posibilita
tea unei „acțiuni ofensive11 împotri
va Vietnamului de nord sub forma 
unei invazii. Ziarul relevă că unii 
din membrii guvernului erau scep
tici și chiar s-au opus extinderii răz
boiului în acea epocă.

„Philadelphia Inquirer11 dezvăluie, 
de asemenea, existența unui raport

Printr-un decret guver
namental, Pentru 4jferite cate
gorii de chiriași francezi se prevede, 
începînd de la 1 iulie, o majorare a 
chiriilor. Majorarea — între 6 și 17 
la sută — va afecta circă o jumătate 
de milion de chiriași.

Guvernatorul Bengalului 
de Vest, Shanti Dhavan, a hotărît 
dizolvarea Adunării legislative a a- 
cestui stat indian, la cererea șefului 
cabinetului de coaliție local, Ajoy 
Mukherjee — informează agenția 
United Press International. Mukher
jee a anunțat că guvernul său se va 

Cifre oficiale date publicității la Londra arată că numărul șomerilor din 
Marea Britanie a ajuns în prezent la 762 4C0, reprezentînd 3,3 la sută din to
talul populației active. în fotografie : o demonstrație recentă pe străzi'e 
Londrei a muncitorilor de la șantierele navale „Upper Clyde", în semn 

de protest împotriva valului crescînd de concedieri

mai moară în acest conflict și să se 
poată întoarce în curmi acasă. Le 
Duc Tho a subliniat apoi că poporul 
vietnamez dorește, de asemenea, ca 
toți militarii americani capturați în 
Vietnam să se alăture grabnic fami
liilor lor, fiind foarte sensibil la spe
ranțele mamelor, soțiilor și copiilor 
acestora. După ce s-a pronunțat pen
tru prietenie cu poporul american, 
el a relevat aspirațiile spre reconci
lierea națională ale populației celor 
două părți ale Vietnamului. Nici un 
patriot vietnamez nu dorește un 
război fratricid. Materializarea tutu
ror acestor năzuințe pline de bună
voință ale poporului vietnamez nu 
depinde, totuși, de noi, ci de 
S.U.A. — a declarat Le Duc Tho. 
Dacă administrația americană va 
refuza să dea ascultare rațiu
nii și să răspundă cererilor legitime 
ale poporului vietnamez, ale celui a- 
merican și ale altor popoare ale lumii, 
dacă va continua politica de „viet- 
namizare a războiului11, dacă va re
fuza să stabilească un termen pentru 
retragerea trupelor S.U.A. și ale sa
teliților lor din Vietnamul de sud și 
dacă va continua să sprijine actuala 
administrație de la Saigon, conferin
ța de la Paris se va afla în continuare 
în impas, războiul va continua și 
S.U.A. vor fi in final înfrînte.

secret al C.I.A. în care se re
cunoaște ineficacitatea relativă a 
raidurilor aeriene împotriva R. D. 
Vietnam. In timp ce Johnson sus
ținea în fața opiniei publice că a- 
ceste raidurt sînt strict limitate la 
„obiectivele militare11, scrie ziarul, 
raportul C.I.A. demonstra, dimpotri
vă, că 80 la sută din pierderile de 
oameni erau civili.

La rindul său, ziarul „CHICAGO 
SUN TIMES" a publicat extrase din 
documentele Pentagonului, în care 
relevă că comandanții militari au 
solicitat trimiterea in Indpchipa a 
500 000 pînă la 1 milion de oameni 
pentru a obține o victorie militară in 
Vietnamul de sud. Ziarul relevă că 
șefii de stat major au preconizat o 
distrugere progresivă a bazelor for
țelor patriotice din Vietnamul de sud 
și extinderea atacurilor aeriene în 
nord, culminînd, dacă ar fi necesar, 
„cu distrugerea completă a Vietna
mului de nord11.

COPENHAGA 27 (Agerpres). — 
„Publicarea documentelor secrete 
asupra războiului din Vietnam va 
trebui să ducă la o examinare pe 
plan internațional a ceea ce s-ar pu
tea face pentru o mai bună informa
re asupra problemelor politico-mili- 
tare", a declarat la Odense Helveg 
Petersen, ministrul danez al culturii, 
cooperării tehnice și dezarmării. „în 
problemele păcii și războiului este 
inadmisibil ca opinia publică să fie 
dezinformată sau informată incom
plet, a adăugat ministrul danez. Răz
boiul din Indochina, a spus Helveg 
Petersen, este un exemplu al modu
lui în care evenimente pline de su
ferință si rușine sînt create și dez
voltate de către forțe care se ascund 
în spatele unor declarații și postulate 
ce nu au nimic comun cu adevărul".

întruni pentru a examina situația 
creată în Bengalul de Vest, ca urmare 
a acestei măsuri.

Primul ministru ui Italiei, 
Emilio Colombo, și ministrul de ex
terne italian, Aldo Moro, au sosit du
minică la Londra, tinde vor avea con-
vorbiri cu oficialitățile britanice in 
legătură cu relațiile dintre cele două 
țări, aderarea marii Britanii la Piața 
comună și alte probleme de interes 
comun.

La Belgrad s-a deschis 
Expoziția internațională 
privind cercetarea spațiu
lui COSmiC. Printre altele, Uniu
nea Sovietică expune stația orbitală 
cosmică „Soiuz", alcătuită din două 
nave cosmice și vehiculul lunar auto
propulsat „Lunohod". S.U.A. prezintă 
cabina originală a navei cosmice 
„Apollo-12“ și vehiculul cu ajutorul 
căruia echipajul navei „Apollo-15“ sc 
va deplasa pe suprafața Lunii.

în comunicat — transmite Agenția
T.A.S.S. — se spune că cele două 
delegații au examinat o serie de 
probleme esențiale și proiecte tehni
ce în scopul creării unor mijloace 
comune de apropiere și cuplare a 
navelor și stațiilor cosmice pilotate. 
In documentul semnat sînt enume
rate în detaliu sistemele de coordo
nare, optice, radio și cele de legă
tură. de stabilire a compoziției at
mosferei, mecanismele de cuplare și 
alți factori asupra cărora cele două 
părți au realizat un acord. S-a 
căzut, de asemenea, de acord asupra 
efectuării unui schimb de informații 
suplimentare sau, dacă va fi nece
sar, asupra unei examinări ulterioa
re. După cum informează comunica
tul, cele două delegații au realizat 
acorduri asupra părții principale a 
cerințelor tehnice.

Elaborarea mijloacelor comune de 
apropiere și cuplare va permite na
velor și stațiilor cosmice executarea 
joncțiunii în Cosmos, indispensabilă 
în acordarea de ajutor și șalvarea 
echipajelor in cazul unor avarii. Cele

Alegerile din
SOFIA 27. Corespondentul Ager

pres, C. Amariței, transmite : Dumi
nică, în întreaga Bulgarie au avut loc 
alegerile pentru Adunarea Populară, 
sfaturile populare județene, orășe
nești și comunale și pentru desem
narea judecătorilor și asesorilor 
populari.

O atmosferă de sărbătoare a domnit 
duminică în toate orașele și satele 
Bulgariei socialiste. Cei peste șase 
milioane de cetățeni cu drept de vot 
au ales 400 de deputați pentru Adu

Evoluția stației orbitale „Saliut"
MOSCOVA 27 (A-

gerpres). — La 27 iu
nie, ora 13,00, stația 
orbitală sovietică „Sa
liut" efectuase 1120 e- 
voluții în jurul Pă
mântului, dintre care 
326 cu echipaj la bord. 
In conformitate cu 
programul de zbor, 
cosmanauții au veri
ficat duminică siste
mele de bord ale sta

ției și navei de trans
port „Soiuz-11", au 
îndeplinit un complex 
de exerciții fizice, au 
efectuat un control 
medical, iar apoi s-au 
odihnit. Cu prilejul 
unei emisiuni de tele
viziune de la bordul 
stației, membrii echi
pajului qu prezentat 
clemente ale desfășu
rării programului de

dis-

De pretutindeni
un semn al foametei, pentru că 
atunci cînd atacă ogoarele 
trug întreaga recoltă.

î 
î

*

1 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

I 
î

I 
I 
I 
I

l

FOST DESCOPERITĂ 
0 PARTE A RENUMITU
LUI ALTAR DE LA PER

GAMON ?
Capul și pieptul lui Zeus de 

pe altarul din Pergamon, consi
derat „una din minunile lumii 
antice", cu o vechime de aproape 
2 000 de ani, de mult timp dat 
dispărut, se află la o școală de 
băieți în apropiere de Londra. 
Sculptura este o parte a unui 
ansamblu, lung de 130 metri, 
care înfățișează lupta dintre zei 
și giganți. Partea principală a a- 
cestei opere de artă se află în 
Muzeul Pergamon, din capitala 
R.D. Germane, Berlin.

Fragmentul, care cîntărește a- 
proximativ 500 kg, a fost desco
perit încă acum doi ani Pe teri
toriul școlii din Henley on Tha
mes, dar nimeni nu i-a acordat 
nici o atenție. Abia acum o ju
mătate de an, un grup de spe
cialiști a început să-l studieze, 
formulind concluzia că este o 
parte a altarului din Pergamon. 
Sculptura a fost adusă ir. An
glia in secolul al XVII-lea.

VIDEO-TELEFON EXPE
RIMENTAL ÎN ITALIA

In Italia a fost efectuată, în
tre orașele Roma și Milano (645 
km), cea mai lungă legătură prin 
video-telefon. Convorbirea a a- 
vut un caracter experimental, 
specialiștii italieni apreciind că 
va mai fi nevoie de încă circa 
trej ani pentru a se putea trece 
la exploatarea normală a video- 
telefonului.

CAMPANIA ÎMPOTRIVA 
AUȘEILOR AFRICANI
AuȘeii (denumirea latină Ae- 

gltalus pendulinus) au devenit 
anul acesta o adevărată calami
tate pentru unele țări africane. 
Pentru a preveni pagubele pe 
care aceste păsări ar putea să le 
pricinuiască agriculturii, s-a ho
tărît organizarea unei campanii 
internaționale în vederea deci
mării lor. In acest scop, O.N.U. 
și 10 țări vest-africane au pus 
la dispoziție suma de 1,2 mili
oane de dolari. Fiind de o lăco
mie cu totul ieșită din comun, 
aceste păsări, la fel ca și lăcus
tele, atunci cînd invadează un 
lan devorează totul în decurs 
de numai cîteva minute.

Se apreciază că anul acesta 
numărul aușeilor se ridică în 
Africa la peste două miliarde 
de exemplare. Pentru băștinași, 
apariția acestor păsări constituie 

două delegații, se spune în comuni
cat, au studiat posibilitățile de des
fășurare in viitor a unor experiențe 
cosmice necesare stabilirii cerințelor 
și soluțiilor tehnice în sistemul co
mun de apropiere și cuplare a nave
lor și stațiilor cosmice pilotate sovie
tice și americane.

Prima din seria experiențelor de 
acest gen — adaugă comunicatei — 
ar putea-o constitui cuplarea ’unei 
nave „Apoilo" cu o stație știii.jk.fică 
orbitală pilotată de tipul „Saliut", 
iar următoarea — cuplarea unei 
nave pilotate de tip „Soiuz" cu o 
stație orbitală științifică de tipul 
„Skylab11. La Centrul zborurilor pi
lotate al N.A.S.A., specialiștii so
vietici au luat cunoștință de cîteva 
instalații experimentale și de antre
nament american și au vizitat mu
zeul acestui centru. Intîlnirea, se 
spune în încheiere în comunicat, s-a 
desfășurat într-o atmosferă de lu
cru, părțile declarîndu-se mulțumite 
de evoluția convorbirilor. S-a con
venit ca viitoarea reuniune să aibă 
loc la Moscova la sfîrșitul acestui an.

R. P. Bulgaria
narea Populară, 4 627 deputați pentru 
cele 27 sfaturi populare județene și 
pentru Sfatul popular al orașului 
Sofia. 13 666 de deputați pentru sfa
turile populare orășenești, 35 814 
deputați in sfaturile populare comu
nale, 277 de magistrați și 13 850 ase
sori populari pentru tribunalele ra
ionale.

Comisia electorală centrală a anun
țat că rezultatele definitive ale ale
gerilor vor fi cunoscute luni după- 
amiază.

experiențe tehnico- 
științifice și medico- 
biologice, au relatat 
modalitățile de păs
trare și încălzire a 
hranei. Potrivit ra
poartelor cosmonauți- 
lor și informațiilor 
telemetrice primite de 
la bord, membrii echi
pajului stației orbitale 
„Saliut" se simte bine, 
iar sistemele de bord 
funcționează normal.

0 NOUĂ ARMĂ 
ÎMPOTRIVA RECHINILOR

O nouă armă împotriva rechi
nilor care omoară pe acești ră
pitori ai mărilor doar în cîteva 
secunde a fost pusă la punct și 
experimentată cu succes de că
tre marina americană. Printre 
altele, ea urmează să fie folosită 
și pentru apărarea echipajului 
de pe nava spațială americană 
„Apollo-15“ și a scafandrilor 
care vor ajuta la recuperarea 
lui, avîndu-se in vedere că în 
regiunea de amerizare mișună 
rechini. Această nouă armă este 
formată dintr-un harpon de 
care este fixată o capsulă cu o- 
xid de carbon comprimat. A- 
tunci cînd harponul pătrunde 
în corpul rechinului, capsula se 
sparge, iar oxidul de carbon 
produce moartea aproape instan
tanee a răpitorului.

PREȚ RECORD 
PENTRU 0 VIOARĂ 

STRADIVARIUS
Cei mai mare preț plătit vreo

dată pentru o vioară a fost cel 
obținut recent, în cadrul unei li
citații organizate ia Londra, pen
tru o vioară Stradivarius, datată 
din 1721. Cumpărătorul, un om 
de afaceri englez, a oferit în ul
tima instanță 84 000 de lire ster
line, sumă care n-a mai fost 
depășită de nici o altă ofertă.

„TRIUMFUL LUI HORUS" 
PE 0 SCENĂ BRITANICĂ

Studenții Colegiului pedagogic 
Padgate de la Warrington, comi
tatul Lanchashire, vor pune in 
scenă piesa „Triumful lui 
Horus", pe care o jucau proba
bil egiptenii în urmă cu peste 
4 500 ani.

Textul acestei lucrări drama
tice, descoperită pe zidul supe
rior al Templului de la Edfu, a 
fost tradus în limba engleză de 
profesorul Herbert Fairman, 
egiptolog de la Universitatea din 
Liverpool. Efectuarea traducerii 
a durat 30 de ani.

Textul de pe zidul Templului 
Edfu, singura piesă rămasă din 
Egiptul antic, a fost copiat 
în anul 86 î.e.n., dar autorul tra
ducerii crede că originalul da
tează de prin anul 2700 î.e.n. 
Acțiunea piesei înfățișează tri
umful luminii asupra întuneri
cului, respectiv victoria zeului 
Horus asupra zeului infernului, 
Seth.
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