
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Anul XL Nr. 8831 Marți 29 iunie 1971 6 PAGINI - 30 BANI

In pagina a iv-a

• ÎNSĂMÎNȚAREA CUL

TURILOR DUBLE DE PO
RUMB Șl PLANTE FU

RAJERE SĂ SE DESFĂ

ȘOARE FĂRĂ ÎNTÎRZIE- 

RE, ÎN FLUX NEÎNTRE

RUPT • SPORT • FAP

TUL DIVERS

Ieri s-au deschis la București PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

Interviul acordat 
de președintele 

Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceausescu,
RADIOTELEVIZIUNII FINLANDEZE

LUCRĂRILE CELEI NICOLAE CEAUȘESCU

DE-A VIII-A CONFERINȚE 
MONDIALE A ENERGIEI

Luni dimineața, în sala Palatului 
Republicii Socialiste România din 
Capitală, s-au deschis lucrările celei 
de-a VIII-a Conferințe Mondiale a 
Energiei (C.M.E.), manifestare in
ternațională de mare anvergură, la 
care participă aproape 2 000 de 
delegați din peste 50 de țări ale 
lumii.

Reuniunea are ca temă „Progrese 
în valorificarea energiei, în special 
prin utilizarea complexă".

Lucrările conferinței se desfășoa
ră sub înaltul patronaj al președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și al președintelui Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, fapt ce reflectă atenția 
deosebită pe care România o acordă

dezvoltării energeticii, cooperării in
ternaționale în domeniul cercetării 
și aplicațiilor practice ale energe
ticii.

Pe lingă delegațiile guvernamen
tale și ale comitetelor naționale 
membre ale organizației, la lucrări 
iau parte reprezentanți ai unor or
ganizații internaționale, 
care Comisia economică 
Europa a O.N.U., Agenția interna
țională pentru energia atomică. Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc, 
Banca internațională pentru recon
strucție și dezvoltare, Comisia 
comunităților europene, Comisia 
internațională a marilor bara
je, Conferința internațională a 
marilor rețele electrice de înaltă 
tensiune, Congresul mondial al pe-

printre 
pentru

trolului, Uniunea internațională a 
gazului. Uniunea asociațiilor teh
nice internaționale și a altor orga
nisme internaționale.

La ședința festivă de deschidere 
a conferinței, în prezidiu au luat 
loc Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnaraș și Manea 
Mănescu, vicepreședinți ai Consi
liului de Stat, Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, Iosif 
Banc și Mihai Marinescu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, și 
alți membri ai guvernului, precum
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Cuvîntarea de salut
a președintelui Consiliului de Stat,

Nicolae Ceaușescu
Onorată asistență,

Stimați oaspeți,

îmi face o deosebită plăcere să 
vă pot adresa dumneavoastră, par
ticipanților la cea de-a VIII-a 
Conferință mondială a energiei, 
un cald mesaj de salut din partea 
Consiliului de Stat și a guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
să vă salut personal, în modul cel 
mai cordial Vreau să vă încredin
țez de sentimentele de satisfacție 
șl de ospitalitate sinceră cu care 
poporul român găzduiește această 

. remarcabilă reuniune internațio
nală ; îmi exprim convingerea că 
..ederea dumneavoastră în România 
vă va permite să cunoașteți po
porul nostru, vă va oferi o ima
gine cît mai edificatoare despre 
uriașul efort constructiv în care 
este angrenat, despre preocupările 
și aspirațiile sale, despre realiză
rile lui pe planul creației mate
riale și spirituale.

Consiliul de Stat și guvernul ro
mân, ca și întreaga opinie publi
că românească 
ciere reuniunii 
se impune ca 
seamă al vieții 
țifice mondiale, în primul rînd prin 
prezența unor personalități dintre 
cele mai reprezentative pe care le 
are energetica din 50 de țări. 
Valoarea întîlnirii rezidă totodată 
în importanța excepțională a do
meniului de care se ocupă, a te
maticii care face obiectul dezba
terilor. Este unanim cunoscut că 
energetica ocupă un loc de avan
gardă și aduce o contribuție deci
sivă la dezvoltarea civilizației mo
derne, la realizarea marilor obiec
tive de progres ale popoarelor, la 
ameliorarea continuă a traiului 
oamenilor. Energetica 
un factor dinamizator 
rang, de importanță vitală aș pu
tea spune, al vertiginoasei revo
luții tehnico-științifice care se 
desfășoară pe plan mondial. Cău
tarea de noi și noi resurse de e- 
nergie, valorificarea cu eficientă 
maximă a celor existente, folosi
rea energ'ei în domenii tot mai 
largi ale vieț’i economice și so
ciale reprezintă astăzi preocupări 
primordiale pentru fiecare națiune 
care vrea să prospere, care dorește 
să participe la marea competiție a 
lumii contemporane.

Conștientă de importanța excep
țională a acestui sector pentru 
ritmul și amploarea dezvoltării 
economice. România a făcut și 
face eforturi considerabile pentru 
fructificarea tuturor resurselor de 
care dispune în vederea creșterii 
potențialului energetic național. 
Vă este desigur cunoscut că prin
tre ultimele lucrări de anvergură 
realizate în acest sens este crea
rea, în colaborare cu Iugoslavia, a 
Sistemului hidroenergetic de la 
Porțile de Fier de 
o putere instalată 
MW pentru fiecare 
țări. în planurile 
viitor ale României 
energie electrică 
crească într-un ritm superior pro
ducției industriale de ansamblu,

ener-

are, 
dez-

dau o înaltă apre- 
dumneavoastră. Ea 
un eveniment de 
economice și știin-

reprezintă 
de prim

pe Dunăre cu 
de peste 1 000 
din cele două 
economice de 
producția de

se prevede să

dublîndu-se la aproximativ 5—6 
ani, astfel încît în 1980 vom pro
duce circa 85 miliarde kilowat/ore. 
Realizarea acestui program justi
fică pe de-a-ntregul atenția deo
sebită pe care guvernul român, în
treaga noastră societate o acordă 
activității energeticienilor, cerce
tării științifice, precum și cunoaș
terii noilor descoperiri obținute în 
acest domeniu pe plan mondial. 
Acționînd pentru soluționarea ce
rințelor naționale, energeticienii 
din țara noastră își aduc contribu
ția la dezvoltarea cuceririlor 
geticii internaționale.

întîlnirea dumneavoastră 
desigur, drept țel principal
baterea și elucidarea unor proble
me de specialitate și nu mă îndo
iesc că ea va da un nou impuls 
dezvoltării acestei ramuri a pro
ducției moderne, în pas cu cerin
țele actuale ale societății umane. 
Totodată, opinia publică din țara 
noastră, ca și opinia publică inter
națională, vede în această mare 
consfătuire de la București semni
ficații care depășesc cadrul strict 
al specialității. Lucrările reuniu
nii dumneavoastră, stimați oaspeți, 
se înscriu ca un efort meritoriu în 
slujba cauzei progresului, ca o ex
presie a dorinței de a contribui la 
bunăstarea popoarelor, la fericirea 
omului. A' se dărui în întregime 
propășirii umanității, a contri
bui nemijlocit la progresul so
cietății — iată modalitatea în 
care orice ramură a creației uni
versale, și cu deosebire domeniul 
de care vă ocupați dumneavoastră, 
își poate îndeplini în mod strălu
cit misiunea. Este un obiectiv de 
onoare al energeticienilor de pre
tutindeni de a face ca forțele ine
puizabile ale materiei, captate și 
dirijate de geniul uman, să-și ex
tindă tot mai mult binefacerile 
asupra vieții popoarelor, să pă
trundă tot mai mult în existența 
maselor populare, a fiecărui locui
tor al planetei.

Energetica este unul din dome
niile ce pot beneficia din plin de 
marea descoperire a tainei atomu
lui. A face ca această epocală des
coperire a erei noastre să sporească 
resursele de energie necesare pro
gresului necontenit al societății — 
și nu pericolul unui război distru
gător. cu consecințe dezastruoase 
pentru civilizație — iată un țel cu 
adevărat nobil, cu adevărat măreț. 
Cu eforturi unite să facem ca ato
mul să folosească exclusiv păcii, 
triumfului vieții, ca pe planeta 
noastră să fie înlăturat pentru tot
deauna războiul.

Conferința mondială de la Bucu
rești, larg forum de colaborare a 
energeticienilor de pretutindeni, 
este o ilustrare grăitoare a posibi
lității ca oamenii, indiferent de 
orînduirea socială în care trăiesc, 
de deosebirile de orientare poli
tică și filozofică, să acționeze îm
preună pentru interesele majore 
ale progresului umanității. întîl
nirea dumneavoastră asigură nu 
numai progresul internațional 
într-un domeniu de bază al acti
vității umane, ci contribuie, în a- 
celași timp, la mai buna cunoaș-

tere și apropiere dintre oamenii 
de știință, dintre popoare. Promo
varea cooperării intre națiuni este 
o cerință esențială a lumii de as
tăzi. Civilizația r.u mai poate evo
lua în epoca noastră decît prin
aportul tuturor națiunilor, prin
contopirea în patrimoniul unic de 
valori al lumii a geniului tuturor 
popoarelor. Aceasta impune asigu
rarea condițiilor pentru afirmarea 
plenară, liberă și nestingherită a 
fiecărei națiuni în concertul gîn- 
dirii și creației universale, dezvol
tarea unor raporturi de depli
nă egalitate între 
lumii, lichidarea 
și impedimentelor 
în relațiile dintre 
forțelor înaintate 
contemporane este instaurarea unei 
lumi bazate pe echitate, pe prin
cipiile dreptului internațional, ' pe 
apărarea independenței și suvera
nității națiunilor, pe respectarea 
dreptului fiecărui popor de a deci
de singur asupra propriului său 
destin. Guvernul și poporul român 
consideră că numai într-o lume a 
respectului și stimei reciproce în
tre națiuni poate înflori o largă 
cooperare a statelor, fără deosebi
re de orînduire socială, în intere
sul progresului fiecărui popor, al 
civilizației mondiale, 
securității generale.

încheind, vă adresez 
sincere urări de succes 
rarea conferinței și' îmi 
convingerea că această manifestare 
se va înscrie ca un moment de 
seamă în dezvoltarea energeticii, 
pe drumul ascendent al progresu
lui internațional.

Vă doresc să vă simțiți cît mai 
bine pe pămîntul patriei noastre 
și, întorcîndu-vă în țările dum
neavoastră, să duceți mesajul sin
cer de pace și prietenie al po
porului român.

toate statele 
discriminărilor 
de orice fel 

state. Idealul 
ale societății

al păcii și

cele mai 
în desfășu- 

exprim

Tovarășul Habib Mohamed Kerim, 
secretar general al Partidului Democratic 

al Kurdistanului din Irak
Luni după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al P.C.R., a primit pe Habib 
Mohamed Kerim, secretar gene
ral al Partidului Democratic al 
Kurdistanului din Irak, care face 
o vizită în țara noastră.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în cursul convorbirii, care a pri
lejuit un util schimb de vederi

in 
au 
a 
cele două partide, precum și vo
ința părților de a extinde, pe mai 
departe, aceste raporturi, în inte
resul dezvoltării relațiilor între 
Republica Socialistă România și 
Republica Irak, al popoarelor aces
tor țări, al cauzei libertății și 
progresului social, independenței 
naționale și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță cordială, priete
nească.

probleme de interes reciproc, 
fost relevate evoluția pozitivă 
raporturilor prietenești dintre

Delegația Frontului de Eliberare
din Mozambic (FRELIMO)

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., s-a întîlnit cu delegația 
Frontului de Eliberare din Mozam
bic (FRELIMO), condusă de Samo
ra M. Machel, președintele mișcării, 
care face o vizită de prietenie în 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

Au participat tovarășii Paul Ni
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Pațilineț, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Ilie Rădulescu, membri ai C.C. al 
P.C.R., șefi de secție 
Central.

Cu acest prilej, au 
probleme de interes 
vind raporturile dintre P.C.R. și 
FRELIMO, precum și diverse as
pecte ale situației internaționale 
actuale, ale luptei popoarelor îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pen
tru libertate și independență națio
nală, progres social și pace.

în cadrul întîlnirii s-a exprimat 
voința comună de a extinde și con
solida, în continuare, legăturile 
prietenești, de colaborare, sprijin și 
solidaritate internationalist^ dintre 
P.C.R. și FRELIMO, bazate pe 
respectul deplin al autonomiei de 
concepție și acțiune, pe egalitatea 
în drepturi și neamestecul în tre
burile interne. Reprezentanții 
P.C.R. și FRELIMO au constatat 
identitatea principiilor care că
lăuzesc politica lor internațională.

la Comitetul

fost abordate 
mutual pri-

Partidul Comunist Român, po
porul român vor sprijini activ și 
în viitor lupta dreaptă a poporului 
mozambican, pentru lichidarea re
gimului de opresiune colonială, 
pentru libertatea și independența 
patriei, pentru dreptul său inalie
nabil de a-și alege forma de orga
nizare socială, de a se afirma su
veran în viața internațională, co
respunzător intereselor sale legi
time.

Părțile au subliniat necesitatea 
sprijinirii forțelor revoluționare, 
antiimperialiste de pretutindeni, 
care luptă pentru lichidarea orică
ror forme de colonialism și neoco
lonialism, împotriva discriminării 
rasiale, a politicii cercurilor impe
rialiste de agresiune, dictat și 
imixtiune în treburile interne ale 
popoarelor Totodată, a fost reafir
mată solidaritatea popoarelor ro
mân și mozambican cu țările 
recent eliberate care luptă pentru 
apărarea cuceririlor democratice, a 
independenței lor naționale, pentru 
o dezvoltare progresistă, de sine 
stătătoare, pe calea progresului so
cial.

P.C.R. și FRELIMO își vor adu
ce pe mai departe, contribuția lor 
activă 
eziunii 
rialist, 
litează 
luționare, pentru pace și înțelegere 
între popoare.

Convorbirea a avut loc într-o at
mosferă de caldă prietenie și de
plină înțelegere reciprocă.

la întărirea unității și co- 
întregului front antiimpe- 
a tuturor forțelor care mi- 
pentru transformări revo-

INTREBARE : Domnule pre
ședinte, ca șef al statului ro
mân, dumneavoastră urmează 
să faceți o vizită oficială în 
Finlanda. Aș dori să rog pe 
Excelența Voastră să faceți o 
prezentare generală a tendin
țelor actuale ale societății 
mânești.

evaluate în ultimul timp prea 
pozitiv, 
părerea 
tuația 
privind 
țe de securitate europeană ?

Cum poate fi, după 
dv., realizată, în si- 
actuală, propunerea 
ținerea unei conferin-

ro-

ur- 
in-

RĂSPUNS : Vizita pe care 
mează să o fac în Finlanda, la 
vitația președintelui Kekkonen, 
este urmarea firească a relațiilor 
bune dintre țările noastre și, tot
odată, un răspuns la vizita pe care 
președintele Kekkonen a făcut-o 
în România.

In momentul de față, societatea 
românească cunoaște o puternică 
dezvoltare atît industrial-agricolă, 
cît și în domeniul științei, învă- 
țămîntului și culturii. Totodată, ca 
urmare a înfăptuirii politicii Parti
dului Comunist Român, are loc o 
transformare radicală a condițiilor 
de viață ale oamenilor; întregul 
popor este astăzi preocupat de în
făptuirea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului 
care prevede apropierea nivelului 
de dezvoltare al României din 
punct de vedere economic de ță
rile avansate, ceea ce va face ca 
societatea românească să cunoas
că o ridicare pe noi trepte de 
vilizație din toate punctele de 
dere.

ci- 
ve

ÎNTREBARE : România st 
Finlanda aparțin categoriei de 
țări „mici și mijlocii". Ce rol 
pot și trebuie, după părerea 
dv. să joace aceste țări în lu
mea de azi ?

RĂSPUNS : România pornește 
de la faptul că în lumea de as
tăzi există țări și cu orînduiri so
ciale diferite, și deosebite ca mă
rime, că atît țările mici, mijlocii, 
cît și țările mari au de jucat un 
rol important în soluționarea pro
blemelor internaționale. Desigur, 
noi înțelegem răspunderea pe care 
o au țările mari, dar. totodată, a- 
preciez că nici o problemă inter
națională nu poate fi soluționată 
decît cu participarea tuturor sta
telor și că țările mici și mijlocii 
— așa cum sînt Finlanda și Româ
nia — au un rol tot mai impor
tant ; în perspectivă vor avea un 
cuvînt tot mai greu de spus în 
viața internațională în măsura — 
desigur — în care sînt hotărîte să 
acționeze cu perseverență pentru 
instaurarea în lume a unor rela
ții bazate pe egalitate în drepturi, 
pe respectul reciproc al indepen
denței și suveranității naționale, al 
neamestecului în treburile

In aceste condiții, țările 
mijlocii pot și, după 
mea, vor avea un cuvînt 
important în viața internațională 
și, în aceste împrejurări, se poa
te asigura realizarea unei lumi a 
colaborării și păcii.

interne, 
mici și 
părerea 
tot mai

INTREBARE : Posibilitățile 
pentru o conferință europea
nă de securitate nu au fost

Județul 
Satu-Mare 

a îndeplinit 
sarcinile

planului de stat 
pe primul 
semestru
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Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit luni seara în sala de mar
mură a Casei Scînteii o recepție 
în onoarea participanților la cea 
de-a VIII-a Conferință Mondială a 
Energiei.

Au luat parte Iosif Banc și 
Mihai Marinescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Octavian 
Groza, președintele Comitetului 
Național Român pentru Conferința 
Mondială a Energiei, ministrul e- 
nergiei electrice, Ion Crăciun, Tra
ian Ispas, Mircea Malița, loan Ursu, 
loan Cosma, miniștri, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului

afacerilor externe, alte persoane 
oficiale române.

Au fost prezenți P. S. Nepo- 
rojnîi, președintele Conferinței 
Mondiale a Energiei, ministrul e- 
nergiei și al electrificării al 
U.R.S.S., Walker Cisler, președin
tele Consiliului Executiv interna
țional al Conferinței Mondiale a E- 
nergiei, Eric Ruttley, secretar ge
neral al Consiliului Executiv In
ternațional, lordul Hinton of Ban- 
side. precum și alte personalități 
marcante, participante la lucrările 
reuniunii mondiale a energeticieni
lor.

(Agerpres)

RĂSPUNS : După cum se știe, 
România, împreună cu alte țări 
socialiste din Europa, este prin
tre inițiatoarele acțiunilor pentru 
înfăptuirea securității europene și 
realizarea unei conferințe. De alt
fel, conferința miniștrilor de ex
terne ai unor țări socialiste din 
Europa, care a avut loc la Bucu
rești în iarna acestui an, a subli
niat necesitatea de a impulsiona 
pregătirea unei conferințe euro
pene. Este adevărat că sînt și a- 
n urnite rezerve din partea unor 
cercuri politice din Europa și în
deosebi din partea Statelor Unite 
ale Americii, ceea ce împiedică 
realizarea unor progrese substan
țiale în pregătirea conferinței eu
ropene. Cu toate acestea, consider 
că țările europene au datoria să 
acționeze cu mai multă perseve
rență pentru învingerea acestor 
rezerve, pentru asigurarea ținerii 
unei conferințe a popoarelor și 
desigur că în această direcție am 
saluta dacă s-ar realiza o primă 
reuniune pregătitoare la Hel
sinki, așa cum a propus guvernul 
finlandez. După părerea noastră 
sînt condiții favorabile și vom 
realiza aceasta.

ÎNTREBARE : România pro
movează o politică externă 
activă. Cum apreciați relații
le României cu alte țări șt po
ziția sa în lumea de astăzi ?

RĂSPUNS : Este adevărat că 
România desfășoară o politică ex
ternă activă de dezvoltare a rela
țiilor de colaborare multilaterală 
cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială. Desi
gur, ca țară socialistă noi punem 
pe prim plan dezvoltarea relații
lor cu toate țările socialiste și, în 
acest context, aș reaminti recenta 
vizită pe care am făcut-o în pa
tru țări socialiste din Asia, care 
este o confirmare a ceea ce am 
spus, a preocupării statului român 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu toate țările socia
liste.

Totodată, noi acționăm în spiri
tul principiilor coexistenței pașni
ce și considerăm că este necesar 
să se dezvolte larg relațiile cu 
toate statele, că în lumea de as
tăzi aceasta constituie o necesi
tate, atît din punct de vedere al 
colaborării economice și progresu
lui fiecărui stat, cît și instau
rării unor relații de colaborare, 
de securitate pentru fiecare țară, 
asigurării păcii în lume.

în acest spirit va acționa Româ
nia și în viitor așezînd, desigur, 
la baza tuturor acestor relații 
principiile la care m-am referit — 
ale egalității în drepturi și respec
tării suveranității și independen-

(Continuare în pag. a V-a)
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*

Femeile din patria noastră iși exprimă 
deplina aprobare față de politica 

partidului
împreună cu întregul popor, milioanele 

de femei, muncitoare, țărănci, intelectuale, 
casnice iși exprimă sentimentele de profun
dă satisfacție și mîndrie patriotică, adeziu
nea deplină față de rezultatele vizitei de
legației de partid și guvernamentale, con
duse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ță
rile socialiste din Asia.

Entuziasmul, dragostea și calda prietenie 
cu care a fost primită delegația de partid și 
guvernamentală română în Republica Popu
lară Chineză, Republica Populară Demo
crată Coreeană, Republica Democrată Viet
nam, Republica Populară Mongolă au de
monstrat încă o dată înaltul prestigiu și 
prețuirea de care se bucură țara noastră în 
lume.

Femeile din patria noastră au urmărit cu 
deosebit interes această amplă acțiune cons
tructivă, parte Integrantă a liniei generale 
a politicii externe a partidului și statului, 
fiind pe deplin convinse că ea slujește nu 
numai intereselor României socialiste și ță
rilor vizitate, ci și intereselor tuturor țări
lor socialiste șl ale mișcării comuniste, re
stabilirii unității lor, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste, cauzei păcii și colaborării în
tre popoare.

Vizita delegației de partid și guverna
mentale române în țările socialiste din 
Asia a constituit în același timp o reafir
mare a politicii consecvente a partidului și 
statului nostru de dezvoltare continuă a le
găturilor de prietenie și colaborare frățească 
cu toate țările socialiste în spiritul princi
piilor marxism-leninismului și internaționa
lismului proletar, al independenței și suve
ranității naționale, respectului reciproc și 
întrajutorării tovărășești.

Ca mame, ca soții și surori, ca cetățene 
adine interesate în asigurarea păcii, în apă
rarea viitorului copiilor, femeile din patria 
noastră au luat cunoștință cu deosebită emo
ție de vizita delegației de partid și guver
namentale, conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în primele linii ale frontului an- 
tiimperialist — simbol al solidarității puter
nice și neclintite a poporului român cu 
lupta dreaptă și curajoasă a popoarelor din

Activitatea delegației, a tovarășului
Ceaușescu — expresie a înaltei 

răspunderi față de destinele României, 
față de cauza socialismului și păcii
tn numele comuniștilor, al tuturor oame

nilor muncii, români și maghiari din jude
țul Sălaj, Comitetul județean Sălaj al P.C.R, 
își exprimă depiina adeziune față de în
treaga activitate desfășurată de delegația 
de partid și guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei in țările socialiste din Asia. 
Considerăm că această vizită, rezultatele ei 
ilustrează din plin rodnicia politicii externe 
a partidului și statului nostru, a principiilor 
directoare elaborate de cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R. Prin întregul ei conținut, vi
zita a corespuns intereselor poporului român, 
precum și ale popoarelor chinez, coreean, 
vietnamez și mongol, slujind întăririi prie
teniei și colaborării multilaterale frățești, 
dezvoltării continue a construcției socialiste 
în fiecare din țările noastre.

Comitetul județean de partid apreciază ca 
o prețioasă contribuție la întărirea priete
niei și colaborării româno-cambodgiene in- 
tilnirile și convorbirile purtate de delegație 
cu conducătorii poporului cambodgian.

în primirea deosebit de călduroasă făcută 
solilor poporului român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, de către oamenii mun

Așa se acționează cu adevărat 
pentru unitate!

Comitetul județean de partid Gorj, co
muniștii, toți oamenii muncii din cuprinsul 
județului dorim să exprimăm din adîncul 
inimii delegației care a reprezentat cu cinste 
partidul, patria și poporul român în cursul 
vizitei întreprinse în țările socialiste din 
Asia, dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
sentimente de bucurie, satisfacție și recu
noștință pentru activitatea plină de răspun
dere pe care ați desfășurat-o, pentru inesti
mabila contribuție pe care ați adus-o la 
cunoașterea reciprocă, la adîncirea și dez
voltarea pe un plan superior a bunelor re
lații de prietenie și colaborare statornicite 
între partidul și guvernul patriei noastre și 
cele ale țărilor socialiste frățești din Asia, 
spre binele comun și în interesul unității 
tuturor țărilor socialiste, al mișcării comu
niste șl muncitorești internaționale, al tu
turor forțelor progresiste care luptă împo
triva imperialismului, pentru progres social 
și pace in lume.

în cuvîntările dumneavoastră, rostite cu 
prilejul vizitei în aceste țări, noi am regă
sit, reafirmate pregnant și întruchipate fi
del, nobilele idealuri, aspirații și strădanii 
ale partidului, guvernului și poporului nos
tru de a dezvolta necontenit legăturile de 
prietenie și colaborare frățească, multilate
rală cu toate țările socialiste, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, ale respectării inde
pendenței și suveranității naționale, egalită
ții in drepturi, neamestecului în treburile 
interne, respectului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, singurele în măsură să asigure, 
cu adevărat, o bază trainică, de nezdrunci
nat, relațiilor frățești dintre țările socialiste, 
unității mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. întreaga desfășurare a vizi
tei arată cum se acționează intr-adevăr pen
tru cauza unității.

Indochina, împotriva politicii de agresiune, 
dominație și dictat a imperialismului, pen
tru afirmarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta.

Femeile din patria noastră — românce, 
maghiare, germane și de alte naționali
tăți — își exprimă unanima aprobare față 
de rodnica activitate desfășurată de către 
delegație, de către dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiu iubit 
al poporului român, purtătorul credincios 
al celor maj nobile năzuințe și idealuri ale 
națiunii noastre socialiste, luptător neobo
sit pentru interesele generale ale socialis
mului, pentru cauza păcii șt libertății po
poarelor.

întilnirile și convorbirile care au avut 
loc în cadrul vizitei între tovarășa Elena 
Ceaușescu și reprezentante ale organizațiilor 
de femei, ale vieții de partid și de stat din 
țările socialiste din Asia, constituie o im
portantă contribuție la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și solidaritate care leagă fe
meile din România și femeile din țările 
vizitate.

Fericite că trăiesc și muncesc într-o țară 
socialistă, în care le sînt create toate con
dițiile pentru afirmarea amplă a personali
tății lor în viața socială, pentru a-și crește 
copiii în spiritul dragostei față de muncă, 
al patriotismului și internaționalismului 
proletar, al prieteniei și păcii intre popoare, 
milioanele de femei, pe deplin încreză
toare în justețea politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist Român, ca
racterizate prin înaltă responsabilitate 
față de destinele poporului român și viito
rul întregii omeniri, vor participa și de 
acum înainte cu abnegație și devotament la 
vasta activitate creatoare a poporului pen
tru înfăptuirea mărețului program stabilit 
de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de continuă propășire și înflo
rire a scumpei noastre patrii.

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL FEMEILOR

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

cii chinezi, coreeni, vietnamezi și mongoli, 
în entuziastele lor manifestări prietenești 
noi am văzut încă o dovadă elocventă a 
justeței politicii noastre externe, a presti
giului internațional de care se bucură Ro
mânia socialistă.

Comuniștii, toți locuitorii Sălajului sînt 
încredințați că vizita delegației de partid 
și guvernamentale a României în țările so
cialiste din Asia reprezintă o contribuție la 
întărirea sistemului mondial socialist în 
ansamblul său, a unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești internațio
nale, a întregului front antiimperialist.

Comitetul județean Sălaj al P.C.R. dă o 
înaltă apreciere activității desfășurate de 
delegația română, de conducătorul său, to
varășul Nicolae Ceaușescu, fiu credincios 
al poporului român, vă/ind în această acti
vitate încă o dovadă a înaltei răspunderi 
și a grijii conducerii partidului și statului 
nostru față de destinele României, față de 
cauza socialismului și păcii.

COMITETUL JUDEȚEAN 
SALAJ AL P.C.R.

Fiecare om al muncii din județul Gorj 
a văzut în atmosfera de prietenie și cor
dialitate ce a caracterizat convorbirile. în 
primirea entuziasmantă, deosebit de caldă, 
de ospitalieră de care delegația noastră s-a 
bucurat pretutindeni, autentice mărturii 
ale imensului prestigiu de care se bucură 
conducerea noastră de partid și de stat, 
poporul român, politica externă a României, 
laborioasa activitate pe care dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfășu- 
rați cu tenacitate și înțelepciune, spre a 
contribui la soluționarea marilor probleme 
ale lumii contemporane.

Alăturîndu-ne gîndurilor întregului popor, 
comitetul județean de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Gorj își 
declară totala aprobare și adeziune față de 
rezultatele vizitei și valoroasa activitate 
desfășurată de delegația noastră, personal 
de către dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, consacrată dezvoltării 
prieteniei și colaborării patriei noastre cu 
țările socialiste, promovării intereselor na
ționale ale României și a intereselor gene
rale ale socialismului și păcii.

Totodată, organizația noastră județeană 
își exprimă hotărirea nestrămutată și vă 
încredințează că va lupta fără preget, cu 
totală dăruire, pentru mobilizarea tuturor 
resurselor umane și materiale ale întregu
lui județ, pentru realizarea neabătută a sar
cinilor ce-i revin din mărețul program de 
edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate elaborat de cel de-al X-lea Con
gres al partidului, spre a-și aduce o contri
buție cît mai substanțială la dezvoltarea 
economică, socială și cultural-științifică a 
patriei, la creșterea continuă a aportului ei 
în întărirea forțelor socialismului și păcii 
în lume.

COMITETUL JUDEȚEAN 
GORJ AL P.C.R.

Consecvență in înfăptuirea 
liniei generale elaborate 

de Congresul al X-lea al P.C.R.
Comuniștii, toți oamenii muncii români, 

maghiari și germani din județul Bistrița- 
Năsăud, au urmărit cu deosebit interes vi
zita oficială de prietenie, întreprinsă de de
legația de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condusă de 
dumneavoastră, tovarășe secretar general. în 
țările socialiste din Asia, — Republica Popu
lară Chineză, R.P.D. Coreeană, R. D. Viet
nam și R. P. Mongolă.

Ne exprimăm adeziunea deplină față de 
rezultatele rodnice ale vizitei, și totodată 
dragostea fierbinte, înalta stimă față de 
conducerea partidului și statului, față de 
dv. personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Convorbirile purtate cu conducătorii de 
partid și de stat din țările vizitate, întîl- 
nirile cu masele largi de oameni ai mun
cii, rezultatele vizitei corespund întru totul 
intereselor poporului român, precum și ale 
popoarelor chinez, coreean, vietnamez, 
mongol, înscriindu-se în același timp ca o 
contribuție prețioasă la cauza generală a 
socialismului, la depășirea divergențelor 
existente și restabilirea unității țărilor

Activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu inspiră stimă, 

respect și prețuire
Comitetul județean de partid, biroul său. 

oomuniștii și toți ceilalți oameni ai muncii 
din industrie, agricultură, din toate dome
niile de activitate ale județului Brăila, au 
urmărit cu un deosebit interes, pe tot par
cursul celor 24 de zile, vizita oficială de 
prietenie întreprinsă de delegația de partid 
și guvernamentală, condusă de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar general, 
în țările socialiste din Asia.

In tot timpul vizitei, toți cei ce muncesc 
pe aceste meleaguri am fost stăpînlți de 
puternice sentimente de emoție și bucurie 
pentru căldura, ospitalitatea și frumoasele 
cuvinte de apreciere la adresa partidului, a 
țării și a poporului român, manifestate de 
popoarele și conducerile Republicii Popu
lare Chineze, Republicii Populare Demo
crate Coreene. Republicii Democrate Viet
nam, Republicii Populare Mongole, demon- 
strînd prestigiul și aprecierea de care se 
bucură partidul și statul nostru pe plan 
mondial, politica sa externă — de pace, 
securitate și prietenie între popoare.

Apreciem întru totul, alături de întregul 
nostru popor, efortul susținut, pătruns de 
un înalt spirit internaționalist, consecvența 
cu care conducerea partidului și statului 
acționează pentru promovarea în viața in
ternațională a principiilor marxist-leniniste 
ale egalității în drepturi, independenței și 
suveranității, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc — principii care 
se impun tot mai mult drept singurele în

A crescut și mai mult prestigiul 
internațional al României socialiste

Comuniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Dolj, laolaltă cu întregul nostru po
por, au urmărit cu viu interes, cu legitimă 
mindrie patriotică desfășurarea vizitei de
legației de partid și guvernamentale ro
mâne în țările socialiste din Asia.

Biroul comitetului județean de partid, 
dind expresie sentimentelor de deplină 
adeziune exprimate de către oamenii mun
cii din întreprinderi, instituții și de pe 
ogoare, cu prilejul numeroaselor întîlniri 
și adunări, cît și în discuțiile purtate de 
cetățeni, dă o înaltă apreciere rodnicei ac
tivități desfășurate de delegația noastră pe 
întregul parcurs al acestei vizite, contribu
ției remarcabile pe care dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați adus-o la îndeplinirea misiunii de 
înaltă răspundere ce v-a revenit.

Noi vedem în aceasta încă o dovadă a 
perseverenței și fermității cu care condu
cerea partidului nostru militează pentru 
traducerea în viață a principiilor politicii 
partidului in domeniul dezvoltării relațiilor 
internaționale ale României socialiste, prin
cipii clar definite de Congresul al X-lea 
al P.C.R.

Recenta vizită a înalților soli ai poporu
lui român a evidențiat, în același timp, 
hotărîrea cu care partidul și statul nostru 
înțeleg să-și îndeplinească obligațiile in
ternaționaliste, să-și aducă contribuția la 
întărirea sistemului mondial socialist, la 
restabilirea unității țărilor socialiste, a par

Comuniști și nemembri de partid, 
români, maghiari, germani, salutăm

entuziast rezultatele vizitei
Cu sentimentul de profund patriotism, co

muniștii, oamenii muncii din județul Alba 
— români, maghiari, germani — au urmărit 
cu viu interes, zi de zi, recenta vizită pe 
care delegația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, în frunte cu 
dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați întreprins-o în țările socia
liste din Asia.

Făcîndu-se ecoul dorinței tuturor cetățe
nilor de pe aceste străvechi meleaguri ale 
României, comitetul județean de partid dă 
o înaltă apreciere rezultatelor deosebit de 
rodnice și prestigioase ale activității desfă
șurate de către delegație, de către dum

socialiste, a partidelor comuniste și mun
citorești, a forțelor antiimperialiste de pre
tutindeni.

Aprobăm și sprijinim acțiunile întreprinse 
cu ocazia vizitei oficiale de prietenie a de
legației de partid și guvernamentale a țării 
noastre, — vizită ce se înscrie întru totul 
în linia generală a politicii externe, in 
principiile directoare, elaborate de Con
gresul al X-lea al P.C.R., de dezvoltare 
continuă a prieteniei, alianței și colaboră
rii cu toate țările socialiste.

Asigurăm Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, pe dv. personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din acest județ, în' frunte cu co
muniștii, nu vor precupeți nici un efort 
pentru traducerea în viață a liniei poli
tice generale a partidului nostru, pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce ne 
revin din actualul plan cincinal, sarcini 
menite să contribuie la înflorirea econo
miei noastre naționale, la ridicarea patriei 
pe noi culmi ale civilizației și bunăstării.

COMITETUL JUDEȚEAN 
BISTR1ȚA-NASAUD AL P.C.R.

stare să chezășuiască dezvoltarea fructuoasă 
a colaborării între națiuni, să asigure liniș
tea, progresul și pacea omenirii.

Și în aceste clipe încercăm puternice sen
timente de stimă, respect și prețuire pentru 
modul în care dv., iubite tovarășe Ceaușescu, 
fiu credincios, devotat și curajos al po
porului nostru, aflindu-vă în fruntea dele
gației de partid și guvernamentale, ați mi
litat neobosit spre a face cunoscut popoare
lor țărilor socialiste din Asia efortul comu
niștilor. al celorlalți oameni ai muncii din 
patria noastră pentru edificarea socialis
mului in România, pentru întărirea forțelor 
socialismului în întreaga lume, pentru res
tabilirea unității țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale.

Succesul deplin al activității delegației 
de partid și de stat in țările socialiste din 
Asia, răsunetul vizitei în rîndul opiniei pu
blice din patria noastră și de peste hotare, 
ne stimulează și ne mobilizează tot mai mult 
la muncă hotărîtă alături de întregul nos
tru popor, pentru îndeplinirea exemplară 
a obiectivelor economice și angajamentelor 
asumate pe acest an, adueîndu-ne o con
tribuție tot mai mare la dezvoltarea și în
florirea patriei, la prosperitatea materială 
și spirituală a celor ce muncesc — țelul 
și rațiunea supremă a politicii gloriosului 
Partid Comunist Român.

COMITETUL JUDEȚEAN 
BRAILA AL P.C.R.

tidelor comuniste și muncitorești, a tutu
ror forțelor antiimperialiste.

Documentele elaborate cu prilejul recentei 
vizite exprimă cu o deosebită pregnanța 
spiritul de înaltă răspundere cu care con
ducerea noastră de partid și de stat pri
vește apărarea cauzei progresului ți păcii 
popoarelor, preocuparea statornică de a 
contribui la soluționarea celor mai arză
toare și acute probleme ale lumii contem
porane.

Ecoul larg al activității fructuoase desfă
șurate de delegația noastră de partid și de 
stat in R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană,
R. D. Vietnam și R. P. Mongolă ne umple 
inimile de bucurie. La fel ca întregul po
por. considerăm că această vizită a făcut 
să crească și mai mult prestigiul interna
țional al României.

Aceste sincere și profunde sentimente, 
care animă colectivele de oameni ai muncii 
din județul nostru, se materializează în 
munca lor plină de abnegație pentru a în
deplini și depăși sarcinile de plan din in
dustrie, a asigura întreținerea în bune 
condiții a culturilor, de a asigura recolta
rea cerealelor la timp și fără pierderi — 
toate acestea, în scopul obținerii unor tot 
mai importante succese în opera de con
struire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

COMITETUL JUDEȚEAN 
DOLJ AL P.C.R.

neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Convorbirile avute, în spiritul 
înțelegerii și respectului reciproc, cu con
ducătorii de partid și de stat ai Republicii 
Populare Chineze, Republicii Populare De
mocrate Coreene, Republicii Democrate 
Vietnam și Republicii Populare Mongole, 
contactele cu reprezentanții poporului 
cambodgian, conținutul de o impresionantă 
claritate al cuvîntărilor dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, spiritul de înal
tă principialitate comunistă al comunicate
lor comune, ne îndreptățesc pe deplin să 
ne exprimăm, și cu acest prilej, nețărmuri
ta noastră încredere în politica partidului 

și statului nostru, să apreciem realismul și 
caracterul ei profund științific, consecvența 
cu care ea este promovată de conducerea 
partidului și statului nostru.

în atmosfera de’ caldă prietenie și sim
patie cu care a fost primită peste tot dele
gația noastră, în cordialitatea cu care s-au 
desfășurat convorbirile, vedem reflectîn- 
du-se marele prestigiu de care se bucură 
România pe toate meridianele globului. 
Conștiința justeței politicii partidului, a de
plinului ei acord cu Interesele fundamen
tale ale poporului român, ale cauzei gene
rale a socialismului, ne determină să ne 
unim tot mai strîns în jurul Comitetului 
Centrai al partidului nostru, să ne mobili
zăm în măsură tot mai mare forțele și ener
gia în vederea înfăptuirii acestei politici.

Oamenii muncii din județul Alba au fost, 
zi de zi, ceas de ceas, cu inima și cu gîndul 
alături de delegația de partid și guverna
mentală, alături de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducător încercat și 
iubit al partidului și statului nostru, emi
nentă personalitate a vieții politice inter
naționale. înaltul dumneavoastră exemplu, 
de patriotism înflăcărat, de energie și prin
cipialitate comunistă, întreaga activitate ce1 
o desfășurați, pătrunsă de spirit creator, se

0 strălucită afirmare 
a internaționalismului consecvent 

al politicii noastre externe
Comuniștii și toți oamenii muncii din ju

dețul Ialomița — muncitori, tehnicieni, in
gineri, membri cooperatori de pe întinsele 
ogoare ale Bărăganului, intelectuali, tineri 
și vîrstnici, femei — dau o înaltă apre
ciere activității desfășurate de delegația de 
partid și guvernamentală română, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cursul 
vizitei in țările socialiste din Asia, con
vorbirilor purtate cu conducătorii poporului 
chinez, coreean, vietnamez, mongol și cam
bodgian, intîlnirilor cu masele largi de oa
meni ai muncii, cu colective ale diferitelor 
unități din aceste țări.

Apreciem că vizita a prilejuit o strălu
cită afirmare a internaționalismului con
secvent care stă la baza liniei generale a 
politicii noastre externe și care călăuzește 
întreaga activitate pe plan extern a parti
dului și statului.

Ne exprimăm satisfacția și mîndria pro
fundă pentru modul în care delegația ro
mână — condusă de dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — a reafirmat 
dorința poporului român de a dezvolta con
tinuu prietenia, alianța și colaborarea cu

Pentru o strînsă unitate in lupta 
împotriva imperialismului

Biroul Comitetului județean Caraș-Seve- 
rin al P.C.R., exprimînd gîndurile și senti
mentele de care au fost animați oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri — români, 
germani, sîrbi și de alte naționalități — în 
tot timpul vizitei oficiale de prietenie în
treprinsă de delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste România 
în țările socialiste din Asia, dă o înaltă a- 
preciere rezultatelor acestei vizite deosebit 
de rodnice.

Considerăm vizita ca un moment impor
tant în întărirea continuă a raporturilor de 
prietenie dintre poporul român și popoarele 
ai căror oaspeți ați fost, o contribuție pre
țioasă la cauza generală a socialismului, la 
propagarea ideilor solidarității internațio
naliste. la depășirea divergențelor exis
tente și restabilirea unității țărilor socia
liste, a partidelor comunise și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste.

Urmărind cu interes primirea entuziastă 
făcută solilor poporului român în Repu
blica Populară Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Republica De
mocrată Vietnam și Republica Populată 
Mongolă, precum și manifestările de soli

Din adîncul inimii, tovarășe Ceaușescu, 
cele mai calde sentimente de adeziune 

și recunoștință
Recenta vizită a delegației de partid și 

guvernamentale a Republicii Socialiste 
România în țările socialiste din Asia, în 
frunte cu dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, a fost urmă
rită cu multă atenție și deosebită emoție 
de către comuniștii din organizația jude
țeană Buzău, de toți oamenii muncii din 
acest județ, care dau o înaltă apreciere 
activității neobosite ce o desfășurați pen
tru întărirea și consolidarea continuă a co
laborării și prieteniei de nezdruncinat cu 
partidele și popoarele frățești din aceste 
state, cu popoarele tuturor țărilor socia
liste. cu toate partidele comuniste.

în cuvîntările rostite de dumneavoastră, 
în poziția delegației a fost clar exprimată 
dorința fierbinte a poporului român de a-și 
aduce contribuția la restabilirea unității și 
coeziunii țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, la 
sporirea prestigiului și influenței lor în 
lume. întreaga desfășurare a vizitei, rezul
tatele ei se încadrează în linia politicii 
externe a partidului și statului nostru, a 
principiilor directoare stabilite de Congre
sul al X-lea al P.C.R.

Laborioasa activitate ce o desfășurați în 
fruntea partidului și statului nostru, în
dreptată spre îmbunătățirea climatului in
ternațional, rezolvarea pașnică a proble
melor litigioase, lichidarea focarelor de 
război, sprijinirea luptei popoarelor vietna

bucură din partea noastră, ca și a între
gului popor, de o înaltă apreciere și stimă, 
constituind pentru fiecare dintre noi un 
imbold permanent în activitatea ce o de
punem pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin.

Dragostea fierbinte față de partid, atașa 
mentul față de politica sa, oamenii murf « 
din județul Alba, la fel ca întregul nostru 
popor, înțeleg să le exprime prin fapte. în 
industria județului, planul pe primul se
mestru al anului a fost îndeplinit cu 6 zile 
mai devreme, dîndu-se peste sarcinile pre
văzute o producție în valoare de peste 70 
milioane lei.

Oamenii muncii — români, maghiari, 
germani — de pe cuprinsul județului Alba 
asigură conducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, integrați organic în uriașul 
efort creator al întregii noastre națiuni, își 
vor consacra și pe viitor toată energia și 
capacitatea creatoare pentru înfăptuirea 
mărețului program de înflorire continuă a 
României socialiste, elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului nostru.

COMITETUL JUDEȚEAN 
ALBA AL P.C.R.

toate țările socialiste, de a-și aduce con
tribuția la depășirea divergențelor existenta 
și restabilirea unității țărilor socialiste și a 
partidelor comuniste și muncitorești, de a 
participa activ la soluționarea problemelor 
de stringentă actualitate ale lumii contem
porane.

Activul Comitetului Județean Ialomița al 
P.C.R.. întrunit în plenara sa de lucru, este 
ferm hotărît să aplice neabătăt politica 
clarvăzătoare a partidului nostru. Ne an
gajăm să realizăm in acest an o producție 
marfă suplimentară în valoare de 42 mi
lioane lei și să ne înzecim eforturile pentru 
îndeplinirea exemplară a mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R. 
pentru înflorirea multilaterală a României, 
să traducem în fapt, cu înaltă răspundere, 
indicațiile prețioase pe care dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Ceaușescu, ni le-ați dat 
cu prilejul consfătuirii de lucru tinute la 
Slobozia la începutul acestui an.

COMITETUL JUDEȚEAN 
IALOMIȚA AL P.C.R.

daritate frățească, am resimțit încă o datâ 
prestigiul internațional de care se bucură 
tara noastră, stima și prețuirea ce sa 
acordă P.C.R., secretarului general al parti
dului pentru eforturile sistematice și per
severente în vederea aplicării în viață . 
politicii externe a partidului și statului 
nostru, întemeiată pe principiile direc
toare elaborate de Congresul al X-lea al 
P.C.R.. de dezvoltare continuă a prieteniei, 
alianței și colaborării cu toate țările socia
liste.

Asigurăm Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, pe dumneavoastră 
personal, tovarășe Nioolae Ceaușescu. că 
oamenii muncii din județul Caraș-Severin, 
aprobînd întru totul rezultatele acestei vi
zite, nu vor precupeți nici un efort pentru 
realizarea exemplară a tuturor sarcinilor 
ce le revin, conștient! fiind că în acest fel 
își aduc contribuția la ridicarea României 
socialiste pe cele mai înalte trepte ale ci
vilizației și culturii, la cauza progresului 
și păcii în lumea întreagă.

COMITETUL JUDEȚEAN 
CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R.

mez, cambodgian și laoțian împotriva agre
siunii americane și pentru apărarea fiin
ței lor naționale, este aprobată în unanimi
tate de comuniștii și toți oamenii muncii 
din județul nostru.

în numele comuniștilor și al tuturor lo
cuitorilor județului Buzău, ne exprimăm 
din adîncul inimii sentimentele de întreagă 
adeziune și profunda noastră recunoștință 
față de rodnica activitate depusă de dele
gația de partid și de stat, admirația vie 
față de răspunderea și perseverența cu caro 
dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, militați pentru triumful păcii, 
asigurării securității și progresului ome
nirii.

Strîns uniți în jurul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, nutrim cele 
mai călduroase sentimente de stimă și 
nețărmurită recunoștință față de politica 
înțeleaptă a partidului nostru. Vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru realizarea mărețelor sar
cini izvorîte din grandiosul program de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, știind că numai așa ne vom 
aduce modesta noastră contribuție la pros
peritatea patriei, la întărirea sistemului 
mondial socialist, a forțelor antiimperia
liste, pentru salvgardarea păcii în lume.

COMITETUL JUDEȚEAN 
BUZĂU AL P.C.R.
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O CONTRIBUȚIE EFECTIVĂ, DE MAXIMĂ IMPORTANȚĂ, LA CAUZA 
UNITĂȚII ȚĂRILOR SOCIALISTE, A FORȚELOR ANTIIMPERIALISTE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— o nesecată energie in slujba 

principiilor-cheie ale unității
Este temerară încercarea de a reda, 

în puține cuvinte, întreg tumultul de 
idei și de sentimente pe care, ca fie
care membru al partidului, ca fiecare 
cetățean, l-am încercat de-a lungul 
celor aproape patru săptămini cît a 
parat vizita delegației guvernamen
tale și de partid, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în țările so
cialiste ale Asiei. înalta prețuire și 
stimă cu care a fost înconjurat con
ducătorul iubit al patriei și partidu
lui nostru, activitatea sa de nesecată 
energie pusă in slujba intereselor fun
damentale ale României socialiste. în 
slujba unității țărilor socialiste, rea
firmarea limpede și viguroasă a prin
cipiilor politicii externe a partidului 
nostru, de pace și colaborare inter
națională. bogăția de idei din cuvîn- 
tările rostite sint temeiuri mai mult 
decît puternice pentru ca inimile și 
conștiințele noastre de patrioți și co
muniști să adăpostească ample e- 
couri.

Din multitudinea de concluzii, 
mi-aș concentra atenția asupra uneia: 
consecvența cu care întreaga desfă
șurare a vizitei a slujit ideea 
dreptului inalienabil al fiecărui par
tid comunist de a-și elabora de sine 
stătător propria linie politică. Este, 
fără îndoială, o idee de o deosebită 
importanță, din care decurg conside
rații majore privind unele relații in
tre toate partidele comuniste și mun
citorești, căile de refacere a unității 
țărilor socialiste, bunul mers al acti
vității fiecărui partid.

Evident, nimeni altcineva decît par
tidul respectiv nu poate cunoaște 
mai bine condițiile concrete în care 
își desfășoară activitatea, sarcinile 
specifice proprii, cerințele oamenilor 
muncii, pentru că nimeni nu poate 
cunoaște mai bine rosturile unei 
case, debit propriul ei stăoîn. A-și 
elabora politica de sine stătător este 
și o obligație a partidului față de 
poporul său, față de clasa munci
toare din țara sa, de la care a pri
mit învestitura de conducător.

Iar acest principiu este deosebit 
de important și pentru relațiile din
tre partide ; el este o expresie a ega
lității lor. o expresie a autonomiei lor, 
a suveranității și independenței țărilor

A uni — așa cum face partidul 
nostru — vorba nobilă 

cu fapta dreaptă
Emoția primirii impresionante fă

cute delegației pe tot parcursul vi
zitei — la care am fost părtași cu 
inima și cu gîndul — mă stăpînește 
și azi. Sentimentelor de mîndrie pa
triotică în fața acestor manifestări 
de prietenie și simpatie pentru po
porul român, de stimă și prețuire 
față de conducătorii partidului si 
statului nostru li se adaugă căldura 
solidarității internaționaliste dintre 
popoarele noastre, animate de ace
leași nobile idealuri.

Avem milioane de prieteni și 
trăim milioane de vieți ! Nicicînd 
nu a existat o forță mal puternică 
decît aceea pe care o reprezintă azi 
cele 14 țări socialiste de pe trei 
continente ale globului pămîntesc. 
Și este un adevăr cu limpezime de 
cristal că forța noastră este cu atît 
mai mare cu cît unitatea țărilor și 
partidelor noastre, va fi mai puter
nică. O asemenea unitate aș ase- 
mui-o cu un zid uriaș ; din păcate, 
intre cărămizile sale există unele 
fisuri, ceea ce, desigur, dăunează 
intereselor popoarelor în lupta împo
triva imperialismului, pentru pro
gres social și pace. A contribui la 
depășirea divergențelor, la asigura
rea unei unități de granit a acestui 
zid, este, categoric, una din îndato
ririle supreme ale fiecărui partid 
comunist.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale in țările socialiste din 
Asia demonstrează din nou. în mo
dul cel mai elocvent, cum își înde
plinește partidul nostru această în
datorire majoră. Este îndeobște cu
noscut că Partidul Comunist Român 
și guvernul țării noastre sint fără 
abatere pentru relații de strînsă și 
frățească prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste — idee care 
a fost cu tărie și limpezime sublinia
tă de delegație în toate convorbirile 
purtate, în toate cuvîntările rostite 
de tovarășul Ceaușescu, găsindu-și 
reflectare și într-o serie de comu
nicate comune semnate la încheierea 
vizitelor

Partidul nostru își aduce însă con
tribuția la intărirea unității nu nu
mai prin propriile sale relații bune, 
prietenești, ci și prin stăruința cu 
care militează pentru afirmarea în 
practică a principiilor marxism-le- 
ninismului și internaționalismului, 
ale respectării independenței și su

0 strălucită dovadă a rodniciei 
contactelor directe, a discuțiilor 

sincere, tovărășești
în aceste zile, cind toți cei 20 de 

milioane de cetățeni ai României so
cialiste. fără deosebire de naționali
tate, își exprimă, într-un singur glas, 
deplinul sprijin față de activitatea 
desfășurată de delegația de partid și 
guvernamentală, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în cursul vi
zitei în țările socialiste din Asia, 
apare mai limpede ca oricind juste
țea politicii externe a partidului nos
tru, a principiilor aflate la temelia 
acesteia, ca și a modalității în care 
ele sînt traduse în viață.

Vreau să mă refer la un singur as

socialiste, care se materializează toc
mai prin faptul că partidul comu
nist, conducătorul statului, își ela
borează singur politica internă și 
externă, fără amestec, fără existența 
vreunui „centru". Și firește că nu
mai în aceste condiții se pot dez
volta relații bune între partide, nu
mai pe aceste temelii se poate sta
tornici între ele încrederea — nece
sară unității așa cum îi este necesar 
vieții oxigenul. In definitiv, chiar și 
intre P.C.R. și partidele al căror 
oaspete a fost delegația noastră 
există și anumite deosebiri de prac
tică și de metodă sau de interpre
tare in diferite probleme de poli
tică internă sau externă. Dar am 
văzut că fiecare a manifestat res
pect față de interlocutor, absența 
ingerințelor fiind tocmai unul din 
factorii-cheie ai dezvoltării rapor
turilor prietenești dintre România si 
țările vizitate.

Iată rațiunile pentru care consider 
că trebuie relevată importanța con
tribuției aduse prin vizita delegației 
la afirmarea acestui principiu vital. 
II găsim afirmat în cuvîntările rosti
te, in comunicatele comune semnate. 
Este, consider, un mare serviciu 
concret adus ideii de unitate.

Și nu ar fi just să închei aceste 
rinduri fără a releva meritul deose
bit ce revine în această privință to
varășului Nicolae Ceaușescu. Este 
binecunoscută importanța și atenția 
pe care o acordă el întotdeauna res
pectării acestui drept inalienabil al 
fiecărui partid comunist. Energia pe 
care o desfășoară în slujba afirmării, 
respectării și înrădăcinării acestui 
drept răspunde intereselor întregii 
mișcări comuniste și muncitorești 
internaționale. Dreptul fiecărui 
partid comunist de a-și elabora de 
sine stătător politica sa internă și 
externă este dreptul fiecărui partid 
la demnitate și responsabilitate. 
Demnitate și responsabilitate — în? 
fața poporului său, a clasei munci
toare internaționale, a istoriei.

acad. Nicolae TEODORESCU 
decanul Facultății de matematică 
a Universității București

veranității naționale, egalității depli
ne în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, întrajutorării to
vărășești și avantajului reciproc. Așa 
cum s-a arătat și cu prilejul vizitei 
în Asia, sînt principii de importanță 
decisivă pentru cauza unității. A- 
ceastă ppziție se bucură de o înaltă 
apreciere pe arena internațională, pe 
deplin confirmată de întreaga desfă
șurare a vizitei. Cu atît mai sur
prinzător este de aceea că ici-colo, 
într-un contrast izbitor cu imensa 
majoritate a aprecierilor privind vi
zita și rezultatele ei, flagrant anta
gonism eu realitatea, se aud voci 
care vorbesc, in cuvinte mai mult 
sau mai puțin „învăluite", despre 
așa-zise pericole de „slăbire a uni
tății" Stal și te minunezi, stai si te 
întrebi : ce-i poate nemulțumi, ce 
„pericole pentru unitate" poate adu
ce dezvoitarea unor relații de prie
tenie sau afirmare răspicată a 
principiilor care chezășuiesc unita
tea ?

îndeplinind exemplar, cum nici nu 
se putea mai bine, mandatul parti
dului nostru, al întregului nostru 
popor, delegația condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adus o con
tribuție de preț la cauza unității sis
temului socialist mondial, a păcii 
în lume.

Și-mi vine în minte o idee : dacă 
fiecare ar avea cu toți ceilalți ase
menea relații cum avem noi. Parti
dul Comunist Român, cum are țara 
noastră — nu și-ar găsi o minunată 
îndeplinire obiectivul refacerii unită
ții ’ Vizita delegației noastre în ță
rile socialiste din Asia a pus nu 
una. ci multe și multe cărămizi la 
temelia zidului unității. Loc mai este, 
și nevoie mai este, zidul pe care noi. 
toți comuniștii, îl vrem din granit 
trainic solicită contribuția generală, 
aportul tuturor.

în ce mă privește, sînt mîr.dru că 
fac parte dintr-un asemenea partid 
care știe să răspundă cu cdnste în
datoririlor sale atit fată de țară cît 
și față de clasa muncitoare inter
națională, care știe să unească vor
ba cu fapta — sau, mai bine spus, 
vorba nobilă cu fapta dreaptă.

Nicolae ȚIGANEA 
muncitor operator — Fabrica 
de produse refractare 
Alba lulia

pect — și anume la modul în care 
partidul nostru acționează pentru 
realizarea obiectivului fundamental 
al politicii sale externe : întărirea 
continuă a colaborării și prieteniei 
frățești cu toate țările socialiste, cu 
toate partidele comuniste și muncito
rești, refacerea unității statelor so
cialiste și a mișcării comuniste mon
diale. Vizita în țările Asiei a consti
tuit o nouă ilustrare a practicii cu
rente a partidului nostru de a fo-, 
losi ca principal mijloc de acțiune 
contactele directe, întîlnirile, convor
birile directe, care ajută să se cu

noască cel mai bine — „de la sursă" 
— poziția celorlalte partide frățești 
în diferite probleme, permit să se 
facă un schimb nemijlocit de păreri 
și de experiență, înlesnind astfel a- 
jungerea la acorduri, netezindu-se 
căile înțelegerii, ale evidențierii unor 
concluzii comune. Desigur, cu condi
ția să se manifeste dorința de a se 
așeza ceea ce unește și este comun 
pe deasupra a ce desparte, să se 
asculte cu răbdare, stimă și conside
rație părerile fiecăruia.

însemnătatea, rodnicia acestei me
tode s-a verificat și în cursul discu
țiilor purtate de delegația noastră cu 
prilejul vizitei în Asia. Tocmai ca
racterul sincer, tovărășesc, principial 
al schimbului deschis de păreri a per
mis să se înscrie în comunicatele a- 
doptate pozițiile comune în atîtea 
probleme de covîrșitoare însemnătate 
ale lumii de astăzi.

De fapt, așa procedează întotdeau
na partidul nostru, toată lumea știe 
că dialogul deschis, discuția directă, 
in adevărat spirit tovărășesc, comu
nist, este metoda permanentă ce 
caracterizează stilul de lucru al to
varășului Ceaușescu. Viața însăși, 
experiența arată că dialogul deschis, 
sincer, principial, este de cea mai 
mare importanță pentru crearea unui 
climat de încredere reciprocă și gă

Aprobare — cu litere de aur
Aprobăm cu inima și cugetul ac

tivitatea rodnică și creatoare a de
legației noastre de partid și de stat, 
care, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a vizitat țările socialiste 
din Asia, ducînd cu sine mesajul in
ternaționalist și prietenesc al politicii 
noastre. Țările socialiste reprezintă 
in bătrîna Asie constelația tinereții 
revoluționare și perspectiva unică și 
fermă a continentului. în călătoriile 
mele gazetărești mi-a fost dat să 
văd în China populară bazele solide 
și prospere ale unei societăți noi și 
puternice, animate de patriotism fier
binte, de spirit internaționalist, iar 
in R.D. Vietnam eroismul civic 
exemplar al oamenilor care, ca în 
proverbe, cu o mină muncesc și cu 
cealaltă își apără patria.

Este limpede pentru orice om de 
bună credință că activitatea delega
ției noastre în dele patru țări vizitate 
și toată amploarea ei nu este un 
unicat, nu este o excepție, ci se în
scrie în aria unei politici care, în 
ultimii ani, a devenit tradiție. Acești 
ultimi ani de intensă activitate di
plomatică a României socialiste în
truchipează structural cele trei fețe 
ale timpului istoric : fructificarea co
munistă a trecutului, busola realistă 
a prezentului și previziunea clară a 
viitorului, toate adaptate științific și 
modern la realitățile lumii contem
poranei cu accentul prioritar pe uni
tatea mișcării comuniste și muncito
rești, pe lupta antiimperialistă, pen
tru pace și liniște între popoare.

Că activitatea politică bogată a 
delegației noastre in Asia socialistă 
nu este un act de excepție o dove
dește simetria ei perfectă față de 
tezele Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român, privind dez
voltarea continuă a relațiilor priete
nești cu absolut toate țările so
cialiste. Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — ca să mă refer doar 
la unele exemple, de dată relativ 
recentă — la Congresul al XXIV-lea 
al P.C.U.S., întilnirile cu conducătorii 
P. C. Bulgar, Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, P.C. din Cehoslovacia, 
ca și schimburile de vizite cu cele
lalte partide comuniste și muncito
rești din țările socialiste constituie, 
toate la un loc, un tablou documen
tar elocvent, care, întregindu-se cu 
vizita în Asia, definește coordonatele 
de bază ale politicii noastre interna
ționale.

Un tablou atît de bogat, la care se 
adaugă dinamismul relațiilor cu ce

Pentru P.C.R., dezvoltarea relațiilor 
prietenești are un sens 
eminamente constructiv

Am urmărit — pot spune, sec
vență cu secvență — vizita cu o 
atît de amplă rezonanță internațio
nală a delegației noastre de partid și 
guvernamentale în țările socialiste 
din Asia. Din primele ei momente 
această călătorie s-a impus atenției 
ca o inițiativă constructivă, desfă
șurată sub semnul înaltei responsa
bilități pentru unitatea țărilor so
cialiste, a tuturor forțelor antiimpe- 
riallste. fiind dominată de ideea în
tăririi prieteniei dintre Partidul Co
munist Român și partidele frățești 
din cele patru țări vizitate, dintre 
poporul nostru și popoarele Chinei, 
Coreei, Vietnamului și Mongoliei. 
Primirile sărbătorești, discuțiile sin
cere au constituit expresii cît se 
poate de concludente ale acestei 
prietenii.

Aș dori însă să mă opresc asupra 
unor aspecte mai aparte care mi se 
par a fi demne de cel mai mare in
teres. Cred astfel că nu greșesc afir- 
mind că vizita delegației conduse 
magistral de secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a constituit o demonstrare 
elocventă a modului în care conce
pem noi dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu diferite partide și state 
frățești. Cele mai mult de trei săp- 
tămîni cit a durat vizita au reliefat 
limpede că pentru noi multiplicarea, 
lărgirea legăturilor cu o țară sau 
alta nu implică nici slăbirea sau dis
locarea legăturilor noastre de priete
nie anterioare, nici pretenția ca ță
rile respective să și le schimbe pe 
ale lor.

Nu este un secret că între unele 
țări socialiste există divergențe și că 
în aceste divergențe sînt angrenate 
nemijlocit unele din partidele comu
niste sau țările vizitate de delegația 
română.

Or, ce vedem recapitulînd luările 
de poziție, cuvîntările tovarășului 
Ceaușescu, citind comunicatele co
mune ? Vedem că nu există și n-a 
existat nimic, absolut nimic îndrep
tat împotriva altora. Desigur, pot 
exista unii cărora un asemenea lu
cru să le apară ca de neconcepuț —■ 
pentru că există în lume diverși 
„comentatori", „observatori" și „publi
ciști", care ei înșiși nu pot concepe că 

sirea de soluții acceptabile pentru 
toate părțile, pentru întărirea uni
tății. După părerea mea, nu există 
decît un singur răspuns, care este 
limpede pentru oricine, la întreba
rea : oare ce slujește mai mult 
cauzei unității — convorbirile since
re, tovărășești, constructive între 
conducătorii partidelor și țărilor fră
țești, sau practica aluziilor, insi
nuărilor ori a judecăților dinainte sta
bilite ?

Rodnicia convorbirilor purtate de 
secretarul general al partidului nos
tru cu conducătorii partidelor fră
țești din țările socialiste ale Asiei 
a evidențiat o dată mai mult valoa
rea excepțională pe care contactele 
între conducătorii statelor socialiste 
le . au pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare. Este, cred 
eu, nu numai o contribuție deosebit 
de prețioasă la întărirea legăturilor 
prietenești bilaterale ci și la eviden
țierea, în văzul și în atenția lumii 
întregi, a unui instrument sigur, a 
unei metode prețioase de consoli
dare a unității forțelor socialismu
lui, păcii și progresului.

Rudolf HARTMAN 
muncitor — Fabrica de mobilă 
din Arad

lelalte țări ale lumii — și am în 
vedere și vizitele tovarășului 
Ceaușescu in țări ca Franța sau 
Austria, in țări ale lumii arabe ori 
la Organizația Națiunilor Unite — 
un tablou concludent pină la proba 
meticuloasă a statisticii, dovedește 
realismul politicii noastre, care res
pinge izolarea de struț cu capul în 
nisip, înghețarea în scheme rigide, 
aflate în dezacord total cu caracterul 
mobil și comunicant al lumii con
temporane. Activitatea delegației 
noastre de partid și de stat în țările 
socialiste ale Asiei, pe care o apro
băm cu toții cu litere de aur, dove
dește o dată în plus faptul că astăzi, 
cind mijloacele de circulație sînt su
personice, toate țările lumii devin ve
cine între ele. Tot astăzi, cînd ca
lendarului i se mai spune și agendă 
diplomatică, constatăm că aproape nu 
este zi să nu marcheze, într-un fel, 
prezența activă a reprezentanților pa
triei noastre pe mapamond. Șeful sta
tului sau al guvernului, miniștri sau 
economiști se află în diverse părți 
ale lumii, cu misiuni importante.

Rezultatele, și ele, decurg armonios 
pe plan intern și extern prin stima de 
care se bucură politica partidului 
nostru în fața românilor și a străini
lor. Adeziunii noastre interne i se 
adaugă, de pildă, cărțile publicate în 

' străinătate despre personalitatea iubi
tului nostru bărbat de stat, Nicolae 
Ceaușescu, și extrasele din opera sa 
tălmăcite în limbi de largă circula
ție. Căci totdeauna faima unui popor 
crește în lume direct proporțional cu 
munca și sinceritatea gindirii sale
politice, nimic din ceea ce este 
subiectiv neavînd sorți de notorietate.

Iată de ce socotesc că vizita în 
Asia a solilor noștri probează, cum 
este probat un metal prețios, dina
mismul, sensul creator al politicii 
noastre, fidelitatea față de marxism
leninism, adaptarea deplină la reali
tățile lumii contemporane și încă alte 
virtuți, care, repet, au devenit tra
diție.

Ne dăm întreaga adeziune activită
ții internaționaliste a partidului nos
tru. dinamismului ei creator și opti
mist. în care prezenta prestigioasă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ne în
tărește mîndria de a aparține unui 
popor harițic și cinstit, sincer și 
devotat patriei noastre, omenirii din 
care face parte.

Al. ANDRITOIU

relațiile prietenești dintre o țară și 
alta se pot dezvolta fără să fie în
dreptate, pe la spate, împotriva alt
cuiva. Ce dezmințire drastică a dat 
vizita delegației noastre unor aseme
nea optici și practici 1 Reconstituind 
itinerarul delegației noastre, recitind 
discursurile și comunicatele, orice 
om de bună credință, oricine judecă 
lucrurile cu obiectivitate nu poate 
să nu constate că n-a avut loc nici o 
etichetare ori „condamnare" a cuiva ; 
de altfel, așa cum se știe, partidul 
nostru s-a legat prin hotărîrile Con
gresului al X-lea să nu mai parti
cipe vreodată la asemenea practici. 
Și, ca să-mi exprim complet gîndul, 
a spune că nu s-a produs nimic pe 
linia dezbinării înseamnă încă a 
spune prea puțin, înseamnă, a rosti 
un adevăr incomplet — pentru că nu 
numai că nu s-a acționat pe linia 
dezbinării, ci, dimpotrivă și mult 
mai mult, s-a acționat pentru apla
narea divergențelor dintre diferite 
țări, pentru aplanarea lor — pe baze 
principiale. In spiritul liniei direc
toare stabilite de Congresul al X-lea 
al P.C.R., delegația noastră a mili
tat consecvent ca tratativele bilate
rale, întregul turneu întreprins în 
țările socialiste din Asia să se con
stituie într-o contribuție efectivă a 
partidului nostru la cauza unității 
tuturor țârilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste, ale păcii. Pentru P.C.R. re
lațiile de prietenie au un sens și 
un conținut eminamente constructiv.

Mulțumesc din toată inima delega
ției și, în primul rind, tovarășului 
Ceaușescu, pentru modul strălucit în 
care și-a îndeplinit misiunea nobilă 
și complexă încredințată de partid, 
pentru modul atît de clar și, tot
odată, consecvent in care a exprimat 
convingerile noastre, ale tuturor co
muniștilor din România socialistă, 
cum a slujit idealurile socialismului 
și cerințele majore ale unității, care 
decurg din aceste idealuri.

Arh. RADO Kalman 
director
al Institutului județean 
de proiectări Mureș

In numele făuririi unei lumi 
a respectării dreptului popoarelor, 

a legalității internaționale
Printre numeroasele semnificații 

pe care le are vizita întreprinsă de 
către delegația de partid și guverna
mentală a țării noastre în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se nu
mără și aceea că ea a reprezentat o 
confirmare strălucită a consecvenței 
eu care Partidul Comunist Român, 
statul nostru promovează principiile 
legalității și eticii internaționale. Ea 
a reprezentat încă o dovadă de 
nedezmințit a fermității cu care țara 
noastră militează pentru dreptul fie
cărui popor de a-și alege singur, ne
silit de nimeni, potrivit propriei lui 
voințe, calea de dezvoltare social- 
politică pe care să o urmeze.

în fond, afirmarea acestor princi
pii, respectarea și promovarea lor 
neobosită constituie esența libertății 
unui popor. Oricine se declară adep
tul libertății popoarelor nu poate, 
nu are cura să se îndepărteze de la 
respectarea acestor principii sacre, 
nu poate, în nici o împrejurare, să 
facă abstracție de aceste principii — 
pentru care partidul nostru a mi
litat și militează în mod consecvent 
fără a plăti vreodată tribut con
juncturilor.

Glasul adeziunii depline 

a tuturor 
cetățenilor patriei

In telegrama trimisă de minerii de 
la Exploatarea Leșul Ursului, jude
țul Suceava, se arată : „Calda pri
mire făcută în timpul vizitei în R. P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Vietnam și R. P. Mongolă, convorbi
rile cu conducătorii de partid și de 
stat âi acestor țări ne dovedesc 
încă o dată spiritul de înaltă răspun
dere de care este animată România 
față de cauza socialismului, păcii și 
prieteniei cu țările socialiste șl toa
te popoarele lumii, pe baza respec
tării neabătute a principiilor mar- 
xtet-leniniste ale politicii partidului 
nostru. Ne exprimăm, din nou, de
plina adeziune față de politica ști
ințifică a partidului nostru, hotari- 
rea fermă de a munci neobosit pen
tru înfăptuirea acestei politici puse 
în slujba făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, întăririi sistemului mondial 
socialist, înțelegerii între popoare și 
păcii. în lume".

„Dîndu-ne deplina aprobare asupra 
întregii activități a delegației — se 
arată în telegrama colectivului de 
muncă din Fabrica de celuloză și 
hiriie „Letea", noi apreciem ca deo
sebit de pozitive întîlnirile și con
vorbirile purtate cu conducătorii de 
partid și de stat din țările vizitate. 
Sîntem pe deplin conștienți că aceste 
vizite vor aduce o mare contribuție 
la întărirea continuă a raporturilor 
internaționaliste dintre poporul ro
mân și popoarele acestor țări, consti
tuind un aport prețios la cauza ge
nerală a socialismului, la restabilirea 
unității țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste."

„Cel peste 8 000 de metalurgiști dîn 
Cimpia Turzii, în frunte cu comu
niștii, susțin pe deplin activitatea 
multilaterală a partidului și statului 
nostru, izvorîtâ din principiile direc
toare elaborate de Congresul al X-lea 
al partidului" — se scrie în telegra
ma colectivului de muncă al uzinei 
„Industria Sirmei" din Cîmpia Turzii.

într-o altă telegramă se relevă : 
„Nai, muncitorii, tehnicienii, ingine
rii, toți salariații uzinei „Unio" Satu 
Mare, am luat cu deosebită satisfac
ție cunoștință de primirea călduroasă 
ce s-a făcut delegației țării noastre, 
de întîlnirile și convorbirile fructuoa
se avute, de rezultatele deosebit de 
pozitive ale acestei vizite. Dăm o 
înaltă apreciere activității neobosite 
a conducerii partidului și statului 
nostru în frunte cu dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea politicii de dez
voltare continuă a prieteniei, alian
ței și colaborării cu toate țările so
cialiste".

într-o telegramă sosită de la Șan
tierul naval din Constanța se arată, 
între altele : „Ne exprimăm înalta 
apreciere și unanima aprobare pen
tru întreaga activitate plină de mare 
răspundere și spirit internaționalist 
desfășurată de delegația noastră, pen
tru efortul neprecupețit pe care dv„ 
tovarășe Ceaușescu, l-ați adus consec
vent la întărirea prieteniei și colabo
rării frățești dintre partidele și ță
rile socialiste".

„Am urmărit cu viu interes vizitele 
oficiale de prietenie întreprinse de 
delegația de partid și guvernamentală 
condusă de dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in țările 
socialiste din Asia — se arată in tele
grama trimisă de colectivul Uzinei 
mecanice Cugir, județul Alba. Ne ex
primăm deplina adeziune și aprobare 
față de prestigioasa și rodnica activi
tate desfășurată de întreaga delegație 
română și relevăm aportul deosebit de 
însemnat pe care dumneavoastră per
sonal l-ați adus, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe tot parcursul 
desfășurării vizitei. Ecoul profund pe 
care îl are vizita oficială de prietenie 
întreprinsă de delegația de partid și 
guvernamentală română în R. P. Chi
neză, R. P. D. Coreeană, R. D. Viet
nam și R. P. Mongolă confirmă o 
dată mai mult prestigiul de care se 
bucură politica marxist-leninistă pro

Pentru că, în definitiv, ce fel de 
libertate ar ft aceea care nu s-ar 
afla așezată pe solul solid, trainic, al 
principiilor de legalitate și jus
tiție internațională, singurele în sta
re să asigure deplina afirmare a 
voinței fiecărui popor, posibilitatea 
lui de a-și concepe și construi pre
zentul si de a-și gîndi viitorul. Le
galitatea internațională nu are 
ea alternativă decît „legea junglei", 
adică forța sau amenințarea cu 
forța, amestecul în treburile interne 
ale altora. Nu o dată istoria a avut 
de înregistrat consecințele nefaste ale 
politicii de subordonare a dreptului 
în fața forței.

Iată de ce principiile independen
ței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, respectului și avan
tajului reciproc — norme de bază 
ale legalității internaționale — sînt 
considerate ca piloni ai civilizației 
contemporane, cheia de boltă a unor 
relații raționale, în stare să răspun
dă intereselor omenirii, vocației ei 
către construcție și pace.

movată cu consecvență și înțelep
ciune de partidul și statul nostru."

Din partea militarilor din trupele 
de grăniceri s-a primit, de aseme
nea, o telegramă în care se spune, 
printre altele : „întîlnirile și convor
birile purtate cu reprezentanți ai 
popoarelor din Republica Populară 
Chineză, Republica Populară Demo
crată Coreeană, Republica Demo
crată Vietnam și Republica Popu
lară Mongolă se înscriu în linia ge
nerală a principiilor politicii externe 
a partidului și statului nostru, re- 
prezentînd o contribuție însemnată 
la triumful cauzei socialismului și 
păcii in lume. La adeziunea una
nimă a poporului nostru față de re
zultatele vizitei ne înscriem și noi, 
militarii trupelor de grăniceri, cu 
sentimentul de profundă recunoș
tință față de eforturile neobosite 
depuse de delegația noastră și vă 
încredințăm, tovarășe secretar ge
neral, că nu vom precupeți efortu
rile pentru îndeplinirea exemplară a 
misiunilor încredințate".

Cităm următoarele din telegrama 
trimisă de Consiliul județean Bihor 
al oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară : „Sîntem cuprinși de sen
timentul deplinei satisfacții, pentru 
că delegația de partid și guverna
mentală a țării noastre a fost întîm- 
pinată cu entuziasm și înconjurată 
cu toată stima de popoarele frățești 
ale R. P. Chineze, R.P.D. Coreene, 
R. D. Vietnam și R. P. Mongole. 
Sîntem conștienți că această primire 
reflectă înalta apreciere de care se 
bucură P.C.R., România socialistă, 
întregul popor român, în țările sis
temului mondial socialist, la aceasta 
contribuind aplicarea consecventă a 
politicii marxist-leniniste de con
strucție a socialismului în patria 
noastră, de rezolvare a multiplelor 
probleme pe care le ridică făurirea 
și Înflorirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, printre care 
se numără și rezolvarea, in spiritul 
marxism-leninismului, a problemei 
naționale".

După adunarea sărbătorească or
ganizată cu ocazia împlinirii a 550 
de ani de existență a comunei lor 
și după constituirea societății cultu
rale „Livlu Rebreanu", locuitorii 
comunei Bascov, din județul Argeș, 
devenită în ultimii ani comună sub
urbană a municipiului Pitești, au 
adoptat o telegramă în care se a- 
rată, printre altele : „Vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de adeziunea noastră deplină la înăl
țătoarele idealuri comuniste, la prin
cipiile promovate cu consecvență și 
înțelepciune în politica internă și 
internațională a României socialiste, 
exprimate cu deosebită claritate și în 
cadrul vizitei oficiale de prietenie 
pe care ați făcut-o în fruntea dele
gației de partid și de stat în țările 
socialiste din Asia. Ne angajăm so
lemn să nu precupețim nici un efort 
pentru realizarea deplină a acestor 
principii, pe care dv. le promovați 
cu atita clarviziune pentru fericirea 
și prosperitatea întregului nostru po
por".

în telegrama sosită din comuna 
Brăbești, jud. Gorj, se arată : „Sîn
tem mîndri că avem la cirma țării o 
conducere încercată, care militează 
constant pentru satisfacerea interese
lor fundamentale ale poporului ro
mân, pentru afirmarea patriei noas
tre pe arena internațională și dezvol
tarea permanentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească cu toate 
statele socialiste, pe baza principii
lor marxism-leninismului și ale in
ternaționalismului socialist".

Membrii cooperativei agricole de 
producție din comuna Cislău-Buzău 
relevă în telegrama lor : „Aprobăm 
din toată inima poziția țării noastre 
exprimată în cuvîntările dumnea
voastră și în comunicatele publicate, 
care reprezintă o contribuție preți
oasă la cauza generală a socialismu
lui, la depășirea divergențelor exis
tente și restabilirea unității țărilor 
șocialiste, • partidelor comuniste și

Și nu pot să nu încerc un senti
ment de satisfacție adîncă, de min- 
drie patriotică, știind că acesta 
norme au fost reafirmate prin inter
mediul vizitei în țările socialiste ale 
Asiei, a delegației de partid și de 
stat conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — reprezentant fidel al 
năzuințelor națiunii noastre, purtă
tor neobosit al mesajului ei de pace 
și prietenie între popoare, militant 
energic pentru cauza unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale, a tuturor 
forțelor antiimperialiste. Consensul 
la care s-a ajuns în comunicatele 
semnate de conducătorii de stat și 
de partid ai unor popoare ce însu
mează aproape un miliard de oameni, 
dobîndește semnificații care nu pot 
scăpa nimănui. Este un rod de aur 
pentru umanitate.

întreaga vizită s-a alcătuit astfel 
din momente de afirmare puternică 
a rolului României în viața interna
țională. Avem cu toții, întregul po
por, întreaga națiune, încă un prilej, 
dintre cele mai valoroase, de a 
aplauda temeinic, din suflet, activi
tatea partidului nostru, de a ne 
exprima adeziunea pentru stăruința 
cu care acționează ca aceste Înalte 
principii să fie întronate definitiv în 
relațiile dintre toate popoarele lumii.

Radu BELIGAN
Artist al poporului 
directorul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale"

muncitorești, a tuturor forțelor anti
imperialiste. Dăm o înaltă apreciere 
acțiunilor neobosite desfășurate de 
conducerea partidului și statului nos
tru în frunte cu dumneavoastră, to
varășe secretar general, pentru res
pectarea în relațiile internaționale a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne ale altor popoare, respectului 
și avantajului reciproc, care duc la 
asigurarea progresului și păcii in 
lume."

Cu prilejul adunării festive în ca
drul căreia s-a decernat cooperativei 
lor agricole diploma și steagul roșu 
de unitate fruntașă pe țară la cultu
ra porumbului pe anul 1970, țăranii 
cooperatori din comuna Seaca de 
Cimp, județul Dolj, au adresat 
o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din care transcriem : „Na 
exprimăm aprobarea unanimă față da 
recenta vizită oficială de prietenie 
întreprinsă în țările socialiste din 
Asia, de către delegația de partid și 
guvernamentală a țării noastre, în 
frunte cu dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Ceaușescu. fiu iubit 
al poporului român, personalitate 
marcantă a vieții internaționale. Să
tenii noștri au urmărit cu un deose
bit interes toate etapele vizitei și ne-a 
bucurat faptul că pretutindeni solii 
poporului român au fost primiți cu 
stimă și dragoste de către munci
torii, țăranii, intelectualii și soldațil 
din R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
R. D. Vietnam și R. P. Mongolă".

„Cadrele didactice și studenții — se 
subliniază în scrisoarea adresată de 
Comitetul de partid al Centrului uni
versitar București — au urmărit cu 
cea mai mare atenție vizita delegației 
de partid și de stat a Republicii So
cialiste România, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în țările so
cialiste din Asia, însoțind cu pro
funde sentimente de încredere și dra
goste pe înalții soli al poporului șl 
partidului nostru în această călăto
rie. Rezultatele fructuoase ale aces
tei vizite, care se bucură de o înaltă 
apreciere din partea întregului nostru 
popor, sînt legate nemijlocit de per
soana dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de activitatea ce o 
desfășurați în fruntea partidului și 
statului nostru pentru înflorirea Ro
mâniei socialiste, pentru dezvoltarea 
colaborării și prieteniei dintre țările 
socialiste, pentru întărirea forțelor 
socialismului și păcii".

„Cadrele didactice, studenții și 
toți salariații din Institutul de me
dicină și farmacie din Tg, Mureș, 
— români, maghiari și de alte na

ționalități — strîns uniți in jurul 
partidului, dau o înaltă apreciere în
tregii activități desfășurate in cursul 
vizitei făcute de către delegația ro
mână, condusă de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, tn R.P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, R.D. Viet
nam și R.P. Mongolă. Vă dorim, iu
bite tovarășe Ceaușescu, multă sănă
tate și putere de muncă, pentru ca 
și in continuare să desfășurați o ac
tivitate prodigioasă în ' interesul po
porului nostru și al păcii in lumea 
întreagă".

Au mai adresat telegrame C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care își exprimă adeziunea de
plină și totala satisfacție față de re
zultatele vizitei delegației noastre de 
partid și guvernamentale în țările so
cialiste din Asia : Consiliile județene 
ale sindicatelor Botoșani și Caraș- 
Severin, colectivele de muncă din 
Uzina de alumină și uzina „înfrăți
rea" din Oradea, Combinatul de ex
ploatare și industrializare a lemnu
lui din Suceava, I.A.S. Murfatlar, 
Consiliul comunal al Frontului Uni
tății Socialiste din comuna Cristești, 
județul Botoșani, cadrele didactice 
de la liceul pedagogic „Iosif Vulcan" 
și liceul „EmanoiI Gojdu" din Ora
dea, țăranii cooperatori și locuitorii 
din comunele Padina (Buzău), din 
Cobadin, Topraisar, Comana (Con
stanța), Salonta, Diosig (Bihor), Cor- 
lăteni, Hlipiceni, Dingeni (Botoșani).
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DIVERSI
| Pensionarii 

în concurs
Acum cîteva zile, în sala tea

trului „Ion Creangă" din Capi
tală, a avut Ioc un concurs ine
dit pe teme de circulație. Parti- 
cipanți — un mare număr de 
pensionari, trecuți de vîrsta de 
50 de ani, din sectorul 1. „Star- 
tul“ a fost dat de către un grup 
de microagenți de circulație, care 
au reușit să demonstreze că, pe 
acest teren, nu există limită de 
vîrstă : disciplina de pieton tre
buie învățată (și respectată !) 
toată viața. în final, cîștigătorii 
întrecerii au constituit un colec
tiv, care, activînd pe lingă ca
sele de ajutor reciproc ale pen
sionarilor din sector, se va stră
dui să facă larg cunoscute re
gulile de circulație în rîndul 
persoanelor în vîrstă. Felicitin- 
du-i pentru performanța reali
zată, să le urăm succes și în a- 
ceastă acțiune, care — nu ne în
doim — se va dovedi deosebit de 
utilă pietonilor celor mai expuși 
la accidente.

Condițiile climatice din acest an sînt favorabile obținerii de pe te
renurile eliberate de păioase a celei de-a doua recolte de porumb 
pentru boabe, de porumb masă verde sau siloz sau de alte plante fura
jere. Solul a acumulat o rezervă importantă de apă, fapt ce va asigura 
răsărirea și dezvoltarea normală a culturilor duble. Unitățile agricole 
de stat și cooperatiste și-au propus astfel să insămințeze in această vară 
cu culturi duble o suprafață de PESTE UN MILION DE HECTARE. Nu 
este o sarcină ușoară. Realizarea ei presupune o bună organizare a mun
cii, o judicioasă repartizare a forțelor, astfel ca INTRE RECOLTATUL 
CEREALELOR PĂIOASE ȘI ÎNSAMÎNȚAREA CULTURILOR SUCCE
SIVE SA NU EXISTE UN DECALAJ MAI MARE DE 3—4 ZILE. In 
legătură cu modul de desfășurare se impune o precizare : intervalul de 
timp optim de insămînțare a culturilor duble este foarte scurt, 3—4 
săptămini. variind ca termene de la o zonă la alta, insă neputindu-sc 
depăși data de 15—20 iulie. în toate unitățile trebuie însămînțat in 
primul rînd porumbul pentru boabe pe toată suprafața planificată, care 
se ridică la peste 150 000 hectare.

„Praștia"... 
morii

S-a întimplat la moara din co
muna Vama aparținind între
prinderii de panificație și mo- 
rărit Suceava. Veniți să-și maci
ne cerealele, mai mulți săteni 
așteptau la rînd, ca... la moară. 
Deodată, in plin mers, piatra 
alergătoare a morii s-a spart, 
bucăți mari din ea fiind împrăș
tiate cu putere in toate părțile 
prin local. In urma acestui fapt, 
o persoană aflată in moară, a 
decedat, iar alte două (printre 
care și responsabilul morii Con
stantin Lupescu) au fost grav 
rănite. Cauzele și responsabilită
țile pentru acest neobișnuit ac
cident sperăm că vor fi elucida
te și desferecate așa cum se cu
vine de către ancheta aflată în 
curs de desfășurare.

Vînătorul 
a depus 
armele

Exista de multă vreme bănuia
la că Vasile Ene din comuna 
Mălureni (Argeș) se îndeletni
cea, printre altele, cu braco
najul. Zilele trecute însă, bănu
iala a devenit... certitudine. Or
ganele de resort au fost sesizate 
că V.E. ar fi împușcat o căprioa
ră. întrebat dacă știe ceva des
pre un asemenea fapt, braconie
rul l-a luat pe „nu știu“ în bra
țe. în urma cercetărilor între
prinse însă în continuare, în 
curtea unui vecin, a fost găsită, 
îngropată într-o ladă, căprioara... 
delictă. în fața unui asemenea 
„argument" braconierul a trebuit 
să depună... armele. Pentru fap
ta sa, el a fost exclus din rîndul 
vînătorilor, arma i-a fost confis
cată, iar dosarul a fost înaintat 
organelor de justiție.

Care sînt constatările asupra mo
dului de desfășurare a acțiunii de 
insămînțare a culturilor duble la cî
teva zile de la declanșarea campa
niei de recoltare a cerealelor păioa
se ? Datele centralizate la Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, ne-au prile
juit două constatări de ordin gene
ral. Prima se referă la faptul că față 
de aceeași perioadă a anului trecut 
recoltarea cerealelor păioase, in spe
cial orzul, este mai avansată. Astfel, 
față de circa 6 000 ha cite erau anul 
trecut, Ia 28 iunie a.c., în total au 
fost recoltate 158 000 ha cultivate cu 
orz și grîu și 2 500 ha cu mazăre. 
Mai avansate sînt unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din județele 
Olt, Constanta, Ialomița, Dolj, Tul- 
cea. Ilfov și altele. Dar, deși s-au 
recoltat cerealele de pe o impor
tantă suprafață și, aceasta este a doua 
constatare, foarte puține dintre aces
tea au fost însămînțate cu culturi 
succesive, îndeosebi cu porumb pen
tru boabe. Astfel, la aceeași dată, în 
total — I.A.S. și C.A.P. — culturi du
ble s-au însămînțat doar pe aproape 
60 000 na, din care porumbul pentru 
boabe ocupă 25 000 ha. Evident, si
tuația nu este corespunzătoare și 
denotă un demaraj prea lent pentru 
o acțiune care trebuie să fie foarte 
rapidă.

Raidul-anchetă organizat în județe
le DOLJ, ILFOV, CONSTANȚA și 
TELEORMAN a scos în evidență o 
seamă de aspecte care frînează des
fășurarea rapidă a insămînțării cul
turilor duble. Din timp, ministerul a 
indicat direcțiilor agricole județene 
să sprijine și să îndrume fiecare uni
tate în parte pentru a-și întocmi pla
nuri corecte la culturi duble, acestea 
urmînd să fie amplasate numai după 
premergătoare timpurii, mazăre, orz 
etc care eliberează repede terenul, 
să se organizeze recoltarea cu prio
ritate a acestor terenuri și să se 
procure din timp sămînța. Acolo 
unde aceste lucruri s-au aplicat în
tocmai. s-au creat condiții 
desfășurarea rapidă a ‘ 
culturilor succesive. 
Dolj, unde unitățile 
te vor însămînța după 
turi duble pe 52 400 
care 30 000 ha cu porumb pentru 
boabe, masă verde și siloz, pînă la 
2'3 iunie, din cele 5 676 ha recoltate 
și eliberate ,de orz. 2 741 ha au fost 
însămînțate cu culturi duble. De 
asemenea, în județul Teleorman, pa
ralel cu recoltatul, pentru ă grăbi 
însămînțarea culturilor duble. ,in 
cele mai multe unități munca a fost 
organizată în flux continuu, astfel 
ca de la recoltare și pînă la însă- 
mînțare să nu treacă mai mult de 
3—4 zile, iar în județul Constanța 
pentru însămînțarea integrală a ce
lor 44 000 ha prevăzute cu culturi 
duble, din care 1 000 ha pentru 
boabe și 13 000 ha porumb siloz. în 
fiecare unitate agricolă s-au stabilit 
planuri operative de lucru, după spe
cificul fiecăreia. Privit în ansamblu, 
succesul campaniei de însămînțări a 
culturilor duble este condiționat de 
organizarea exemplară a muncii. A- 
nume, de organizarea efectuării ope
rațiilor tehnologice de la recoltat la 
semănat în flux continuu. în multe 
unități vizitate lucrurile merg stru
nă tocmai datorită organizării mun
cii în acest mod. La cooperativa a- 
gricolă de la Nicolae Bălcescu, ju
dețul Constanța, în mai puțin de 
3 zile recolta de orz a fost strînsă 
de pe cele 60 de hectare cultivate, 
paiele au fost balotate pe aproape 
40 hectare și transportate Ia mar-

ginea tarlalei. Imediat tractoa
rele au intrat în brazdă, iar pînă 
seara au și fost însămințate primele 
suprafețe cu porumb. Organizind lu
crul în flux, odată cu recoltatul or
zului și mazării s-a trecut la însă
mînțarea culturilor duble și în coope
rativele agricole Dorobanțu, Ciobanu, 
Gîrliciu și altele.

de recoltare, acum s-a constatat că 
nu sint saci suficienti pentru com
bine. Și în județul Iifov sînt unele 
cooperative agricole unde munca nu 
e bine organizată, nu sint folosite 
cu eficiență toate forțele existente. 
Cooperatorii din Afumați au în
ceput recoltatul orzului pe ziua de 
25- iunie a. c. cu 11 combine C1-C3, 
și o combină C12, dar pînă acum au 
recoltat doar 15 ha, aproape un hec
tar de fiecare combină. „Performan
țe" mari s-au realizat aici și la ba- 
lotatul paielor. în ziua de 26, abia 
intrate in lan, la ora 10, toate cele 
patru prese erau pe butuci... Se mai 
poate vorbi aici de organizare, de 
executarea lucrărilor de la recoltat 
la semănat in flux neîntrerupt ? 
Orice comentariu e de prisos. Ase
menea aspecte nu sînt de 
al întimplării, ci denotă 
răspundere cu care s-a 
unele locuri pregătirea
de recoltare și însămințare a cultu
rilor duble.

loc un joc 
lipsa de 

făcut in 
campaniei

însămînțarea culturilor duble de porumb 
și plante furajere să se desfășoare
fără întîrziere, in flux neîntrerupt

pentru 
însămințării 
în județul 

cooperați s- 
păioase cul- 
ha, dintre

pentru

în județul Ilfov, cooperativele a- 
gricole și-au propus să insămințeze 
in această vară 86 600 ha cu culturi 
duble, din care 75 700 ha cu porumb, 
în cele cîteva zile care au trecut de 
la declanșarea campaniei de recol
tat numai în cooperativele agricole 
au fost semănate peste 4 000 ha cu 
porumb. Rezultate bune au obținut 
cooperatorii din Chiriacu care au lu
crat concomitent Ia recoltat și eli
berat terenul, noaptea au efectuat 
lucrări de pregătire a patului germi
nativ și a doua zi au înisămințat po
rumbul. Așa se explică că doar în 
3—4 zile bune de lucru din 100 ha 
recoltate au semănat 90 ha cu po
rumb în cultură dublă, 
asemănătoare au obținut și 
tivele agricole Tâmădău. 
Băneasa, Putineiu, Daia, 
Stoenești, Plătărești care au semă
nat cu porumb în cultură dublă în
tre 60 și 100 ha doar în cîteva zile. 
Dar pe filiera pregătirii lucrărilor 
de însămînțări am întîlnit multe 
breșe care duc la stagnări, pierderi 
de timp și în ultimă instanță la un 
decalaj mare între recoltat și însă- 
mînțat. La cooperativa agricolă „Dru
mul belșugului" din comuna Leu, ju
dețul Dolj, deși orzul s-a recoltat pe 
întreaga suprafață de 75 ha, pînă la 
25 iunie a.c. au fost arate doar 30 
de ha. iar însămînțarea s-a făcut nu
mai pe circa 10—12 ha. Inginerul șef 
al cooperativei, Mihai Dumitrașcu, 
justifica această rămînere în urmă 
prin faptul că nu are suficiente trac
toare pentru arat. în ziua raidului, 
însă, deși mai erau două ore pînă 
la înserare, tractoarele și combinele 
stăteau aliniate la capătul tarlalei de 
la punctul numit Cuculeanu De ce 
nu se folosește acest timp ? De ce 
nu se organizează munca în două 
schimburi, sau în schimburi prelun
gite ? Răspunsul îl primim la secția 
de mecanizare, unde aflăm că pen
tru cele 20 de pluguri ale secției nu 
există nici măcar un set complet de 
brăzdare. La cooperativa agricolă 
Gingiova, același județ, am întîlnit 
o situație greu de înțeles. Aici, deși 
toată suprafața cu orz a fost recol
tată și arată, nimic nu s-a insămîn- 
țat cu culturi succesive. Să fi uitat 
consiliul de conducere că are și așa 
ceva de făcut ? Nu. ne arăta cu 
dezinvoltură președintele cooperati
vei, Nicolae Pascu. A uitat doar să 
ridice semințele necesare de la baza 
din Băilești ! ? în altă parte, ca ia 
Topraisar, județul Constanța, după 
atitea luni de pregătire a campaniei

Realiză'.'! 
coopera- 
Vărăști, 
Izvora,

Un factor care împiedică desfășu
rarea rapidă a însămințării culturi
lor succesive 
a terenurilor recoltate, 
nești, județul Constanța, 
cu orz au fost recoltate 
24 iunie. Paiele însă au 
miriște, în continuare. 
3 prese de balotat existente 
ționa doar una. Despre arături nici 
vorbă. Timpul este irosit din cauza 
eliberării defectuoase a terenului și 
la cooperativele din Topalu, Corbu 
de Sus, Tuzla și altele. La coopera
tiva agricolă Buzescu, județul Te
leorman, deși recoltatul orzului 
terminat pe 140 na, se întîrzie 
eliberarea terenului din. cauza dese
lor defecțiuni care se produc la pre
sele de balotat paie.

în multe locuri ni s-a semnalat 
faptul insămintat.ul culturilor

este eliberarea tîrzie
La Costi- 

cele 45 ha 
pînă pe 
rămas pe 
Din cele 

func-

s'a 
cu

duble întîrzie din cauză că unele 
parcele se ară foarte greu, pămintul 
fiind uscat. într-adevăr, dacă aratul 
se va face la 7—10 zile după recol
tat, solul va pierde rezerva de apă 
din stratul superficial, și această lu
crare va decurge greu. De aceea, 
trebuie ca după recoltat să se 
bereze terenul rapid și apoi să 
are imediat.

Buna desfășurare a campaniei 
a recoltării cerealelor, cit și de 
sămîntare a culturilor duble, i 
supune organizarea temeinică a 
muncii, îndrumarea și controlul ac
tivității la fața locului, decizii 
prompte în funcție de situațiile ivite 
— lucruri care revin in exclusivitate 
specialiștilor și cadrelor de 
cere din unități, a căror 
este necesară mai mult ca _____
pe cîmp. în multe unități însă, s-a 
constatat că specialiștii nu 
cut încă „încălzirea", nu s-au înca
drat încă în munca febrilă a cam
paniei. Multi vin la cimp ci nd e 
soarele la amiază. Ca la cooperativa 
din Tuzla și altele. Sau cum s-a in
timplat la Afumați — județul Ilfov. 
Pentru a rezolva o treabă la baza 
de recepție „Constantin David" din 
București, președintele cooperativei, 
Marin Curelea, și ing. șef Mihai 
Neagu, au lăsat baltă în cîmp com
binele și presele și au plecat de 
mină amindoi... Mai mult, în plină 
campanie, organele agricole din ju
dețul Dolj au trimis pentru 3 zile, 
în Ardeal la un schimb de expe
riență, 35 de președinți.

Această perioadă este foarte aglo
merată. într-un timp scurt trebuie 
recoltate aproape trei milioane ha 
cereale păioase și însămînțate 
culturi succesive peste un milion 
hectare. Acest lucru impune ca 
fiecare unitate agricolă să se facă o 
temeinică organizare a muncii, or- 
ganizîndu-se chiar munca în două 
schimburi la o serie de lucrări ca 
aratul și pregătitul terenului, să se 
facă o judicioasă repartizare a for
țelor existente și toate procesele de 
producție să fie conduse și suprave
gheate nemijlocit de către specia
liștii din unitățile agricole.

eli-
se

atît 
i în- 
pre-

condu- 
prezență 
o. ici nd

și-au fă-

cu 
cu 
de 
în

Inq. Aurel PAPADIUC 
Florea CEAUȘESCU 
Nistor ȚUICU
Alexandru BRAD 
Radu APOSTOL

O secție întreagă a 
fabricii de încălțămin
te lucra rău, cu rezul
tate puține și rebuturi 
multe. Ședințele și 
prelucrările, discuțiile 
nesfirșite, măsurile ad
ministrative aveau e- 
fecte fără însemnătate. 
Intr-o bună zi a apă
rut o caricatură uriașă 
la intrare : un plăvan 
de toată frumusețea 
era îndemnat de doi 
muncitori să intre in 
secția cu pricina : „Hai 
cu noi, boulene, și 
te-om face pantofi de 
box". „Oriunde da, 
numai la voi nu — se 
împotrivea animalul — 
că vă bateți joc de pie
lea mea". Fabrica 
treagă a făcut 
dar a doua zi 
prezentat la organi
zație o delegație a 
secției, rugind să se 
scoată „batjocura" 
pe perete, intrucit

in- 
haz, 
s-a

de 
o 

întreagă echipă se an
gajează solemn să re
ducă intr-o săptă- 
mină rebuturile la 
zero.

Cel ce mi-a povestit 
întîmplarea, m-a poftit 
să și văd acea carica
tură și astfel am intrat 
la expoziția gazetelor 
satirice, organizată în- 
tr-una din sălile mu
zeului din Șoseaua 
Kiseleff. Nu prea mare 
și nici prea pretențioa
să, expoziția e însă, o 
veritabilă surpriză : 
sînt cîteva sute de jur
nale murale, majorita
tea la mici dimensiuni, 
cu desene și texte u- 
moristice, uneori poa
te cam naive, dar ac- 
ționînd ca mijloace 
prompte, rapide, ex
trem de eficace împo
triva relelor deprin
deri și moravuri din 
felurite locuri de mun
că. E o revărsare ne
stăvilită de fantezie sa
tirică, de voioșie popu-

Iară, uzind de cele mai 
neașteptate mijloace de 
asanare morală. Ținte
le sînt concrete, umo
rul direct, zeflemeaua 
neînduplecată, atmos
fera tonică și recon
fortantă. Titlurile nu 
lasă dubiu asupra pre
ocupărilor : „Ariciul", 
„Viespea", „Te văd, te 
văd", „Moș Ardei", 
„Hazul satului", „Țe- 
peluș", „Acul", „Scurt 
circuit", „Firul rupt", 
„Călcîiul lui Achile", 
„Punctul pe i“, „Una 
pe săptămînă", „Pă
cală".

Aceeași imaginație 
in diversitatea mijloa
celor folosite. O carica
tură privește felul în 
care se fac reparațiile 
la radio-televizoare în
tr-o comună a județu
lui Ilfov : pe firmă, o 
literă e ștearsă, rămi- 
nînd „...adio televizoa
re". O epigramă ii 
persiflează pe respon
sabilii magazinului de 
lactate din Dorohoi, 
pentru proastă deser
vire : „I-au criticat — 
și au avut dreptate 
— / Unii în glumă, al
ții înadins / Dar ei, 
deși lucrează la lactate 
/ Nici pînă astăzi încă 
nu s-au prins !“ O fo
tografie - instantaneu 
surprinde un procedeu 
uluitor de montare a 
becurilor pe stîlpi în 
uzină : în loc să folo
sească scara, ■ electri
cianul stă agățat de 
podul rulant, care-l 
„plimbă" de la un stîlp 
la altul ; dedesubt e 
notată invitația : „Cine 
se mai înscrie la cursul 
de cascadori ? Nu cos
tă decît întreprinde
rea...". Foarte nostime 
sînt fabulele : un can
gur intră intr-un ma
gazin din Sibiu, arătin- 
du-i vinzătorului că a 
venit cu punga de a-

casă, lui nu-i pasă de 
lipsa ambalajului. O 
vacă ilfoveană ii stri
gă, nenorocită, pe fe
reastră brigadierului 
care doarme : „Frate 
dragă, cit ai să mă mai 
lași în ploaie ?“ Un 
melc tacticos aduce in 
spinare întîrziații la o 
uzină musceleană. U- 
neori apar și excelente 
parodii, cum e aceea 
din gazata Uzinei de 
reparații auto Suceava, 
unde ziua de muncă a 
unui anume grup ti- 
năr, care mai mult 
strică decît drege, e 
descrisă ca o odisee : 
„După ce se-ntocmiră 
în cete cu-ale lor că
petenii / Deteră chiot 
atunci și cu larmă por
niră barbară / Țipă 
sub hala întinsă / Ru- 
pînd la conducte, șuru
buri, cu dalta / Și pră
pădind la mașini de 
zor / Stricară ei piese 
o droaie...".

Și, așa, cu o vorbă 
de duh, un desen, un 
Suris fotografic, se tra
tează, prin urzicare, 
maladii maligne, cum 
sînt reaua folosire a 
mașinilor, rebuturile, 
absențele nemotivate, 
risipa iresponsabilă, a- 
titudinile asociate și 
altele, și altele... Că 
această terapie satirică 
e de un efect sanitar 
admirabil o dovedesc, 
printre altele, nume
roasele mape, modeste 
ca înfățișare, adiacen
te gazetelor, pe care 
scrie : „Răspunsuri
primite" și „Măsuri 
luate".

Mii de umoriști ama
tori, de fapt reprezen
tanți cutezători ai opi
niei publice, săvirșesc 
astfel o acțiune tera
peutică de cel mai larg 
interes civic.

Valentin 
SILVESTRU

La I.A.S. Mihâilești, ferma nr. 9 — se recoltează ultimele hectare cultivate cu orz

dolari pentru șerif ,
— 9,15; 12,15; 15,30;

BUCEGI — 15,30; 18;

11,45; 14,30; 17,15; 19,45, TO-

Cu tractorul | 
pe... faleză!

După un popas îndelungat în- I 
tr-un birt, Constantin Caraman • 
din Mangalia ieșind in stradă I 
s-a împiedicat de un tractor fără I 
stăpin. Ce să facă cu el în aceas- | 
tă situație ? A urcat la volan și . 
a pornit la plimbare pe... fa- I 
leza, intr-un galop care putea I 
pune oricînd în pericol pe vile- ■ 
giaturiștii intîlniți in cale. Noroc I 
că plimbarea s-a terminat repe- I 
de, deoarece a ajuns cu tracto- | 
rul intr-un gard. Acum, „se va . 
răcori", suportînd consecințele I 
de rigoare. Sperăm că nici cei I 
ce i-au pus tractorul la dispoziție 
nu vor fi trecuți cu vederea. | 

Halta |
salvatoare

Trenul de marfă nr. 44 604 se I 
apropia de stația Letca (Sălaj). I 
Impiegatul de mișcare Alexan- . 
dru Naghiu și revizorii de ace I 
Vasile Ilieș și Liviu Avram se I 
aflau deja la posturile lor, pre- * 
gătiți să-l întîmpine pentru a I 
anunța apoi mai departe trece- I 
rea trenului în condiții bune prin I 
fața lor. Urmărind însă defila- ■ 
rea lui prin stație, au observat I 
că un fus de osie al unui vagon j 
era. aprins. Au luat imediat 
măsuri pentru oprirea trenului. I 
După cîteva manevre rapide, I 
vagonul cu pricina a fost des- I 
prins din garnitură. Deși nepre- ■ 
văzută, „halta" a fost mai mult I 
decît oportună. Trenul a plecat | 
din stația Letca în depline con- . 
diții de siguranță a circulației. I 
La revizuirea vagonului men- I 
ționat, s-a constatat că fusul 1 
de osie aprins putea să cedeze în I 
orice clipă.

Rubrică redactată de t
Dumitru T1RCOB
Gheorțjhe DAVID

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii"

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

De vineri, la Constanța Turneu internațional

La Constanța va avea loc, cu înce
pere de vineri, un mare turneu inter
național de lupte (greco-romane și 
libere), la care se contează pe parti
ciparea reprezentanților a 13 țări 
europene Interesul publicului și, de
sigur, al specialiștilor față de acest 
turneu este legat în bună măsură de 
faptul că el constituie o utilă veri
ficare înaintea apropiatelor campio
nate mondiale de Ia Sofia Astăzi, in 
cadrul unei conferințe eu ziariștii, 
conducerea federației române de 
lupte va comunica ultimele amănun
te legate da desfășurarea acestui

turneu, precum și numele țărilor ce 
și-au confirmat definitiv prezența. 
Din informațiile ce le deținem la a- 
ceastă oră, au anunțat numele con- 
curenților federațiile d» specialitate 
din Ungaria. Iugoslavia. Uniunea 
Sovietică, Danemarca, Grecia, Ita
lia, R. F. a. Germaniei etc.

Din lotul nostru de greco-romane 
sînt de reținut numele binecunoscu- 
ților : Gh Berceanu (48 kg), Gh. 
Stoiciu (52 kg), I. Baciu (57 kg), C. 
Vîrlosu (62 kg), S Popescu (68 kg), 
I. Gabor (?4 kg), L. Eizic (82 kg), N. 
Neguț (90 kg), N. Martinescu (100 
kg), V. Dolipschi (peste 100 kg).

Cicliști români peste hotare
Turul ciclist al Turciți a conti

nuat ieri cu etapa a 3-a, Konj’a — 
Eskisehir (12H km). Primul a trecut 
linia de sosire rutierul turc Eroi 
Kucucbakirci, urmat de românul 
Constantin Ciocan și bulgarul Ordm- 
ski, toți trei cu timpul de 3h58'52’'. 
Grosul plutonului, în care se aflau 
și ceilalți cicliști români, a sosit la 
interval dc circa 2 minute. în clasa
mentul general individual, după trei 
etape, se menține lider Constantin 
Ciocan

Astăzi se desfășoară etapa a 4-a, 
Eskisehir — Zifyon

★
• Disputată pe 

Trebinjie (148 km), 
Turului ciclist al Iugoslaviei a reve
nit alergătorului sovietic Nikolai Go
relov, în 3h 29'31”, urmat în ordine 
de compatriotul său, Oleg Tuhmanov, 
românul Andrei Suciu și polonezul 
Gawliczek.

(95 km).

traseul Mostar— 
etapa a 3-a a

A

IN
IN ULTIMA ZI A 

NATELOR EUROPENE 
TERE DE LA SOFIA 
fășurat întrecerile de la categoria 
super-grea. Conform pronosticurilor, 
victoria a revenit celebrului campion 
sovietic Vasili Alekseev, care a stabi
lit două noi valoroase recorduri mon
diale. La totalul celor trei stiluri el a 
realizat 630 kg (vechiul record era de 
625 kg), iar la stilul „aruncat" a ob
ținut 232,500 kg (vechiul record era de
230.500 kg). Medalia de argint a fost 
cîștigată de S. Batișcev (U.R.S.S.) —
607.500 kg, iar cea de bronz de R. 
Mang (R. F. a Germaniei) — 602,500 
kg.

în clasamentul final pe națiuni, 
primul loc a fost ocupat de U.R.S.S. 
cu 54 puncte, urmată de Polonia, Un
garia — 33 puncte, Bulgaria — 23 
puncte, Suedia — 14 puncte. R. F. a 
Germaniei — 7 puncte, Italia, Ceho
slovacia — 6 puncte, Finlanda — 5 
puncte, România — 4 puncte, Gre
cia — 3 puncte, Anglia, Spania, Bel
gia, Austria — cite 2 puncte etc.

CAMPIO- 
DE HAL- 
s-au des

CEA MAI MARE SURPRIZA A 
TURNEULUI DE LA WIMBLEDON : 
tînărul tenisman american Tom Gor
man l-a eliminat cu 9—7, 8—6, 6—3

CÎTEVA RÎNDURI
pe australianul Rod Laver (favoritul 
nr. 1), de patru ori victorios la edi
țiile precedente. într-o altă partidă, 
a sferturilor de finală, Stan Smith 
(S.U A.) l-a eliminat cu 8—6, 6—3,
6 —4 pe Ony Farun.(Noua Zeelandă). 
în proba de simplu femei, Margaret 
Court (Australia) a dispus cu 6—2, 
6—1 de Winnie Shaw (Scotia), iar 
Billie Jean King (S.U.A) a intre- 
cut-o cu 2—6, 6—2, 6—2 pe Franțoise 
Durr (Franța).

de 6,81 m. Cu un nou record al 
R.D. Germane s-a încheiat și cursa 
feminină de 400 m în care Helga 
Seidler-Fischer a fost cronometrată 
în 52” 2/10. „Veterana" Karin Balzer 
(în vîrstă de 34 de ani) s-a clasat 
pe primul loc în proba de 100 m gar
duri cu timpul de 12” 8/10.

Județul Satu-Mare a îndeplinit
sarcinile planului de stat

pe primul semestru

TURUL CICLIST AL FRANȚEI. 
Cea de-a doua etapă Mulhouse- 
Strasbourg (144 km), a fost cîștigată 
de belgianul Eddy Merckx, in 3h 
05’27”. El conduce in clasamentul ge
neral, fiind urmat de Van Springel 
la 21”, De Vlaemnick la 32”, 
G. Pettersson la 37”. Etapa a 3-a se 
desfășoară astăzi pe ruta Strasbourg— 
Nancy (163 km).

CONT1NUÎNDU-ȘI TURNEUL ÎN 
JAPONIA, reprezentativa masculină 
de volei a Belgiei a jucat la Amaga
saki cu o selecționată locală. Victo
ria a revenit formației japoneze cu 
scorul de 3—0 (15-10, 16—14, 15—13). 
Aceasta a fost cea de-a patra înfrîn- 
gere suferită de .voleibaliștii belgieni 
în acest turneu.

REZULTATE EXCELENTE au fost 
înregistrate și în ZIUA A DOUA A 
CAMPIONATELOR DE ATLETISM 
ALE R.D. GERMANE. Astfel, în 
proba feminină de săritură in lun
gime Margrit Herbst a stabilit un 
nou record național cu performanța

în ziua a doua a concursului inter
național 
Mericamp' 
sportivă franceză Colette Besson a 
ciștigat proba de 400 m cu timpul de 
52” 7/10. In proba similară mascu
lină victoria a revenit sprinterului 
vest-german Jellinghaus cronometrat 
în 46” 3/10. Nallet (Franța) s-a clasat 
pe primul loc în cursa de 400 m 
garduri cu 49” 4/10, iar compatriotul 
său Pani a terminat învingător în 
proba de săritură în lungime cu 
7,86 m.

de atletism „Memorialul 
i“ de la Paris, cunoscuta

Animați de dragoste fierbinte față 
de partid, față de patria socialistă, 
oamenii muncii din industria județu
lui Satu-Mare — români, maghiari și 
de alte naționalități — au îndeplinit 
sarcziile planului de stat, pe primul 
semestru, cu 4 zile înainte de termen.

Succesul înregistrat creează premi
se ca pînă la finele lunii iunie, oa
menii muncii din unitățile industria
le sătmărene să livreze în plus eco
nomiei naționale 3 milioane cărămizi 
și blocuri ceramice, 850 mașini de 
gătit cu gaze, 1 900 mc prefabricate 
din beton armat, mașini și utilaje 
de ridicat și transportat în valoare 
de 28 milioane lei, 20 000 buc. trico
taje, confecții textile

In telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către comjtetul jude
țean de partid, se spune printre al
tele : Vibranta chemare a Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste a avut un puternic ecou în 
rîndul colectivelor din industria ju
dețului Satu-Mare, declanșînd, la 
fiecare loc de muncă, în fiecare sec
tor de activitate productivă, largi ac-

țiuni pentru identificarea de noi re
zerve menite să contribuie la depă
șirea substanțială a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă 
pe acest an. Rezultatele obți
nute pînă în prezent de colecti
vele de oameni ai muncii din indus
tria județului nostru oglindesc hotă- 
rîrea lor nestrămutată de a nu pre
cupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea mărețului program adoptat de 
Congresul al X-lea al partidului. Ast
fel, pînă la finele anului se va reali
za o producție marfă suplimentară 
evaluată la 49 800 000 lei, vor fi livra
te la fondul pieței mărfuri insumind 
16 250 000 lei, iar beneficiile se vor 
ridica la 11 430 000 lei.

Profund atașați politicii partidului 
de dezvoltare multilaterală a patriei 
noastre socialiste, se spune în înche
iere, ne angajăm în fața Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, în fața dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că ne vom uni eforturile, priceperea 
și cutezanța în vederea realizării și 
depășirii planului de stat și a anga
jamentelor.

încheierea conferințelor municipale 
și orășenești ale Organizației pionierilor

S-au încheiat conferințele munici
pale și orășenești ale Organizației 
pionierilor. In cadrul acestora, co
mandanții de unități și detașamente, 
cadrele didactice și colaboratorii miș
cării pionierești din țara noastră au 
făcut bilanțui activității desfășurate 
în ultimii cinci ani. De asemenea, 
delegații organizațiilor de pionieri 
și-au spus părerea asupra muncii lor, 
au dezbătut cu însuflețire și spirit 
de răspundere proiecțul Statutului 
unităților și detașamentelor pionie
rești și au ales pe cei care în luna 
octombrie îi vor reprezenta la Con
ferința Națională a Organizației pio
nierilor.

Participanții la conferințe au trimis 
telegrame Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care își ex
primă recunoștința pentru măsurile 
adoptate de conducerea partidului, in

vederea perfecționării pregătirii și 
educării tineretului, a permanentei 
îmbunătățiri a condițiilor de viață și 
învățătură. în cuvinte calde, ei mul- 

, țumesc pentru numeroasele școli nou 
construite, raportează succesele do- 
bîndite la învățătură în anul de stu
dii recent încheiat și își exprimă sa
tisfacția pentru copilăria fericită ce 
le este asigurată. Purtătorii cravate
lor roșii se angajează să obțină în 
continuare rezultate bune, atit în 
procesul instructiv, cit și în diferi
tele activități extrașcolare, de vacan
ță, pentru a întîmpina cum se cuvine 
apropiata lor sărbătoare din toamnă.

Pionierii-delegați, precum și co
mandanții lor se vor întîlni din nou 
in cursul lunii septembrie, cu prilejul 
conferințelor județene ale Organi
zației pionierilor, ce vor preceda lu
crările celei de-a doua conferințe na
ționale. (Agerpres)
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• Hello, Dolly : PATRIA — 8,30— 
19 în continuare.
• 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 DI
NAMO — 20,30.
• Sprijiniți-1 pe șerif ! : BUCU
REȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
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
FESTIVAL 
18,30; 21,15, _ . . .
20,30, la grădină — 20,30, GLORIA
— 9; ii,::,
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, GIU- 
LEȘTI — 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, MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, 
GRĂDINA PARCUL HERĂSTRĂU
— 20,15.
• De-aș fi... Harap Alb : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
• Operațiunea San Gennaro — 
8,45; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30, Fun
dătura — 18,45; 21 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Esop : GRIVIȚA — 9,30; 11,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 19.
• 
la

•
REA — 20,30.
• Cinci pentru infern : LIRA — 
15,30; 18.
• Printre colinele verzi : GRĂ
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- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• Și caii se împușcă, nu-i așa 7 : 
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. : MUNCA — 16; 18; 
20.
e Butch Cassidy și Sundance Kid: 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15, FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,15, LARO- 
MET — 15,30 17,30; 19,30.
o Prințul negru : VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 20,30.
• Pe cometă : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.

Regele Lear : BUZEȘTI — 16, 
grădină — 20,15.
Serata ; UNIREA — 16; 18,15.
My fair lady : GRĂDINA UNI-

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (la Arenele Romane) ; Dom
nișoara de Belle-Isle — premieră 
— 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Se caută o 
vedetă — 19,30; (la grădina Boe
ma) : La grădina „Cărăbuș" — 20.
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Primire la C.C. ai P.C.R. Cronica zilei
Luni dimineața, tovarășul Gheor

ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
dusă de I. A. Bondarenko, membru 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
Comitetului regional Rostov . al 
P.C.U.S., care, la invitația C.C, . al 
P.C.R., a făcut o vizită de schimb de 
experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Aldea Milita- 
ru, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și Marin 
Constantin, consilier.

Vizita in România a președintelui 
Adunării Generale a 0. N. U.

PRIMIRE LA MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
La invitația Ministerului Afaceri

lor Externe se află în România Ed- 
v; vd Hambro, președintele celei de-a 
&-a sesiuni a Adunării Generale a 
OȚC.U., care, împreună cu soția, va 
face o vizită in țara noastră.

Ieri la amiază, Edvard Hambro a 
fost primit la M.A.E. de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne. Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind activitatea Națiuni
lor Unite și colaborarea dintre Re
publica Socialistă România și O.N.U., 
precum și unele aspecte ale situației 
internaționale. La primire au parti
cipat Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și Con
stantin Ene, director în M.A.E.

Plecarea ministrului industriei 
de automobile din U. R. S. S.

Ministrul industriei de automobile 
din U.R.S.S., A. M. Tarasov, care 
ne-a vizitat țara, însoțit de un grup 
de specialiști, la invitația ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
loan Avram, a părăsit luni Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de ministrul 
loan Avram, de membri ai condu
cerii Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

Erau prezenți V. I. Drozdenko, am

Sosirea în Capitală 
a Uniunii Socialiste a 

din R. S. F.
Luni a sosit in Capitală o delega

ție a Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de Vasil Tugearov, membru al 
Comitetului Executiv al Conferinței 
Federale, care, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, face o vizită de schimb de 
experiență în țara noastră.

Colocviul economic româno-englez 
și-a încheiat lucrările

Luni la amiază s-au încheiat lucră
rile celui de-al doilea Colocviu eco
nomic româno-englez pe tema „Plani
ficarea investițiilor și metode de op
timizare a eficienței lor“, organizat in 
Capitală de Ministerul Finanțelor în 
colaborare cu Centrul Marea Brita- 
rtie — Europa de Est. Specialiști ro- 

v tâni și englezi au prezentat comu- 
cări axate pe tema generală a co

locviului și pe orientări noi în ceea 
te privește modalitățile de realizare 

. a unei eficiențe sporite a investițiilor 
în toate domeniile, îndeosebi în in
dustrie.

Lucrările conferinței mondiale a energiei
(Urmare din pag. I) 

și conducători ai delegațiilor guver
namentale și comitetelor naționale, 
savanți și specialiști de reputație in
ternațională din domeniul energiei 
din numeroase țări.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de președintele Comitetului de 
organizare a celei de-a 8-a Confe
rințe Mondiale a Energiei, ing. Oc
tavian Groza, ministrul energiei 
electrice, care, în numele participan- 
ților, a salutat prezența la lucrări și 
a exprimat mulțumiri președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae CeaușeLseu, 
și președintelui Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, pentru 
bunăvoința de a accepta ca lucrările 
conferinței să se desfășoare sub 
înaltul lor patronaj.

Din partea Comitetului Național 
Român, el, a adresat un cordial salut 
reprezentanților din diversele țări ale 
lumii și le-a urat bun sosit în țara 
noastră.

Conferința Mondială a Energiei, 
această importantă organizație teh- 
.nico-științifică internațională, cu o 
tot mai largă reprezentare, înființată 
în anul 1924 — a spus ministrul 
Octavian Groza — are ca obiectiv 
principal, așa cum este înscris și în 
statutele sale, promovarea dezvoltă
rii și utilizării in scopuri pașnice a 
resurselor energetice, spre folosul 
general, atit pe plan național, cit 
și pe plan internațional, înlesnind și 
promovind totodată un larg schimb 
de experiență în acest domeniu.

România, membră fondatoare a 
conferinței, și-a adus contribuția ac
tivă în comitetele de lucru ale orga
nizației, alături de celelalte 66 țări 
membre, in special în perioada ul
timelor două decenii, în care ener
getica românească, datorită politicii 
statului nostru și a preocupării 
directe și personale a președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a cunoscut un ritm de dezvoltare 
deosebit. Producția de energie elec
trică a crescut în țara noastră față 
de anul de referință dinaintea celui 
de-al doilea război mondial, 1938, 
de peste 35 de ori, ritm ce cores
punde unei dublări a producției la 
fiecare 5—6 ani.

Sesiunea de la București dezbate 
o temă deosebit de importantă si 
actuală astăzi cînd dezvoltarea ener

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R.. la comitetele județene 
Brașov, Prahova, Brăila și Constan
ța ale P.C.R., la conducerea Minis
terului Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor, la 
instituții de cercetări științifice.

Membrii delegației au vizitat o 
serie de obiective economice și 
social-culturale din municipiul Bucu
rești, precum și din județele amin
tite..

In cursul aceleiași zile, delegația 
a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

în continuare, ministrul român al 
afacerilor externe a oferit un dejun 
în onoarea președintelui celei de-a 
25-a sesiuni a Organizației Națiuni
lor Unite. La dejun au luat parte : 
Maria Groza, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului, Dan Enă- 
chescu, ministrul sănătății, Nicolae 
Ecobescu, Costin Murgescu, director 
general al Institutului pentru stu
dierea conjuncturii economice inter
naționale, funcționari superiori din
M.A.E.

De asemenea, a fost prezent Sa
yed Abbas Chedid, directorul Cen
trului de informare al O.N.U. la 
București.

basadorul U.R.S.S. la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Sîmbătă și duminică, oaspeții so

vietici, însoțiți de Ion Morega și 
Cornel Mihulecea, adjuncți ai minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, au vizitat municipiul Cons
tanța, stațiunile balneare de pe lito
ral și Delta Dunării.

Cu prilejul vizitei în tara noastră a 
ministrului A. M. Tarasov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București 
V. I. Drozdenko, a oferit luni un 
cocteil. (Agerpres)

a unei delegații 
Poporului Muncitor 
Iugoslavia
Delegația a fost intimpinată pe 

aeroportul internațional Otopeni de 
Nestor Ignat, membru al Biroului 
Executiv al Consiliului Național, și 
de Vasile Istrate, secretar al Consi
liului municipal București ăl TTrontti- 
lui Unității Socialiste.

(Agerpres)

Colocviul a prilejuit, totodată, 
schimburi de opinii asupra unor pro
bleme ce interesează economia celor 
două țări, precum și contacte directe 
intre reprezentanții unor mari firme 
engleze și române ce pot fi folosi
toare în activitatea de colaborare și 
cooperare economică romăno-engleză. 
întîlnirea de ia București a scos în 
evidență utilitatea schimburilor de 
vederi, a dialogurilor deschise, pre
cum și necesitatea folosirii și a altor 
contacte pentru dezvoltarea colabo
rării și cooperării în diferite domenii 
intre România și Marea Britanie.

geticii pe plan mondial a luat pro
porții deosebite. Ea este consacrată 
progreselor în valorificarea resurse
lor energetice, in special prin utiliza
rea complexă a acestora și va oferi 
unui mare număr de eminenți spe
cialiști prezenți la conferință prile
jul de a trece in revistă cele mai 
recente realizări din lume. Numeroa
se rapoarte de specialitate adînpesc 
probleme de cea mai strictă actuali
tate, care vor confrunta în perspec
tivă dezvoltarea energetică.

Avem convingerea, a spus in în
cheiere vorbitorul, că actuala Con
ferință Mondială a Energiei, de la 
București, va aduce un important 
aport la succesele de viitor ale 
științei și tehnicii energetice, pentru 
progiesul general al societății ome
nești.

Primit cu puternice aplauze a luat 
cuvintul președintele Consiliului da 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. (Cuvîntarea 
se publică in pag. I a ziarului).

Cuvintul de ,salut al președintelui 
Consiliului de Stat a fost urmărit cu 
viu interes și aplaudat îndelung de 
cei prezenți.

In numele participanților, preșe
dintele Comitetului de organizare a 
conferinței, Octavian Groza, a mul
țumit oreședintelui Consiliului de 
Stat al României pentru cuvintul de 
salut și urările de succes adresate 
conferinței.

A luat apoi cuvintul președintele 
Conferinței Mondiale a Energici, 
P. S. Neporojnîi, ministrul energiei 
și electrificării al U.R.S.S., care, 
după ce a mulțumit guvernului ro
mân și Comitetului național român 
pentru organizarea la București a 
acestei conferințe, a spus : Ca ener- 
getician sovietic, îmi este deosebit 
de plăcut să particip la a VIII-a 
Conferință Mondială a Energiei, la 
prietenii noștri, energeticienii ro
mâni, care se pot mindri pe drept 
eu marile lo- realizări în domeniul 
dezvoltării energeticii. S-au întrunit 
aici reprezentanți a peste 50 de țări 
din toate Cele 5 continente ale glo
bului pămîntesc, pentru a discuta 
cele mai importante probleme legate 
de creșterea eficienței utilizării re
surselor energeticii naturale.

Sperăm că programul conferinței 
și conținutul referatelor vor satis
face ne deplin interesul manifestat 
de cei prezenți față da această te

Luni dimineață. Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, a 
avut o întrevedere cu Spyros Zap
pas, ministrul comerțului din Gre
cia, care face o vizită oficială în 
țara noastră.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, au partici
pat membri ai conducerii unor mi
nistere economice, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe. A fost prezent Jean Cam- 
biotis, ambasadorul Greciei la 
București.

Cu acest prilej au fost discutate 
posibilitățile de dezvoltare a schim
burilor comerciale și a cooperării 
economice, tehnice și industriale 
dintre România și Grecia.

La amiază, ministrul Cornel 
Burtică a oferit un dejun în cinstea 
omologului său.

în cursul zilei, oaspetele grec a 
vizitat uzinele „23 August“ precum 
și noi cartiere de locuințe ale Ca
pitalei.

In după-amiaza zilei de 28 iunie, 
Corneliu Mănescu. ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, l-a primit, într-o vizită 
protocolară, pe Spyros Zappas, mi
nistrul comerțului din Grecia, care 
face o vizită oficială în țara noastră, 
Ia invitația ministrului comerțului 
exterior, Cornel Burtică

Au fost prezenți Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, precum și Jean Cambiotis, 
ambasadorul Greo'.ei la București.

Convorbirea a decurs într-o atmos
feră cordială.

*
Luni a sosit în Capitală o delega

ție a Direcției Generale pentru Tu
rism Internațional de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., condu
să de A. V. Riabinin, prim-adjunct 
al șefului acestei direcții.

In timpul șederii in țara noastră, 
delegația sovietică va avea convor
biri cu o delegație a Ministerului 
Turismului, privind posibilitățile de 
lărgire în continuare a schimburilor 
turistice dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică.

★

înapoiați în Capitală, după o călă
torie pe litoral, membrii delegației 
condusă de ministrul turismului, 
sportului și spectacolului din San 
Marino, Giuseppe Micheloni, au fă
cut luni o vizită la Ministerul Tu
rismului, unde au avut o întrevedere 
cu Uie Voicu, prim-adjunct al minis
trului.

în aceeași zi, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, a oferit un de
jun în cinstea oaspeților.

*
Sub auspiciile Institutului Român 

pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea, luni a avut loc în Capitală o 
seară culturală consacrată apropiatei 
aniversări a Zilei Naționale a Cana
dei.

Au participat Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură, ziariști, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți re- 
. peezMxțanți ai Ambasadei Canadei- la 

București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cu acest prilej, Viorel Rada, șef de
serviciu la Camera de Comerț, a înfă
țișat impresii dintr-o călătorie efec
tuată în această țară. Asistența a vi
zionat apoi filme documentare reali
zate de studiourile cinematografice 
canadiene.

*
Societatea de Cruce Roșie a Repu

blicii Socialiste România a acordat 
tefugiaților palestineni din Orientul 
Apropiat un nou ajutor compus din 
medicamente, pături și alimente.

★

Luni seara, întreprinderea de co
merț exterior de tricotaje și textile 
pentru decorațiuni interioare „Wira- 
tex“ din R. D. Germană a deschis în 
Capitală o expoziție de mostre.

(Agerpres)

matică. Mi se pare foarte important 
să subliniem că pe măsura dezvol
tării în continuare a energeticii 
mondiale, schimbul de experiență 
privind cele mai noi realizări in a- 
cest domeniu al economiei devine 
necesar in proporție din ce în ce mai 
mare. Acestui lucru ii slujește Con
ferința Mondială a Energiei. care 
in curind iși va sărbători a 50-a ani
versare. Acestui lucru ii servim noi 
toți.

în Încheiere, permiteti-mi să ex
prim convingerea că cea de-a 8-a 
Conferință Mondială a Energiei va 
reprezenta un pas mai departe în dez
voltarea colaborării internaționale, 
spre binele omenirii.

în a doua parte a ședinței, pre
ședintele Conferinței Mondiale a 
Energiei, P. S. Neporojnîi, a prezen
tat un raport care trece în revistă 
cele mai noi realizări obținute în do
meniul energiei de la precedenta 
conferință și a schițat perspectivele 
energeticii mondiale.

în continuarea lucrărilor, confe
rința a fost salutată de președintele 
Consiliului Executiv Internațional, 
Walker Cisler, care a transmis și un 
mesaj adresat de sir Harold Hartley, 
fost președinte al Conferinței Mon
diale a Energiei și președinte de 
onoare al Consiliului Executiv In
ternațional.

Participanții la conferință au fost 
salutați apoi, din partea unor comi
tete naționale, de Roger Gaspard 
(Franța), Laszlo Heller (Ungaria), 
Gordon Mac Nabb (Canada), John 
Reginald-Cotrim (Brazilia) și Lom
bardi Vallauri Eduardo (Italia), pre
cum și din partea secretarului ger 
neral al O.N.U., U Thant, de Pierre 
Sevette. director al Diviziei de ener
gie a Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa, de Victor Constanti- 
nescu, reprezentantul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, și Kristian 
Landing, reprezentantul Organizației 
pentru cooperare economică și dez
voltare.

*
Pentru a da posibilitate unui 

mare număr de specialiști să treacă 
în revistă cele mai recente realizări 
pe plan mondial in domeniul valori
ficării energiei, conferința iși con
tinuă lucrările în ședințe tehnice pe 
cinci diviziuni .

(Agerpres)

IN PREAJMA VIZITEI 1N FINLANDA ft PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT

DOUĂ EVENIMENTE EDITORIALE REMARCABILE — APARIȚIA VOLUMELOR:

URHO KEKKONEN
„Finlanda — 

o politică 
de neutralitate"

NICOLAE CEAUSESCU 
„România in lupta 

pentru progres, 
colaborare și pace"

Sub acest titlu a apărut recent în 
Editura Politică o culegere de cu- 
vîntări ale președintelui Finlandei, 
Urho Kekkonen, personalitate mar
cantă a vieții politiae finlandeze, 
autoritate de recunoscut prestigiu 
în viața internaționala.

Parcurgind conținutul cărții, idei
le cuprinse în cuvîntările rostite 
intr-un interval de aproape 30 de 
ani — de la cea cu cane începe vo
lumul, rostită la 25 septembrie 1944, 
în ziua armistițiului, și pină la toas
tul rostit la 22 septembrie 1969, la 
dineul oficial oferit de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejui vizitei pre
ședintelui finlandez în țara noastră 
— cititorul va realiza un util tur 
de orizont asupra problemelor po
litice și sociale cu care a fost și 
este confruntat poporul finlandez, 
va cunoaște poziția oficială a Fin
landei în unele din problemele 
majore ale contemporaneității. Tot
odată. din conținutul cuvîntărilor. 
cititorul va cunoaște însăși biogra
fia politică, spirituală și morală a 
autorului cărții.

Există, încă în prima cuvîntare 
cuprinsă în acest volum, o afirma
ție pe care Urho Kaleva Kekkonen 
a ilustrat-o prin activitatea sa : 
„Trebuie să știm să privim faptele 
in față și să acționăm in conformi
tate cu ele". In numele acestei pro
fesiuni politice care exprimă rea
lismul în atitudini, autorul cărții 
a acționat în cele mai diverse îm
prejurări, construind ca veritabil 
arhitect edificiul unei politici ce 
și-a ilustrat consecvența. „Fiind 
profund recunoscători celor care 
și-au dat viața pentru țară" — 
scria președintele Kekkonen — 
trebuie totodată să recunoaștem 
răspunderea noastră pentru pre
zentul și viitorul acestei țări. Este de 
datoria noastră să facem totul pen
tru a asigura poporului nostru con
diții de muncă pașnică netulburată, 
deoarece numai sub auspiciile pă
cii poate fiecare națiune să expri
me ceea ce este cel mai bine pen
tru ea însăși și să creeze valorile 
cele mai durabile pentru patrimo
niul său și al lumii".

în numele acestei răspunderi s-a 
pronunțat iu repetate rînduri au
torul cărții, pledind pentru înlătu
rarea suspiciunii din relațiile din
tre popoare, pentru asigurarea ba
zelor încrederii reciproce, pentru 
respectarea independenței fiecărei 
țări : „Finlanda este un stat inde
pendent, ea are dreptul și datoria 
să-și rezolve problemele interne 
așa cum consideră că este cel mai 
bine".

Din aceeași perspectivă va defini 
poziția Finlandei in politica inter
națională. politica dc neutralitate 
cohsiderătă ca „o modalitate de a 
rezolva problemele securității noas
tre, care iși are rădăcinile în isto
ria noastră proprie", reflectînd „o 
apreciere realistă a intereselor 
noastre naționale, a posibilităților 
noastre și o adevărată înțeleger" a 
situației noastre în lumea actuală".

Pornind de la principiile potrivit 
cărora „respectarea strictă a tu
turor angajamentelor și contracte

Interviul acordat
de președintele 

Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I) 

ței naționale a fiecărui stat — 
deoarece consider că numai pe 
această bază și numai în măsura 
în care fiecare stat se va bucura 
de independență și va fi în sigu
ranță că nu va fi victima unei 
agresiuni imperialiste se va putea 
asigura pacea și securitatea în 
în lume.

ÎNTREBARE : Deși România 
și Finlanda nu se învecinează 
direct, există, totuși, nume
roase contacte între cele două 
țări. Ați dori să ne spuneți 
părerea dv. asupra acestor 
contacte ?

RĂSPUNS : Este adevărat că 
România și Finlanda nu se în
vecinează direct, totuși astăzi dis
tanțele nu au prea* mare impor
tanță, ținînd seama că ele pot fi 
parcurse într-un timp destul de 
scurt ; în același timp, deoarece pa
cea este indivizibilă și toate po
poarele, indiferent la ce distanță 
se află, pe ce continent trăiesc, 
trebuie să colaboreze și să-și adu
că contribuția la realizarea păcii.

Eu apreciez că între România 
și Finlanda s-au dezvoltat relații 

lor este piatra unghiulară a poli
ticii externe", președintele Kekko
nen a desfășurat o vastă activitate 
de cunoaștere și apropiere între 
popoare, s-a declarat și s-a ilustrat 
ca un adept al colaborării pe baza 
respectului și încrederii reciproce. 
Spirit constructiv în politică, el 
și-a afirmat adesea încrederea în 
rațiune. în izbinda ideilor pozitive. 
Din această perspectivă, încă din 
1961, formula sugestii prețioase 
pentru definirea O.N.U., își expri
ma convingerea necesității „de a in
clude toate națiunile", pentru ca 
O.N.U. să se manifeste ca „expresia 
unei voințe universale de a evita 
greșelile trecutului și de a uni în
țelepciunea și puterea tuturor in 
seopul îmbunătățirii destinului •- 
inului".

Din aceeași perspectivă a formu
lat idei prețioase cu privire la 
crearea unei zone denuclearizate 
în Scandinavia, cu privire la secu
ritatea europeană și rolul țărilor 
mici în viata internațională, s-a 
pronunțat in favoarea coexistenței 
pașnice a cărei realizare o vedea 
conjugată obiectiv cu „renunțarea 
la folosirea forței în relațiile din
tre state", apreciind că, „numai 
dezvoltarea colaborării internațio
nale in toate domeniile, indepen
dent de barierele ideologice, poate 
să înlăture treptat ostilitatea și 
teama care înveninează relațiile in
ternaționale'*

în 1969, poporul nostru a avut sa
tisfacția de a-1 primi pe președin
tele Finlandei ca oaspete al 
României, văzînd în această vizită 
prilejul unei mai bune cunoașteri 
și înțelegeri reciproce, o acțiune 
concretă menită să influențeze po
zitiv cooperarea internațională, pa
cea și securitatea în Europa și in 
întreaga lume. Apreciind cu acel 
prilej eforturile constructive ale 
poporului român, în toastul rostit 
la dineul oficial oferit de pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceausescu — 
toast cuprins în culegerea apărută 
la Editura Politică — înaltul oaspe
te finlandez spunea : „Noi. finlan
dezii. admirăm voința si iscusința 
poporului român in a-si păstra in
dependența și a-și asigura dezvol
tarea in cadrul sistemului său pro
priu. înainte de toate, noi apre
ciem eforturile poporului român și 
ale guvernului său în șederea în
tăririi păcii in Europa".

Cartea președintelui Urho Kekko
nen, carte a cărei apariție coincide 
cu vizita of.cială a președintelui 
român, Nicolae Ceaușescu, în Fin
landa. dobîndește semnificații deo
sebite, constituie o nouă dovadă a 
dorinței celor două popoare de a 
se cunoaște mai bine, o contribuție 
la întărirea prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre cele două țări. 
Este cartea care ne face familiare 
problemele Finlandei contempora
ne. cartea unui-om politic preocu
pat de eficiența atitudinilor sale 
publice, a unui gînditor pe tărîm 
social care șj-a pus activitatea în 
slujba poporului său, a cauzei pă
cii și înțelegerii între popoare.

Nicolae DRAGOȘ

și contacte largi, deoarece ambele 
țări sînt preocupate de ridicarea 
lor economico-socială, de asigura
rea în Europa a unui climat de 
pace și colaborare, de dezvoltarea 
unor contacte largi cu toate sta
tele. În aceste condiții, este firesc 
ca țările noastre să colaboreze 
larg, să acționeze împreună, cu 
toate deosebirile de orînduire so
cială, pentru realizarea obiective
lor care interesează atît poporul 
român, cît și poporul finlandez.

Apreciez în mod deosebit vizita 
făcută de președintele Kekkonen 
în România, care a marcat un mo
ment important în relațiile dintre 
statele noastre, relații cu o tradiție 
îndelungată și consider că și vizita 
pe care urmează să o fac în curînd 
în Finlanda va contribui, de aseme
nea, la dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor dintre România și Fin
landa. în același timp, consider că 
prin întărirea colaborării dintre 
popoarele noastre aducem a contri
buție și la crearea securității și 
păcii în Europa și în lume.

Doresc ca, prin intermediul te
leviziunii dv., să transmit poporu
lui finlandez un salut călduros și 
cele mai bune urări de prosperi
tate și pace.

HELSINKI 28. — Trimișii spe
ciali Agerpres, A. Ionescu și C. 
Țintea, transmit : în ajunul vizitei 
oficiale în Finlanda a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, la Helsinki a 
apărut luni, în editura „ptava", 
volumul „Nicolae Ceaușescu — 
România în lupta pentru progres, 
colaborare și pace". Lucrarea în
mănunchează, de-a lungul a peste 
200 de pagini, extrase din expuneri, 
cuvintări. articole, interviuri și 
alte luări de poziție ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

„în contextul dialogurilor privi
toare Ia marile probleme interna
ționale contemporane, tot mai des 
apar numele României și al pre
ședintelui Consiliului de Stat ai 
Republicii Socialiste România — 
se subliniază în prefața editurii. 
Eforturile României socialiste pen
tru destinderea încordării și pen
tru cooperare între popoare, pre
cum și pentru realizarea securită
ții și a păcii în Europa și în lume, 
și pozițiile acestei țări, expuse in 
domeniile respective de domnul 
președinte Nicolae Ceaușescu, cit 
și alte probleme, sînt urmărite cu 
interes în numeroase țări și ele se 
bucură de o largă recunoaștere pe 
plan internațional". „O dată cu pu
blicarea acestei cărți — relevă pre
fața editurii „OTAVA" — satisfa
cem așteptările unui public larg, 
care dorește să cunoască mai în
deaproape opiniile președintelui 
Nicolae Ceaușescu despre politica 
externă a Republicii Socialiste 
România, precum și rolul său în 
înfăptuirea acestei politici".

Reamintind satisfacția cu care 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat pozițiile celor două state și 
acțiunile lor .în problemele dez
voltării colaborării și securității pe 
continentul nostru, ale organizării 
conferinței europene, editura inse
rează aprecierea șefului statului 
român, exprimată cu prilejul vizi
tei in România a președintelui Fin
landei, Urho Kekkonen : „Sîntem 
gata ca, împreună cu dumneavoas
tră și eu toate statele europene, să 
întreprindem noi eforturi de na
tură să ajute la pregătirea confe
rinței, la promovarea cooperării în 
Europa. în acest context, consi
derăm că activitatea pe care țările 
noastre o depun pentru asigurarea 
unor raporturi de bună vecinătate 
și înțelegere în spațiul lor geogra
fic — in Balcani, ca și în nordul 
continentului — deschide noi pers
pective pentru conlucrarea mu
tuală, reprezentînd un aport va
loros la cauza generală a securită
ții și păcii".

Volumul este precedat, de * ase
menea, de o scurtă biografie a au
torului, în care se relevă că tova
rășul Nicolae Ceaușescu, „ca secre
tar general al partidului comunist 
și președinte al Consiliului de Stat, 
activează larg și intens in munca 
de construcție a partidului și a 
statului, în domeniile economiei, 
culturii, ideologiei și al relațiilor 
internaționale".

în deschiderea lucrării, sub titlul 
„Nicolae Ceaușescu despre relațiile 
româno-finlandeze", primele pa
gini sînt închinate evoluției și 
perspectivelor raporturilor dintre 
cele două țări. Sînt amintite, în a- 
cest sens, aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Poporul ro
mân și poporul finlandez au bogate 
tradiții în lupta pentru libertate și 
progres social : ele se simt aproape 
prin aspirațiile lor comune pentru 
o viață mai bună, prin idealurile 
lor de înțelegere și pace",.. „Rela
țiile româno-finlandeze au cunos
cut în ultima perioadă o dezvoltare 
continuă, concretizată în lărgirea 
și diversificarea schimburilor eco
nomice, în extinderea legăturilor 
cultural-științifice și de altă na
tură".

în continuarea lucrării, luările 
de poziție ale șefului statului ro
mân sînt grupate jn nouă capitole, 
sub următoarele titluri : „Politica 
externă a României" ; „Dezvoltarea 
forțelor progresiste și ale păcii — 
trăsătură caracteristică, dominantă, 
a vieții internaționale" ; „Pentru 
prietenie, alianță și colaborare in
tre România șî celelalte state so
cialiste, pentru întărirea unității 
țărilor sistemului mondial socia
list" ; „Larga activitate internațio
nală pentru dezvoltarea colaboră
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rii cu toate țările" ; „Solidari
tate cu mișcările de elibe
rare și cu țările în curs 
de dezvoltare" ; „Securitatea euro
peană" ; „Dezarmarea — țelul de 
bază al intregii omeniri" ; „Stin
gerea focarelor de încordare pe 
glob — o cerință a timpului nos
tru" ; „Solidaritate deplină cu toate 
torțele antiimperialiste".

Apreciată ca un eveniment re
marcabil, editarea culegerii de dis
cursuri, articole și interviuri ale 
șefului statului român a polarizat 
atenția opiniei publice finlandeze,' 
reunind, luni după-amiază, într-o 
largă conferință de presă, pe re
prezentanții radioului și televiziu
nii, ai marilor cotidiene și publica
ții, organe ale principalelor partide 
politice, ale unor mari organizații 
cetățenești, exponente ale puncte
lor de vedere ale celor mai diverse 
categorii sociale. Au fost prezenți 
ambasadorul României la Helsinki, 
Mircea Bălănescu, și reprezentanți 
ai Ministerului de Externe al Fin
landei.

Conferința de presă, care a avut 
loc la sediul editurii „Otava", a 
fost deschisă de directorul general 
al editurii, Heikki Reenpaa, care a 
prezentat pe larg volumul tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a sub
liniat importanța deosebită a apa
riției lucrării in contextul relațiilor 
pozitive româno-finlandeze, care 
vor înregistra un considerabil pro
gres prin vizita președintelui Con
siliului de Stat al României în 
Finlanda.

în continuare, directorul general 
al editurii a răspuns întrebărilor 
puse de ziariști.

Marcată în mod public de această 
conferință de presă, editarea lucră
rii „Nicolae Ceaușescu — România 
in lupta pentru progres, colaborare 
și pace" a stîrnit interes cu multe 
zile înaintea apariției sale. Nu
meroase organizații cetățenești si 
biblioteci publice au solicitat dina
inte exemplare din această lucrare, 
adreisîndu-se Ambasadei române la 
Helsinki sau editurii „Otava". In? 
cepînd de marți, volumul „Nicolae 
Ceaușescu — România în lupt^ 
pentru progres, colaborare și pace“i 
împreună cu portretul autorului? 
vor fi expuse în librării, precum st 
in standuri special amenajate pe 
Aleksanterinkatu. una din principa
lele artere ale capitalei finlandeze.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
onoarea de a oferi opiniei publice 
finlandeze principalele luări de po
ziție, de largă audiență internațio
nală, ale șefului statului român, 
directorul general al editurii „Ota
va", Heikki Reenpaa, sublinia — 
într-o declarație făcută trimișilor 
Agerpres : „Apariția acestui volum, 
într-o aleasă tălmăcire și ținută 
grafică, reprezintă un semn de o- 
magiu. de prețuire a politicii ex
terne românești, care și-a găsit o 
prestigioasă afirmare prin glasul 
autorizat și respectat al celui mai 
înalt reprezentant al țării dumnea
voastră — președintele Nicolae 
Ceaușescu, personalitate eminentă 
a vieții internaționale. Considerăm 
cuvîntările sale ca foarte importan
te. Rolul domnului Nicolae 
Ceaușescu in politica europeană, ip 
viața internațională, este unul cen
trai. Iată motivul apariției cărții, 
al necesității ca finlandezii să-l cu
noască mai bine. Rezonanța amplă 
și profundă a politicii externe ro
mânești în Finlanda, ca și în lumea 
întreagă, este un reflex al consec- 
venței cu care șeful statului român, 
tara dumneavoastră și-au consa
crat permanent eforturile afirmării 
depline a principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional care tre
buie să guverneze relațiile dintre 
state, promovării — pe această 
bază — a unui climat de înțelege
re și respect reciproc, de pace intre 
popoare, propice reglementării, in 
spiritul echității și al interesului 
general al umanității, a principa
lelor probleme care confruntă as
tăzi lumea. Avem o înaltă stimă 
fată de_ România, față de politica ei 
externă. Aceasta cu atit mai mult 
cu cît între România și Finlanda 
există numeroase similitudini, nu
meroase apropieri care presupun a- 
ceeași atitudine față de problemele 
internaționale. De aceea, sosirea 
președintelui României in Finlan
da constituie un moment important, 
așteptat cu un deosebit interes".

Semnarea 
unei convenții 

consulare 
româno-polone

în urma tratativelor care au avut 
loc la București, la 28 iunie a fost 
semnată Convenția între guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Populare Polone 
privind desființarea vizelor pentru 
călătoriile în interes de serviciu și 
particular. Prin această convenție se 
lărgește cadrul călătoriilor fără vize 
dintre cele două țări.

Din partea română, convenția a 
fost semnată de Gheorghe Bădescu, 
directorul Direcției consulare din 
Ministerul Afacerilor Externe al Re
publicii Socialiste România, iar din 
partea polonă de Jerzy Roszak, di
rectorul Departamentului consular 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Polone.

Au fost prezenți funcționari supe
riori din M.A.E., reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Polone la București, 
membri ai celor două delegații, pre
cum și alte persoane oficiale.



CAMBODGIA

PUTERNIC ATAC AL FORȚELOR 
DE REZISTENTA POPULARĂ
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PNOM PENH 28 (Agerpres) — în 
cursul nopții de duminică spre luni, 
forțele de rezistență populară din 
Cambodgia au lansat un puternic 
atac asupra pozițiilor deținute de 
trupele regimului Lon Noi La Sre 
Khlong, la 85 kilometri sud-vost de 
Pnom Penh Ciocniri violente între 
unități ale patrioților khmeri și e- 
fectivele militare inamice au fost 
semnalate în ultimele 24 de ore și 
în regiunea denumită „Ciocul de 
Papagal".

Documentele
Pentagonului pun în 

lumina manevrele 
sumbre ale agresorilor
• ARTICOL APARUT IN ZIA

RUL „NHAN DAN"
HANOI 28 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția V.N.A., ziarul 
„Nhan Dan“, organ al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, a pu
blicat un articol referitor la docu
mentele secrete ale Pentagonului, 
date publicității in presa americană.

Concluziile pe care presa ameri
cană le-a tras din aceste documente, 
menționează ziarul, nu reprezintă 
ceva nou pentru poporul vietnamez, 
încă de mult timp. în apelurile, de
clarațiile sau memorandumurile sale, 
guvernul Republicii Democrate Viet
nam a denunțat cu vigoare politica 
colonialistă și războiul de agresiune 
ale Statelor Unite in Vietnam, pro
cedeele și afirmațiile înșelătoare ale 
guvernelor S U.A., care încercau să 
camufleze crimele lor de război in 
Vietnam. Guvernul R. D. Vietnam a 
demonstrat, de asemenea, că origi
nea războiului din Vietnam rezidă 
in intervenția S.U.A., continuă 
„Nhan Dan". Dezvoltarea mișcării 
mondiale de sprijinire a luptei po
porului vietnamez dovedește că po
poarele lumii, inclusiv cel american, 
iși dau seama din ce in ce mai 
limpede de caracterul agresiv al 
politicii S.U.A. și șe opun tot mai 
energie intenției guvernului ameri
can de a continua acest război ne- 
just.

Articolul se referă, in continuare, 
ia „planul de acțiune 34-A“, elabo
rat. de guvernul american, șl la „in
cidentul din Golful Tonkin", pe care 
l-a înscenat pentru a obține infor
mații asupra Vietnamului de nord 
și pentru a iniția războiul aerian și 
naval de distrugere împotriva R.D. 
Vietnam. Documentele Pentagonului, 
subliniază „Nhan Dan", pun in lu
mină manevrele sumbra ale agreso
rilor imperialiști americanii. Ele au 
demonstrat justețea cauzei poporului 
vietnamez, temeinicia declarațiilor 
sale de denunțare a crimelor de 
război și a procedeelor de înșelăciu
ne ale imperialismului american.

Pe de altă parte, subliniază „Nhan 
Dan", aceste documente scot în evi
dentă un detaliu demn de atenție 
și anume — necesitatea pe care o 
resimt imperialiștii americani „de a 
apăra Vietnamul de sud" nu numai 
pentru ca el „să nu cadă în miiniile 
comuniștilor", ci^i pentru a-și rea
liza „strategia globală".

Condamnind actele comise de gu
vernele americane precedente, zia
rul arată că este imperios necesar 
să se pună capăt acțiunilor actualei 
administrații.

Articolul apreciază că una din 
cauzele importante ale eșecului in
tervenției S.U.A. în Vietnam o con
stituie faptul că acestea <u comis o 
mare eroare in aprecierea forței 
poporului vietnamez și a hotăririi 
sale de a lupta și de a învinge.

Sub conducerea clarvăzătoare a 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, poporul vietnamez s-a ri
dicat intr-un singur elan împotriva 
agresorilor. în nord poporul vietna
mez i-a învins pe agresori în răz
boiul lor de distrugere, în sud el 
le-a provocat eșecuri importante in 
războiul lor local și in acțiunea de 
„vietnamizare ‘ a războiului.

Coordonindu-și strins acțiunile cu 
popoarele laoțian și cambodgian, 
scrie în încheiere „Nhan Dan", po
porul vietnamez va obține victoria 
completă.

CEA MAI BUNĂ 
LECȚIE,..o

REVISTA LIFE 
DESPRE ÎNVĂȚĂMINTELE 

DEZVĂLUIRII 
DOCUMENTELOR SECRETE
NEW YORK 28 (Agerpres). — Cea 

mai bună lecție pe care o dau dezvă
luirile cuprinse in documentele secre
te ale Pentagonului este că „un pre
ședinte american nu trebuie să mai 
antreneze nici o dată națiunea in 
război fără autorizația explicită a 
Congresului și fără sprijinul poporu
lui american", scrie săptămmalul 
„Life" in editorialul său de duminicii. 
„Life" apreciază că, hotărind să tri
mită trupe americane terestre în 
Vietnam, președintele Johnson „a 
preferat să lase atît Congresul, cit și 
opinia publică in necunoștință de 
cauză pentru o perioadă primejdios 
de îndelungată". Totodată, scrie re
vista, „Congresul însuși se face par
țial vinovat pentru a fi permis ca 
problema intrării in război să devină 
un prerogativ aproape exclusiv pre
zidențial. El a omis, de asemenea, 
după cum a făcut-o și presa, să so
licite și să obțină mai multe informa
ții in perioada acelor luni cruciale 
ale anului 1965. Abia acum incepe 
Congresul să-și reafirme rolul său 
tonstituțional..."

ÎNCHEIEREA vizitei in r. p. chineza 
A DELEGAȚIEI FRONTULUI NAȚIONAL

DE ELIBERARE DIN
PEKIN 28 (Agerpres). — O delega

ție a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, condusă de 
Nguyen Van Hieu, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al 
F.N.E., s-a aflat, timp de mai multe 
zile, intr-o vizită în R. P. Chineză. 
După cum anunță agenția „Elibera
rea". conducătorul delegației F.N.E. 
a fost primit de Ciu En-lai, membru

PHENIAN

Apel la luptă hotărită împotriva 
imperialismului american 
și militarismului japonez

• MITINGUL CONSACRAT ZILEI DE LUPTA ÎMPOTRIVA S.U.A.

PHENIAN 28 (Agerpres). — Parti - 
ciipanții la mitingul consacrat Zilei 
de luptă împotriva imperialismului
S.U.A., care, după cum s-a mai a- 
nunțat, a avut loc vineri la Phenian, 
au adresat un apel compatrioților 
sud-coreeni, chemindu-i șă desfă
șoare o luptă hotărită împotriva im
perialismului american și militaris
mului japonez, pentru salvarea na
țională. Apelul exprimă sprijin 
călduros față de lupta revoluționari
lor din Coreea de sud împotriva 
dominației colonialiste și a clicii Pak 
Cijan Hi, pentru dezvoltarea demo
cratică a societății sud-coreene și 
reunificarea patriei in condiții de 
independență.

Agresorii S.U.A., subliniază ape
lul. trebuie să pună capăt farsei așa-

Espjziția:
„A 50-a aniversare 

a Partidului
Comunist Român41
BONN 28 — Corespondentul 

Agerpres, M. Moarcăș, transmi
te : La Wuppertal (R.F. a Ger
maniei), a avut loc inaugurarea 
expoziției „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român", or
ganizată de centrul de docu
mentare „Friedrich Engels", în 
colaborare cu Partidul Comunist 
German.

Au luat parte membri ai con
ducerii Partidului Comunist 
German, membri ai centrului de 
documentare „Friedrich En
gels" din localitate, alți invi
tați, membri ai Ambasadei ro
mâne in R.F. a Germaniei.

La deschiderea expoziției au 
luat cuvintul Gerhard Deiim- 
lich, membru al Prezidiului Par
tidului Comunist German, re- 
dactor-șef al ziarului „Unsere 
Zeit", organ al P.C. German, 
Richard Kumpf, directorul cen
trului de documentare „Frie
drich Engels", și Iuliu Dobroiu, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Socialiste Româ
nia in R.F. a Germaniei.

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul României 

Ia Havana, Vasile Mușat, a ofe
rit un cocteil cu ocazia plecării sale 
definitive din Cuba. Au participat 
Secundino Guerra, membru al C.C. 
al P.C. din Cuba, Rafael Polanco, 
adjunctul șefului secției externe a 
C.C. al P.C. din Cuba, Carlos Chain, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. repreze.ntanți ai instituțiilor 
centrale, șefi ai misiunilor diploma
tice din Havana, oameni de cultură 
și artă, ziariști. Cocteilul s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Adjunctul șefului Mare
lui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Elibe
rare, Yen Ciun-ciuan, a avut, la 
Pekin, convorbiri cu Tran Sam, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale al R.D. Vietnam, care se află 
in China in fruntea unei delegații 
militare, informează agenția China 
Nouă.

Secretarul general al 
C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Gustav Husak, a primit pe
Raul Roa Garcia, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, ministrul afacerilor 
externe, care se află într-o vizită ofi
cială la Praga. în cursul convorbi
rii, informează agenția C.T.K., s-a 
procedat la un schimb de informații 
privind problemele actuale ale politi
cii interne și externe a celor două 
țări, precum și dezvoltarea relațiilor 
bilaterale.

VIETNAMUL DE SUD
al Comitetului Permanent al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, primirea desfășurîndu-se 
„intr-o atmosferă de prietenie cor
dială și solidaritate militantă".

în timpul vizitei sale la Pekin, 
Nguyen Van Hieu a conferit, de ase
menea, cu șeful statului Cambodgia, 
Samdech Norodom Sianuk.

numitei „reduceri a trupelor S.U.A." 
și să evacueze necondiționat, com
plet și imediat, trupele din Coreea 
de sud. în apel este exprimată con
vingerea că, bucurindu-se de pu
ternicul sprijin revoluționar al păr
ții de nord a Coreei, de sprijinul 
activ și încurajarea popoarelor revo
luționare din lumea întreagă, lupta 
populației sud-coreene va fi încunu
nată de succes.

★
SEUL 28 (Agerpres). — Studenții 

de la facultățile de drept, arte și 
științe din Seul au organizat o de
monstrație de protest, cerind aboli
rea regimului militar instituit in u- 
niversități și democratizarea sistemu
lui de învățămînt. Manifestanții au 
cerut, de asemenea, anularea proiec
tatei vizite la Seul a primului mi
nistru japonez, Eisaku Sato, cu pri
lejul „instalării" lui Pak Cijan Hi 
pe un nou termen în funcția de șef 
al regimului de la Seul.

De mai bine de o săptă- 
minâ, Malta a ieșit din 
conul de umbră al vieții 
internaționale, concenlrînd 
atenția observatorilor poli
tici. Evenimentele din ulti
ma; vreme din această țară 
„unde nu se intîmplă ni
mic", au răscolit întreaga 
viață politică a insularilor. 
Mai intii au fost alegerile 
care au adus la putere Par
tidul laburist. Primele mă
suri întreprinse de guvernul 
condus de Dominic Mintoff 
au pus în cauză statu-quo-ul 
din cei șapte ani ce au tre
cut de la proclamarea in
dependenței. timp in care 
Malta a continuat să rămî- 
nă in sfera de influență a 
Marii Britanii și a N.A.T.O.

Zilele trecute, amiralul 
Gino Birindelli, comandan
tul forțelor navale din sec
torul sud - european al
N.A.T.O. a fost pur și sim
plu expulzat de pe insulă, 
în același timp, premierul 
Mintoff a cerut guvernului 
britanic să treacă neîntâr
ziat la negocieri privind re
vizuirea acordurilor de aju
tor și apărare semnate în 
1964 a căror valabilitate 
expiră în 1974. Acest lu
cru — notează agenția 
„France Presse" — a fost 
anunțat vineri printr-un 
comunicat comun „pen
tru a se evita orice in- 
terpetare greșită". Totuși,

Alte 30 000 de persoane 
au devenit membre ale Par
tidului Comunist Francez, 
de la începutul anului și pînă la data 
de 15 iunie, informează ziarul „l’Hu- 
manite". în aceeași perioadă, au fost 
create 510 noi celule de partid, din
tre care aproape jumătate in între
prinderi industriale.

Tratatul de prietenie și 
colaborare dintre Uniunea so
vietica și Republica Arabă Unită, 
semnat in timpul vizitei președinte
lui Prezidiului Sovietului Suprem, 
Nikolai Podgornîi, în R.A.U., a fost 
ratificat de Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S., anunță agenția
T.A.S.S.

Ministrul afacerilor ex
terne al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al

Sarin Chakk, a soCambodgiei,
sit la Belgrad într-o vizită oficială. 
El va avea convorbiri cu secretarul 
de stat pentru afacerile externe, 
Mirko Tepavaț, care l-a întâmpinat la 
sosire, convorbiri in cursul cărora vor 
fi abordate probleme privind situa
ția internațională și colaborarea bi
laterală, precizează agenția Taniug.

Secretarul general al
O.N.U., U Thant, a adresat o scri
soare guvernului israelian, cerîndu-i 
să precizeze ce măsuri are în vedere 
pentru aplicarea rezoluției privind 
reîntoarcerea la căminele lor a lo

Plenara C. C. al P. C. 
din Chile

CUVÎNTAREA LUI LUIS CORVALAN
SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager

pres). — Agenția Prensa Latina a- 
nunță că la Santiago de Chile a avut 
loc o plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Chile. în 
centrul atenției plenarei s-a aflat 
bătălia pentru producție in toate 
sectoarele economiei naționale. De 
asemenea, au fost examinate unele 
probleme politice, ideologice și or
ganizatorice, precum și măsurile in 
vederea apropiatei aniversări a 50 
de ani de la crearea P.C. din Chile.

în încheierea lucrărilor, a luat cu- 
vîntul LUIS CORVALAN, secretar 
general al P.C. din Chile. El a sub
liniat că bătălia pentru producție nu 
este numai o bătălie economică, ci o 
luptă pe toate fronturile. Ea este, in 
primul rînd, o bătălie politică, pen
tru transformări in conștiința mase
lor, pentru lichidarea mentalităților 
moștenite de la capitalism. Bătălia 
pentru producție, in special în in
dustria cuprului și în agricultură, va 
fi serioasă și de importanță deci
sivă, a spus Luis Corvaian. Organi

UNITATEA DE ACȚIUNE A COMUNIȘTILOR
ȘI SOCIALIȘTILOR

— deziderat al clasei muncitoare franceze
PARIS 28 — Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite : 
într-o scrisoare de răspuns adresată 
Partidului Comunist Francez, Fran
cois Mitterrand, secretarul general al 
partidului socialist, a arătat că Bi
roul Executiv al partidului a hotărît 
să examineze cu atenție propunerile 
cuprinse în scrisoarea P.C.F. și să 
supună hotărirea sa viitoarei ședințe 
a Comitetului director, convocată 
pentru 10 iulie. După cum se știe, 
propunerile P.C.F. se refereau la 
continuarea negocierilor între cele 
două partide in vederea elaborării 
unui program comun de luptă și de 
guvernare.

Pe de altă parte, într-o cuvîntare 
rostită la sărbătoarea anuală a Fede
rației din nord a P.C.F., care a avut 
loc în Parcul sporturilor din Waziers, 
Georges Marchais, secretarul gene
ral adjunct al partidului, a apreciat 
Congresul de unificare socialistă și 
hotăririle care au fost luate de că

Londra a dat dispoziții gu
vernatorului său general 
din La Valetta să se depla
seze pe malurile Tamisei 
pentru consultări.

Din aceeași serie de „e- 
venimente-șoc" face parte 
și anularea vizitei pe 
care urma să o facă un

ansamblu acordurile cu 
pactul nord-atlantic.

încercind să dea o expli
cație acestor evenimente, 
observatorii politici relevă 
aspecte semnificative pentru 
noile concepții ale autorită
ților malteze. însăși campa
nia electorală a conținut

MALTA:

grup de nave ale flotai a 
6-a americane din Medite- 
rana în Malta, în a doua 
săptămină a lunii iulie. 
Confirmind această știre, 
un purtător de cuvînt al 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. preciza luni că gu
vernul maltez a avizat 
Washingtonul despre do
rința sa de a revizui în

indicii interesante pentru 
noua stare de spirit ce dom
nește pe insulă. Principalii 
factori ai victoriei laburiste 
— scrie corespondentul 
A.F.P. — au fost muncitorii 
de la șantierele navale și 
tineretul. Sindicatul doche
rilor maltezi și-a exprimat 
deschis sprijinul pentru 
premierul Mintoff. în acest

cuitorilor arabi care s-au refugiat în 
timpul evenimentelor din iunie 1967 
în Iordania, a anunțat duminică pos
tul de radio Tel Aviv. U Thant a ce
rut, de asemenea, explicații in legă
tură cu deschiderea șantierelor de 
construcții de locuințe în partea arabă 
a Ierusalimului. Guvernul israelian 
nu a răspuns încă la scrisoarea se
cretarului general al O.N.U., a pre
cizat comentatorul postului de radio 
Tel Aviv.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, 
Pal Losonczi, a sosit la Viena 
într-o vizită oficială. Programul 
vizitei prevede convorbiri cu 
președintele Austriei, Franz Jo
nas, în probleme privind relațiile bi
laterale și situația internațională ac
tuală.

Procesul teroriștilor lis
acuzați de asasinarea, la 7tași.

aprilie, a ambasadorului iugoslav la 
Stockholm, Vladimir Rolovici, a în
ceput în capitala Suediei.

Incendiu la rafinăria din 
Czechowice - Dziedzice. 

Un comunicat dat publicității la 
Varșovia anunță că . sîmbătă a iz
bucnit un incendiu la rafinăria de 
petrol din localitatea Czechowice- 
Dziedzice. După miezul nopții, se 
arată în comunicat, a explodat un 
rezervor de petrol. La acțiunea de 
salvare au participat unități de pom
pieri din mai multe voievodate și u- 
nități ale armatei. în pofida efortu
rilor deosebite și a activității neîn

zarea ei presupune un studiu com
plet al diverselor aspecte economice. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea și 
importanța înființării unor comitete 
de producție și de vigilență, precum 
și a găsirii altor forme de a asigura 
o participare mai mare a muncito
rilor la producție. El a relevat că 
aprobarea de către Parlament a re
formei constituționale ce va permi
te naționalizarea cuprului are o 
mare importanță istorică și va tre
bui însoțită de o mobilizare largă a 
maselor.

Țara noastră — a declarat Luis 
Corvaian — a pășit pe calea revolu
ției. Clasa muncitoare a avertizat 
de multe ori reacțiunea că este ho- 
tărită să nu permită nici un pas 
inapoi. „Intrăm într-o fază în care 
este esențial să se folosească toate 
capacitățile politice ale poporului 
pentru ca procesul revoluționar să 
poată progresa. Aceasta este marea 
noastră sarcină", a spus, în înche
iere. secretarul general al P.C. din 
Chile.

tre acesta în favoarea unei schim
bări a politicii și structurii țării și 
pentru înțelegerea cu partidul co
munist ca „un fapt nou de mare im
portanță pentru viitor". După ce a 
scos în evidență anumite ambigui
tăți în moțiunea finală adoptată de 
congresul socialist, Georges Mar
chais a arătat că ea „nu re
flectă în mod clar curentul u- 
nitar manifestat în timpul lucrări
lor congresului". „Partidul Comunist 
Francez, -a spus secretarul general 
adjunct al P.C.F., dorește in mod 
sincer ca aceste ambiguități să dis
pară cit mai curînd posibil, pentru 
ca partidul socialist să pornească in 
mod efectiv și hotărit, împreună cu 
noi, pe calea unirii și a unor acțiuni 
unitare pentru democrație și socia
lism. Noi, comuniștii, vrem in mod 
leal și arzător unirea și nu vom ne
glija nimic pentru a ajunge Ia a- 
ceasta".

sens, a reținut atenția nu
mirea în postul de ministru 
al lucrărilor publice a lui 
Lorry Sânt, secretar al sec
ției șantierelor navale din 
cadrul Uniunii generale a 
muncitorilor din Malta.

Cu privire la platforma 
politică de pe care laburiș
tii maltezi vor acționa in 
timpul guvernării lor, se 
subliniază faptul că pre
mierul Mintoff intenționea
ză să profite de cele două 
luni acordate de Constitu
ție, înaintea convocării Par
lamentului, pentru a lua o 
serie de măsuri in toate 
domeniile de activitate.

Pe plan extern, în cercu
rile guvernamentale se vor
bește despre neutralizarea 
insulei. în ce privește 
N.A.T.O., se remarcă faptul 
că noul prim ministru a 
subliniat că Malta nu este 
membru al acestei organi
zații și că vasele militare 
ale pactului au acces in 
porturile malteze numai în 
virtutea acordurilor înche
iate cu Marea Britanie. Se 
înțelege, astfel, de ce revi
zuirea acordurilor anglo- 
malteze cerute de noul gu
vern maltez stârnește o în
grijorare nedisimulată in 
cercurile militariste nord- 
atlantice.

D. POPA

trerupte, incendiul a durat in tot 
cursul zilei de duminică. Au murit 
14 persoane — 7 soldați și 7 pom
pieri — alte 56 fiind rănite. în 
localitate a sosit Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.U.M.P., 
care a vizitat apoi spitalul din Biel- 
sko Biala, unde se află internați ră- 
niții. A fost constituită o comisie 
guvernamentală pentru cercetarea 
cauzelor incendiului.

Subsecretarul de stat la 
Ministerul de Externe al
Greciei, Xanthopoulos-Palamas,
referindu-se la vizita oficială pe care 
o va întreprinde, începind de 
miercuri, la Sofia a afirmat că este 
vorba de o „misiune de bunăvoință 
și de o manifestare a intenției de a 
dezvolta relațiile bilaterale la toate 
nivelurile" ; de asemenea, se va face 
un schimb de păreri referitor la si
tuația din Balcani.

în sala teatrului popular „Ivan 
Vazov" din Sofia, colectivul O- 
perei române din Cluj a pre
zentat, in cadrul festivalului 
„Săptămînile muzicale ale So
fiei", „Lacul lebedelor".

Scriitorul Jean Freville, 
unul din veteranii Partidului Comu
nist Francez, autorul unor lucrări din 
domeniul istoriei și al altor domenii 
ale științei, a încetat din viață. Prin
tre cele mai cunoscute opere ale lui 
Freville se numără „Lenin la Paris", 
„Noaptea ia sfîrșit la Tours", consa
crată întemeierii Partidului Comu
nist Francez, „Despre Maurice Tho
rez".

Lucrările sesiunii 
mixte româno-iugoslave 
de colaborare economică

BELGRAD 28 — Corespondentul 
Agerpres, George Ionescu, trapsmite i 
între 25 și 28 iunie, la Belgrad, au 
avut loc lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Comisiei mixte româno- 
iugoslave de colaborare economică.

Comisia a examinat îndeplinirea 
recomandărilor adoptate la întâlni
rile precedente ale celor două părți 
in Comisia mixtă (București — sep
tembrie 1970 și Kladovo — decem
brie 1970) și a constatat cu satisfac
ție că s-au înregistrat importante 
rezultate în dezvoltarea și diversi
ficarea colaborării și cooperării eco
nomice și tehnice dintre cele două 
țâri, în domeniile construcțiilor de 
mașini, electrotehnicii, industriei 
metalurgice, industriei chimice, 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
în aprovizionarea reciprocă cu unele 
materii prime. S-a dezvoltat, de a- 
semenea, colaborarea în zona de 
frontieră, precum și în alte do
menii.

în legătură cu lucrările pentru 
construirea Sistemului hidro-energe- 
tic și de navigație „Porțile de 
Fier", comisia a constatat că aces
tea se desfășoară în bune condiții, 
potrivit programului de lucru. Pînă 
în prezent, au intrat în funcțiune 
cite patru hidroagregate în fiecare 
din cele două centrale ale sistemu
lui.

In timpul lucrărilor sesiunii, au 
fost finalizate noi acțiuni de cola
borare : cooperarea în producția ele 
mașini de rectificat, încheierea unui 
acord de colaborare în domeniul 
poștelor și telecomunicațiilor, în
cheierea unui acord privind com
pletarea acordului în vigoare refe
ritor la traficul de călători în zona 
de frontieră, schimbul de note pri
vind deschiderea unui nou punct ru
tier de trecere a frontierei.

Comisia mixtă a subliniat cu sa
tisfacție că dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice se reflectă 
în creșterea în mod substanțial a 
schimburilor comerciale, al căror 
volum va fi, potrivit acordului co
mercial de lungă durată, pe perioa
da 1971—1975, de 2,4 ori mai mare 
față de realizările din perioada 
1966—1970. în ceea ce privește vo
lumul schimburilor comerciale con
venit pentru anul 1971, acesta este 
de 1,9 ori mai mare decît realiză
rile din anul 1970.

în scopul dezvoltării și diversifi
cării în continuare a schimburilor 
comerciale, cu prilejul sesiunii co
misiei s-au stabilit măsuri cores
punzătoare.

în vederea dezvoltării în conti
nuare a colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice ro- 
mâno-iugoslave, comisia a convenit 
noi măsuri, îndeosebi pentru colabo
rarea și cooperarea in domeniile in

R. F. G.

Acțiuni pentru 
anularea 

interzicerii 
P. C. din 
Germania

BONN 28 (Agerpres). — în condi
țiile unor ample manifestații ale for
țelor progresiste și democratice din 
R. F. a Germaniei, tribunalul din 
Flensburg a anulat dispoziția din 
anul 1968 a Procuraturii vest-germa- 
ne în baza căreia au fost confiscate 
60 000 exemplare ale proiectului de 
program al Partidului Comunist din 
Germania.

Referindu-se la decizia tribunalu
lui, Max Reimann, președintele Co
misiei P. C. din Germania pentru con
vorbiri cu privire la anularea inter
zicerii partidului, a declarat că a- 
ceastă sentință trebuie acum să fie 
urmată de anularea interzicerii P.C. 
din Germania. El a chemat pe toți 
muncitorii, toți democrații din R.F.G. 
să continue cu vigoare lupta în ve
derea anulării interzicerii Partidului 
Comunist din Germania.

Sărbătoarea 
ziarului „Volksstimme"

Timp de două zile, sîmbătă 
și duminică, aproape 100 000 de 
vienezi și-au dat intilnire in 
Prater — unul din cele mai pi
torești locuri de agrement ale 
capitalei austriece — pentru a 
participa la serbarea ziarului 
„Volksstimme", organ al Parti
dului Comunist din Austria. La 
această tradițională manifestare 
au participat comuniști, simpati- 
zanți ai Partidului Comunist 
din Austria și alți oameni dor
nici să cunoască ideile pentru 
care luptă partidul. De aseme
nea, au fost prezenți și repre
zentanți ai ziarelor frățești din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Ungaria, România, Uniunea So
vietică, Franța, Italia, R.F.G.

Pe estradele parcului au avut 
loc programe artistice, susținu
te de diverse formații artistice 
vieneze. S-au desfășurat, tot
odată, întreceri sportive în ca

dustriei construcțiilor de mașini, e- 
lectrotehnicii, industriei chimice și 
petrochimice, energiei electrice, trans
porturilor și telecomunicațiilor, a- 
griculturii, industriei ușoare și ali
mentare, turismului.

Comisia a acordat o atenție deo
sebită utilizării în continuare a po
tențialului hidroenergetic al Dunării, 
căzîndu-se de acord in acest scop 
supra unui program concret ce 
lucru.

Comisia a căzut, de asemenea, de 
acord asupra încheierii unei conven
ții privind înființarea Consorțiului 
bancar româno-iugoslav.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială de prietenie 
și deplină înțelegere.

Protocolul încheiat cu acest prilej 
a fost semnat, din partea română, 
de Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, președin
tele părții române în comisia mixtă, 
iar din partea iugoslavă de Du- 
șan Gligorievici, membru al Vecei 
Executive Federale a Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele părții iugoslave în comi
sie. La semnare au asistat Vasile 
Șandru, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad. Iso 
Njegovan, ambasadorul R. S. F. 
Iugoslavia la București, precum și 
membrii celor două delegații.

★

Luni, a fost semnat la Belgrad :m 
acord între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul R. S. F. 
Iugoslavia, prim care au fost extinsa 
prevederile din acordul româno- 
.iugoslav privind mucul trafic de că
lători în zona de frontieră, încheiat 
la Belgrad, la 13 ianuarie 1970. Prin 
noul acord, zona micului trafic da 
călători s-a extins de la 15 la 20 de 
kilometri, iar numărul călătoriilor la 
care dă dreptul acordat a fost ma
jorat de la 4 la 12 pe an.

Acordul va intra in vigoare după 
ce va fi aprobat de guvernele celor 
două țări.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de Eugen Luchian, consilier 
la Consiliul de Miniștri, iar din par
tea iugoslavă de Ivo Susnjara, di
rector în Secretariatul republican 
pentru afacerile interne al R. S. Ser
bia.

Prin schimb de note a fost înche
iat, de asemenea, un acord între 
cele două guverne, cu privire la des
chiderea unui punct internațional 
pentru, traficul de călători și măr
furi Naidaș (România) — Kaludje- 
rovo (Iugoslavia). Acest punct va ft 
dat în folosință pînă la data de 
1 octombrie 1971.

Tot luni a fost semnat un acord 
de colaborare in domeniul poștelor 
și telecomunicațiilor intre România 
și Iugoslavia.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de ambasadorul Vasile Șan
dru, iar din partea iugoslavă t,s di
rectorul general al Uniunii .ugo- 
slave P.T.T., Vasilievici Prvoslav.

La semnarea celor două documen
te au asistat tovarășii Emil Drigă- 
nescu și Dușan Gligorievici.

Tirgul internați»! > 
de chimie 

„Incheba 71“
FRAGA 29 — Corespondentul 

Agerpres, C. Prisăcaru, transmi
te : Pavilionul românesc din ca
drul târgului international de 
chimie „Incheba '71“, deschis 
la Bratislava, a fost vizitat de 
Gustav Husak, secretar general 
al C.C al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, Vasil Bilak, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.C., și de alți con
ducători de partid și de stat 
cehoslovaci.

Tovarășul Gustav Husak a 
apreciat varietatea și calitatea 
produselor chimice românești 
expuse și a urat succese între
prinderilor românești care par
ticipă la această importantă 
expoziție

drul cărora au evoluat și spor
tivi români. In standurile a- 
■menajate special, participanții 
au putut găsi și procura cărți 
și broșuri conținind lucrări ale 
clasicilor marxism-leninismu- 
lui, precum și diferite materiale 
în care era explicată politica
P.C. din Austria. Tinerii au îm
părțit numeroase manifeste de 
protest împotriva războiului din 
Vietnam.

Duminică după-amiază, în 
fața zecilor de mii de oameni 
adunați in Prater a vorbit to
varășul Franz Muhri, președin
tele Partidului Comunist din 
Austria, care a evocat pe larg 
țelurile luptei partidului, rolul 
și importanța pe care o are in 
cadrul acestei lupte presa co
munistă.
Viena, 28

Ion HERȚEG
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