
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XL Nr. 8840 Joi 8 iulie 1971 6 PAGINI - 30 BANI

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

In unită ți agricole din bărăgan
Unități agricole de stat șl cooperatiste din cea mal fertilă 

xor.1 : t. r îi. Bărăganul, au primit miercuri vizita secretarului 
general al partidului.

Ieri dimineață, tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
tovarășii Gheorghe Pană șl Iosif Banc, s-au îndreptat, la bor- 
dul unui elicopter, spre sud-estul țării, peste cîmplile încărcate 
de rod, către ialomița. E vremea recoltatului păioaselor și, 
de la plafonul redus la care se zboară, cîmpul apare ca un 
Imens șantier. Combinele seceră, plugurile ară. în urma lor, 
atelajele transportă saci, paie, nutrețuri verzi. Se văd turme

de ol, cirezi de bovine la pășune. Pretutindeni se descoperă 
privirii o activitate intensă.

Vizita secreîarului general al partidului în unități ale agri
culturii, în acest sezon de muncă, cînd se dă bătălia recoltei 
și se hotărăște nu în mai niică măsură bunul mers ai lucră
rilor de care depind recoltele de toamnă, creșterea șeptelului, 
urmărește un scop bine precizat : cunoașterea la fața locului 
a condițiilor in care se desfășoară campania aqrlcolă de vară 
și se pregătește ogorul pentru culturile din seria a doua.

Esîe ceea ce s-a realizat și ieri în unitățile agricole vizi
tate în Cîmpia Bărăganului.

I
i

derea creșterii eficienței economice 
a acestor unități.

Următorul popas se face la Mur- 
geanca, la ferma vegetală a ace
leiași întreprinderi. Elicopterul a- 
terizează între lanurile de porumb 
și de grîu, care se întind pe apro
ximativ 1 000 ha. Șeful fermei, ing. 
George Georgescu, invită pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe cei
lalți conducători de partid și de 
stat în lan. Porumbul este mare, 
viguros, i-a crescut spicul și i-a dat 
mătasea. Specialiștii apreciază că 
x'oducția va fi de peste 6 000 kg 
la ha. Calitatea lucrărilor de în
treținere, strădania lucrătorilor 
pentru obținerea unor recolte tot 
mai bogate se bucură de o bine
meritată prețuire. Mai mult po
rumb înseamnă mai multă carne, 
mai mult lapte, mai multe păsări, 
mai multe ouă.

In lanurile de grîu de alături, 
recoltarea e în toi cu aportul a 21 
de combine. Pe cele 90 de ha re
coltate în ultimele zile s-a obținut 
o producție medie la ha de 3 850 
kg grîu. Văzîndu-se la fața locu
lui calitatea lucrărilor, specialiști
lor li se recomandă să acorde toa
tă atenția strîngerii în cele mai 
bune condiții a cerealelor, evitîn- 
du-se orice risipă. Dat fiind faptul 
că pe alocuri păioasele sînt culca
te din cauza ploilor abundente din

(Continuare in pag. a Ill-a)

Intrerupindu-și pentru cîteva momente activitatea, cooperatorii din Ileana îi întîmpină pe conducătorii de partid 
și de stat

La ora 7 și jumătate dimineața, 
elicopterul special la bordul căruia 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid și de 
stat care l-au însoțit în vizita prin 
unități agricole din județele Ialo
mița și Ilfov aterizează în apro
pierea fermei de taurine a între
prinderii agricole de stat Ograda, 
din județul Ialomița. Un mare 
număr de lucrători ai întreprinde
rii și de țărani cooperatori aflați 
pe ogoare il salută cu căldură pe 
secretarul general al partidului, 
manifestîndu-și și cu acest prilej 
dragostea fierbinte, recunoștința 
pentru activitatea neobosită pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o depune in fruntea partidului și 
statului pentru înflorirea continuă 
a patriei, pentru bunăstarea în
tregului popor. Se scandează : 
,.Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu și 
poporul". se dăruiesc flori. In 
întimpinare au venit tovarășii 
Vasile Marin, prim-secretar al Co-

județean Ialomița al 
Ion Teșu, șeful Departa- 
agriculturii de stat din

mitetulul 
P.C.R.. și 
meritului 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Directorul întreprinderii, Con
stantin Gib, invită pe oaspeți să 
viziteze ferma de selecție pentru 
reproducerea vacilor de lapte, care 
numără circa 600 capete. Este un 
lot tinăr, aflat la prima fătare. 
Totuși, datorită unor metode rațio
nale de îngrijire și furajare, pro
ducția de lapte a ajuns la 4 000 1, 
cu perspectiva de a crește in cu- 
rind pină la circa 4 400 L Anima
lele. vaci bălțate, negru-alb din 
vestita rasă Holstein, sint frumos 
dezvoltate, adaptîndu-se bine con
dițiilor din țara noastră. Gazdele 
informează că în prezent se află 
în construcție alte două ferme 
asemănătoare, fiecare cu o capaci
tate de 550 capete, care își vor 
începe activitatea în toamna aces
tui an. De asemenea, încă două

Tovarășului TODOR JIVKOV
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

jul alegerii in înalta funcție de președinte al Consiliului 
epublicii Populare Bulgaria, îmi este deosebit de plăcut să 
in numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro- 

1 al meu personal, cele mai cordiale felicitări și urări de sănă
tate și succes in activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

îmi ■ lina convingere că relațiile de prietenie frățească
și colaborarea multilaterală dintre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria se vor dezvolta și adinei continuu, spre bi
nele popoarelor român și bulgar, al unității țărilor socialiste, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

de

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
c: al meu personal, vă adresez calde felicitări cu prilejul alegerii dum
neavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Re- 
publ cii Populare Bulgaria și vă urez deplin succes in îndeplinirea mi
siunii de răspundere ce v-a fost încredințată-

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima încrederea că prie
tenia și colaborarea frățească dintre țările noastre se vor întări în con
tinuare în interesul popoarelor român și bulgar, al cauzei socialismului 
șs păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

ferme de aceeași capacitate vor 
intra în funcțiune în anul urmă
tor la ferma Mărculești.

In timpul vizitei la unul din o- 
biectivele aflate în construcție, se
cretarul general al partidului face 
observația că se folosesc în mod 
necorespunzător materialele, se 
consumă mult lemn și recomandă 
conducătorilor întreprinderii, orga
nelor județene de partid și de stat 
să ia măsuri pentru amenajarea pe 
șantier a unor poligoane speciale 
pentru confecționarea prefabricate
lor din beton, precum și a câră- 
midăriilor. Pentru grăbirea execu
ției lucrărilor este necesar ca și 
îngrijitorii de animale să foloseas
că timpul liber la diferite lucrări 
de construcții.

Abordîndu-se în discuțiile cu 
specialiștii problema furajării ra
ționale a animalelor, reiese că 
zootehniștii de la Ograda, ca de 
altfel și din alte ferme, se orien
tează aproape exclusiv spre folo
sirea concentratelor, fapt ce are ca 
rezultat un consum mare de nutre
țuri scumpe și deci ridicarea pre
țului de cost al producției. Se face 
observația că în toate țările cu o 
zootehnie dezvoltată baza hrănirii 
an:malelor o constituie pășunea. 
,.Trebuie să înțelegem — sublinia
ză secretarul general al partidului 
— că nu putem face zootehnie nu
mai în grajd, oricît am înmulți nu
mărul grajdurilor".

In continuare, se vizitează ferma 
de îngrășare a porcilor, cu o capa
citate de aproximativ 15 000 cape
te, din care 1 200 de scroafe. A- 
nual, de aici se livrează mari can
tități de carne atît pentru consumul 
populației, cît și pentru export. 
Fiind întrebați în legătură cu me
todele folosite la îngrășarea ani
malelor, specialiștii arată că pen
tru un kg de carne se folosesc in 
prezent mai puține unități nutriti
ve decît se consumau în anii 
trecuți. Cu toate acestea, consumul 
este încă prea mare, mai ales la 
furajele concentrate. Reiese ca o 
sarcină pentru specialiști să se 
preocupe într-o mai mare măsură 
de problema sporirii producției și 
folosirii furajelor vegetale de mare 
randament — sfeclă furajeră, 
dovleac, varză, pepeni furajeri — 
atît de eficiente în îngrășarea por
cilor.

în încheierea vizitei la cele două 
obiective ale întreprinderii de la 
Ograda sînt aduse în discuție și 
alte măsuri ce se cer luate în ve-

Miercuri la amiază a părăsit Ca
pitala tovarășa Dolores Ibârruri, 
președintele Partidului Comunist 
din Spania, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, tovarășa Dolores Ibârruri a 
fost salutată de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, și soția 
sa, Elena Ceaușescu, Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comitetu-

Perma-
P.C.R.,

lui Executiv, al Prezidiului 
nent, secretar al C.C. al 
Ghizela Vass, membru al Comitetu
lui Central al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, miercuri 
după amiază, delegația Partidului 
Comunist Francez condusă de to
varășul Jacques Duclos, membru al 
Biroului Politic al Partidului Co
munist Francez, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Jacques Denis și Lucien Seve, mem
bri ai Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez.

La primire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Gheorghe Vasilichi, membri ai C.C. 
al P.C.R., Dumitru Ghișe, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirilor care au 
avut loc cu acest prilej s-au efec
tuat o informare reciprocă asupra 

• situației din cele două țări, asupra 
activității P.C.R. și P.C.F. și un 
schimb de păreri cu privire la miș-

carea comunistă si muncitorească, 
situația internațională și lupta for
țelor antiimperialiste.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă sinceră, tovărășească. Ea 
a evidențiat dorința ambelor par
tide de a dezvolta colaborarea din
tre ele in interesul relațiilor dintre 
cele două țări și popoare, al cauzei 
păcii și securității în Europa și in 
întreaga lume, al luptei contra im
perialismului, pentru democrație și 
socialism.

Opinia noastră publică îmbrățișează 
cu căldură programul profund partinic, 
propus de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

pentru educarea marxist-leninistă
a membrilor de partid,

a tuturor oamenilor
Măsurile propuse de secretarul general al 

partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și adoptate in unanimitate de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice, de educare 
marxist-leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii au fost primite în 
întreaga țară cu un excepțional interes. Lu
crătorii din toate sferele activității politico- 
ideologice — activiști de partid, ai organiza
țiilor de masă și obștești, propagandiști, cadre 
din invățămintul de partid și de stat, scriitori 
și alți oameni de artă și cultură — aparținînd 
tuturor generațiilor, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități au subliniat în
semnătatea uriașă a propunerilor de măsuri 
și caracterul lor necesar pentru progresul so
cietății noastre, și-au exprimat deplina ade
ziune și aprobare, o dată cu hotărîrea fermă 
de a milita pentru transpunerea lor în viață.

PE BUNA DREPTATE PROPUNERILE 
PREZENTATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU SÎNT APRECIATE CA UN 
STRĂLUCIT PROGRAM DE ACȚIUNE. UN 
ANSAMBLU CUPRINZĂTOR. APROFUN
DAT ȘI EFICIENT, MENIT SA RIDICE LA 
UN NIVEL CALITATIV SUPERIOR ÎN
TREAGA ACTIVITATE EDUCATIVA DIN 
PATRIA NOASTRĂ, ÎN CONCORDANȚA CU 
CERINȚELE ȘI EXIGENȚELE FĂURIRII 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL

DEZVOLTATE ȘI CA PARTE INTEGRANTA 
A ACESTEI OPERE ISTORICE.

Luările de poziție, declarațiile, scrisorile 
adresate redacției dau glas voinței unanime 
de a se asigura întărirea spiritului partinic, 
militant, creșterea combativității revoluțio
nare a activității politice, ideologice și edu
cative, lichidarea deficiențelor, lipsurilor și 
neajunsurilor care mai persistă in acest do
meniu, a oricăror influențe ale ideologiei bur
gheze, a mentalităților retrograde. Este expri
mată hotărîrea de a contribui cu pasiune re
voluționară, cu nesecată energie la dezvoltarea 
succeselor obținute pină acum in formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a poporului, 
la înrădăcinarea profundă în masele cele mai 
largi a ideologiei partidului nostru, a politicii 
sale marxist-leniniste, a concepției despre 
lume și societate a clasei muncitoare, a pa
triotismului socialist și internaționalismului 
proletar, a solidarității cu toate țările socia
liste și toate forțele libertății și progresului 
social, la însușirea organică a principiilor 
eticii socialiste, intr-un cuvint, a contribui din 
toate puterile, folosind din plin toate posi
bilitățile, toate mijloacele educative de care 
dispune societatea noastră pentru făurirea 
omului nou, cu convingeri ideologice ferme 
și profund devotat celui mai măreț ideal pro
dus de gindirea umană — comunismul.

Este o realitate incontestabilă că realizarea

muncii
ansamblului de măsuri preconizat de secre
tarul general al partidului va asigura socie
tății românești noi și grandioase forțe, pen
tru o și mai rapidă înaintare pe calea socia
lismului, pentru creșterea bunăstării materia
le, cît și a bogăției spirituale a cetățenilor 
României socialiste.

Satisfacția cu care sint salutate aceste mă
suri este însoțită totodată de relevarea fap
tului că ele sint o expresie a înaltei princi
pialități comuniste cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conduce destinele partidului și po
porului, sesizind cele mai importante cerințe 
aie mersului înainte al societății noastre, tra- 
sind programe mobilizatoare pentru soluțio
narea lor.

Sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân au fost obținute succese istorice în edi
ficarea societății socialiste, in dezvoltarea ba
zei materiale a orînduirii noastre, in înflo
rirea țării ; întărind conducerea și controlul 
de partid, spiritul partinic în orientarea și 
în activitatea din toate sectoarele muncii 
politico-ideologice, înfăptuind programul lu
minos trasat de partid, poporul nostru va 
obține noi și tot mai mari victorii pe drumul 
făuririi civilizației comuniste in scumpa noas
tră patrie, Republica Socialistă România.

(Publicăm in pagina a II-a cîteva 
din ecourile trimise redacției noastre).
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OPINIA NOASTRĂ PUBLICA ÎMBRĂȚIȘEAZĂ CU CĂLDURĂ 
PROGRAMUL PROFUND PARTINIC, PROPUS DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU, PENTRU EDUCAREA MARXIST-LENINISTĂ
A MEMBRILOR DE PARTID, A TUTUROR OAMENILOR MUNCII

Noi, propagandiștii, să promovăm 
stăruitor etica nouă!

împreună cu tovărășii mei de mun
că am citit cu deosebit interes, 
miercuri dimineața, in ziarul „Scân
teia** și am dezbătut in ședința comu
nă a comitetului de partid și comi
tetului de direcție propunerile de mă
suri prezentate de secretarul general 
a] partidului nostru și adoptate in 
ultima sa ședință de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Ca propagandist in organizația de 
partid a sectorului mecanic-șef din 
Uzina de utilaj chimic Ploiești apre
ciez cu atit mai mult aceste măsuri, 
menite să ducă la îmbunătățirea sub
stanțială a fondului activității pe 
care o desfășurăm toți cei ce am 
fost investiți cu misiunea de mare 
răspundere de a sădi in conștiința și 
in inimile oamenilor muncii ideile 
nobile, idealurile înaripate ale parti
dului nostru.

Justețea acestor propuneri îmi a- 
nare cu deosebită limpezime. în lu
mina lor înțelegem mai bine și unele 
din lipsurile care s-au manifestat in 
activitatea noastră propagandistică. 
Noi ne-am ocupat stăruitor — și a- 
cesta este un lucru bun — de expli
carea conținutului politicii partidului, 
de clarificarea temeiurilor principiale 
ale diferitelor măsuri adoptate pe 
plan economic, politic, social, dar tre
buie să recunoaștem că nu in aceeași 
măsură am dat atenția cuvenită cul
tivării trăsăturilor eticii noi. transfor
mării convingerilor comuniste in 
fapte de viață, in atitudini înaintate 
in producție, in viața socială și per
sonală. In colectivul nostru s-au ivit 
nu puține cazuri de neglijente in 
muncă, de atitudini necorespunzătoa
re față de avutul obștesc, de lipsă de 
răspundere și superficialitate în în- 
deplinirea unor sarcini, iar invăță-

Un îndemn în numele socialismului
Am citit cu mare interes propune

rile făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fata Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. in ce privește 
îmbunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist-len'- 
nistă a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii. Se desprinde 
limpede din acest document o griiă 
excepțională pentru clasa _ munci
toare- pentru educarea ei. a întregu
lui popor, in spiritul politicii pe care 
de ani de zile partidul nostru o face 
cu rezultatele strălucite de pină 
acum.

Ca scriitor sint. desigur, preocupat 
mai mult de problemele ridicate de 
secretarul general al partidului in 
ce privește creația artistică și. in 
special, problemele literaturii. Este 
clar pentru toată lumea, că nimeni 
nu cere întoarcerea la o literatură 
schematică, la practicarea acelei arte 
a ruperii de realitate. Dar nu 
not fi trecute cu vederea încercările 
destul de numeroase de evaziune din 
literatură, vidarea de conținut etic 
și social a unor romane publicate de 
editurile noastre. Că s-a practicat — 
si încă multă vreme*— o literatură 
născută din surse subiective, de aiu
rea. printr-o curioasă mimare a sti
lului și a subiectelor nu este o nou
tate. Asa sint făcute modele, chiar 
cele literare, pentru ca să se ia. Așa 
sint unii scriitori. Imită — si încă 
cu frenezie — ce apucă și de unde 
apucă. Dar nu-i mai puțin adevărat 
că misiunea redactorilor de la casele 
de editură ar fi trebuit să răminâ 
aceea de a arăta că numai cu imi- 
Tațiile sterile nu se poate întemeia o 
literatură adevărată. Am putut citi 
astfel ani de zile poezii din care 
chiar ca profesionist nu am înțeles 
mare lucru, după cum am răsfoit — 
per.tru a citi pină la capăt nu am 
reușit — romane curioase, pline de 
fapte neomenești. încărcate de sim
boluri ciudate, fără cap și coadă, 
rupte de realitate, ca să nu spun că 
nu aveau nimic comun cu viata pe 
care noi o ducem pe acest colț de 
pămint. Am putut să vedem in vi
trine titluri ce trebuiau traduse mai 
întii ; am învățat, cum se spune, o 
mare cacialma ce trebuie curmată. 
Cred, și nu este o dorință de a 
certa pe critici, că oamenii cei mai 
îndreptățiți să facă corectiunile ne
cesare in viața noastră literară nu

Hotărîtor este rolul conducător
al partidului în întreaga activitate 

politico-educativă
Pentru toți activiștii de partid, dar 

eu atit mai mult pentru cei avind 
atribuții nemijlocite in domeniul ac
tivității politico-ideologice, măsurile 
adoptate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., la propunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. reprezintă 
un îndreptar de acțiune de excepțio
nală însemnătate. Valoarea acestui 
document politic este sporită de fap
tul că prevederile sale cuprind toate 
sectoarele vieții noastre politico-ideo
logice, stabilind pentru fiecare dintre 
ele obiective precise, clar definite, 
punindu-le in față problemele majore 
spre a căror soluționare sint chemați 
să-și consacre toate forțele. în felul 
acesta este ilustrată o dată mai mult 
deosebita atenție pe care partidul 
nostru o acordă activității ideologice.

Departe de a avea un caracter de 
ronjuncturâ, măsurile adoptate de Co
mitetul Executiv se încadrează orga
nic in preocuparea perseverentă a 
conducerii de partid pentru perfec
ționarea activității ideologice. In con
cepția partidului nostru, această 
preocupare răspunde unei necesități 
obiective, impusă de stadiul actual al 
evoluției sociale românești, intrucit 
KKaetatea socialistă multilateral dez

mintul de partid n-a acționat întot
deauna ca un instrument activ, de 
luptă, intransigent împotriva unor a- 
semenca manifestări contrare norme
lor etice socialiste.

Privite prin această prismă, propu
nerile făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie un prețios și cu
prinzător ghid in munca noastră, a 
propagandiștilor. Ele no arată ce tre
buie să facem pentru a promova 
larg, eficient, în rindul oamenilor 
muncii in mijlocul cărora ne desfă
șurăm activitatea, ideologia partidu
lui nostru, pentru a ridica nivelul 
combativității împotriva influențelor 
ideologice străine, burgheze, a men
talităților înapoiate, retrograde care 
mai întunecă, pe alocuri, din păcate, 
peisajul moral al vieții noastre socia
liste.’Sint clar indicate prin aceste 
măsuri direcțiile principale de acțiu
ne. ca și căile, mijloacele prin care 
să ne ridicăm la nivelul înaltelor exi
gențe ideologice puse in fața noastră 
de către conducerea partidului.

Iată de ce, după părerea mea. acest 
însemnat document ne solicită să re
flectăm mult mai mult și mai adine 
decit am făcut pină acum asupra efi
cienței mur.cii noastre propagandis
tice, să apelăm la modalități noi. cu 
o mai mare forță de influențare 
ideologică a conștiințelor, să acțio
năm cu perseverență și fermitate 
sporite in direcția promovării in viața 
noastră socială a tot ceea ce este 
înaintat, progresist și corespunde ce
rințelor dezvoltării idealurilor socia
liste și comuniste.

Ion STELIAN
propagandist, muncitor la Uzina 
de utilaj chimic — Ploiești

și-au făcut pe deplin datoria, că ei 
au absentat de la această datorie, că 
va fi destul de dificil să recuperăm 
un timp realmente pierdut cu cău
tări fără rost. Nu sînt pentru inter
dicții și pentru îndrumări brutale, 
dar este, cred, momentul ca vremea 
experiențelor facile să lase loc unei 
adevărate munci literare in care 
scopul principal să însemne produ
cerea acelor opere de care clasa 
noastră muncitoare, țărănimea și 
intelectualitatea au încă atita nevoie. 
Nu cărți obscure, de o simbolistică ce 
nu poate fi descifrată nici de autorii 
lor. la urma urmelor, ci volume în
cărcate de problematica epocii noas
tre de spiritul realităților noastre so
cialiste.

Poate, deci, vreun scriitor să sus
țină că nu avem despre ce scrie, că 
nașterea unui Rebreanu sau a unui 
Sadoveanu in societatea noastră de 
litere ar deranja pe cineva, chit că 
ei l-ar concura, in formele timpului 
nostru, pe un fals Kafka, intr-o mie 
de exemplare, care ne face cu ochiul 
din paginile revistelor literare ?

Cred că o dată mai mult ni se a- 
trage atenția in mod serios că unele 
obiective de fond au fost neglijate 
în creație, că nu toate volumele 
scoase de sub tipar sînt destinate pu
blicului mare, care după munca din 
uzine și de pe ogoare cere cu o sete 
ce n-a scăzut deloc să se recu
noască in nuvelele, povestirile și ro
manele noastre, in poezia noastră.

Avem ce cînta in România. S-au 
făcut destule, există destui eroi care 
merită mii. zeci de mii de pagini 
scrise despre viața lor. A căuta nu
mai bărbați și femei ce trăiesc in 
marginea legii pentru a-i propune ca 
model de viață, a căuta criminali 
sau certați cu Codul penal este les
nicios, dar nu trebuincios. Cărțile 
mari se scriu nu in cafenele, ci în 
locurile cele mai fierbinți unde se 
hotărăște viitorul patriei.

Văd de aceea, în propunerile de 
măsuri prezentate de tovarășul 
Ceaușescu încă o dovadă a marii sale 
griji față de soarta literelor româ
nești. Să-i dovedim, o dată mai mult, 
că știm să-i urmăm îndemnurile ve
nite dintr-o înaltă devoțiune față de 
socialism, față de cauza clasei mun
citoare, față de patria noastră.

Euqen BARBU

voltată, așa cum a fost conturată de 
Congresul al X-lea al P.C.R., presu
pune — concomitent cu un înalt ni
vel al forțelor de producție, cu 
puternica dezvoltare a culturii, știin
ței, invățămintului — oameni înain
tați din toate punctele de vedere, cu 
cunoștințe de specialitate și cu înalt 
nivel al conștiinței socialiste. Am
ploarea și ritmul dezvoltării noastre 
sociale ridică drept o cerință legică 
sporirea rolului conștiinței, factor 
important al progresului societă
ții. In această lumină apare lim
pede atit importanta principială si 
practică a măgurilor adoptate de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R., 
cit și a precizării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitor la faptul că 
hotărîtor în înfăptuirea acestor o- 
biectlve este ridicarea continua a ro
lului conducător al partidului in toa
te domeniile activității politico-edu
cative. creșterea răspunderii șl exi
genței organizațiilor de partid in în
drumarea întregii munci de educare 
a maselor, desfășurată pnn interme
diul tuturor mijloacelor de influen
țare politica si al factorilor de cultu
ralizare de rare dispune societatea.

Consider ca principala concluzie 

practică pe care trebuie să o des
prindem noi. activiștii de partid, din 
măsurile adoptate de Comitetul 
Executiv constă in aceea că. înce
pi nd de la activitatea teatrelor și 
așezămintelor culturale de masă, 
pină la aceea a școlii și presei lo
cale. a sindicatelor, organizațiilor de 
tineret și femei, ca și a celorlalte or
ganizații obștești, nu există și nu poa
le exista formă de activitate politico- 
educativă, culturală, artistică, aflată 
in afara îndrumării și controlului exi
gent al organelor de partid.

Acum, cind in fața noastră se află 
sarcina de a trece fără întirziere la 
aplicarea ansamblului de măsuri a- 
doptat la propunerea și din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Cu spirit partinic
Există in propunerile de măsuri 

prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Comitetului Executiv su
gestii bogate pentru creatorul de 
artă din România actuală, un în
demn pentru opere valoroase, adine 
implicate in spiritualitatea contem
porană, Cine ar putea să refuze ape
lul făcut de secretarul general al 
partidului către toți comuniștii, către 
factorii responsabili din domeniul 
ideologic de a nu uita nici o clipă 
spiritul profund 'imanist al politicii 
noastre, grija fată de om ? Se cere 
artistului să fie patriot, să nu uite 
realitatea umană a celor care mun
cesc, a mulțimilor de creatori de bu
nuri materiale. Cuvintele tovarășului 
Ceaușescu se integrează unei tradiții 
de cultură românească autentică, sta
tornicită încă de clasicii literaturii 
noastre. Un prozator ardelean spu
nea o dată, pornind de la o revistă 
care avea să devină focar de cultură 
durabilă, că a plecat urechea la inima 
poporului, ascultindu-i-o, iar Coșbuc 
făcea o profesiune de credință 
scriind că este suflet din sufletul 
neamului 6ău. Noi sintem la fel, 
alături de oamenii și de țara noas
tră. cărora trebuie să le facem mai 
mult loc in scrierile noastre, așa 
cum sînt ei. Ni se cere să spunem 
adevărul. Ce ar putea un artist să-și 
dorească mai mult ? Trăim ani de 
frămintare nobilă, sub ochii noștri 
se petrec evenimente de importantă 
covirșitoare, cum a fost recenta vi
zită a tovarășului Ceaușescu in ță
rile din Asia și apoi in Finlanda, 
celebrate de întregul nostru popor, 
în mod unanim. Putem să parafra
zăm cuvintele cronicarului : nasc și 
in România oameni ! Țara noastră 
este tot mai respectată in lume. Se 
cuvine ca arta noastră să cuprindă 
zbuciumul acesta creator, să aibă 
pasiunea și clocotul istoriei pe care 
o trăim. Propunerile tovarășului 
Ceaușescu, adoptate de Comitetul 
Executiv. preconizează „educarea 
tuturor celor ce muncesc în spiritul 
patriotismului socialist, al dragostei 
și devotamentului nețărmurit față de 
patrie, al hotărîrii de a nu precupeți 
nimic pentru apărarea cuceririlor 
noastre revoluționare, a independen
ței și suveranității țării, pentru întă
rirea și înflorirea continuă a Româ
niei socialiste". Ce sarcină mai fru
moasă putem găsi literaturii noastre 
decit slujirea țării, a prosperității 
sale ? Trebuie să fim demni de tim
purile in care trăim, acesta este

Spiritul militant, combativitatea 
partinică vor caracteriza întreaga 
noastră muncă politico-educativă

Dacă ar fi să definim trăsătura 
definitorie a ansamblului de măsuri 
adoptat de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., pe baza propunerilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. firul 
roșu care le străbate cred că ar 
trebui să ne referim la înaltul spirit 
de răspundere pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor și de 
aici — ca o concluzie firească — la 
imperativul major al ridicării com
bativității revoluționare și a spiritu
lui militant partinic al întregii acti
vități politico-ideologice și educa
tive desfășurate in țara noastră.

Este vorba, așadar, de reafirmarea, 
de sublinierea unei constante a 
muncii ideologice a partidului nos
tru. De altfel, după cum se știe, do
cumentele Congresului al X-lea al 
P.C.R. au subliniat că o caracteris
tică esențială a muncii noastre ideo
logice va fi și in viitor, ca și pină 
acum, combativitatea — proprie 
concepției materialist-dialectice care 
a triumfat in luptă cu teoriile bur
gheziei, idealiste, retrograde. Viața 
a dovedit că ideologia partidului 
nostru este invincibilă, ea va birui 
și in viitor/ așa cum a biruit in 
toate bătăliile și confruntările de 
pină acum, cucerind mințile și ini
mile oamenilor.

Dintre indicațiile complexului de 
măsuri adoptat de conducerea de 
partid, dc cea mai mare însemnătate 
mi se par cele vizind un domeniu 
căruia organizațiile de partid nu ii 
acordă incă pretutindeni atenția ne
cesară. Este vorba de aportul lor la 
modelarea orofilului etic al oameni
lor muncii, la înrădăcinarea in con-; 
știința și comportamentul lor a nor-; 
melor eticii noastre noi. Fără a ne-* 
glija rezultatele pozitive obținute in 
acest domeniu, nu este mai puțin a- 
devărat că. intr-un șir de organizații 
de partid. îndeosebi la sale, invăță- 
mintul de partid, munca politica de 
masă neglijează îndatoririle lor pri
vind promovarea valorilor etice so
cialiste. ceea ce contravine in fapt 
funcției lor. prin excelență forma
tivă, de a dezvolta in rindurile oa
menilor muncii convingeri și atitu
dini Înaintate, responsabile, in mun
că si în viață. Asemenea stări de lu
cruri nu pot duce decit la slăbirea 
eficientei practice a muncii politico- 
educative.

In același timp, uneori se uită că 

consider necesar de relevat o dală 
mai mult deosebita Importanță a 
aportului personal al secretarului 
general al partidului în stimularea 
întregii noastre vieți ideologico, in
fuzia de spirit novator, de gindire 
originală, cutezătoare, do realism și 
permanentă îmbinare a teoriei cu 
practica pe care i-o datorăm, para
lel cu grija pentru creșterea forței 
de inrîurire a întregii activități poli
tico-ideologice. Acest spirit trebu.e 
să devină propriu tuturor comparti
mentelor activității politico-educa
tive : este o îndatorire partinică, o 
îndatorire patriotică.

Victor ENAȘOAIE
secretar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R.

mesajul nobil cuprins In cuvintele 
tovarășului Ceaușescu.

Literaturii și artei noastre i-au fost 
întotdeauna străină cultivarea spiri
tului intolerant, violența, confuzia 
de gindire și prostul gust. Tovarășul 
Ceaușescu spune clar in propunerile 
sale că nu le putem accepta nici as
tăzi, că ele sint cu atit mai înde
părtate de modul de viață socialist. 
Socialismul este un ideal măreț, la 
transpunerea căruia in viață s-au 
angajat popoare cu civilizații stră
vechi, cum este și poporul român. 
Spiritul latin este prin excelență 
geometric și limpede, fără cețuri și 
haos. Filmele de groază, pline dc 
scene singeroase au stirnit reacții in 
întreaga lume, mulți artiști de seamă 
de pretutindeni refuză să mai ac
cepte roluri, oricit de bine remune
rate ar fi ele, in țările capitaliste, 
dacă mai cultivă violența. Cu atit 
mai mult noi, moștenitorii unei isto
rii frămintate, plină de eroism in 
apărarea bunului nostru, n-am cu
noscut maladii sociale de tipul gang- 
sterismului, al delincvenței de masă : 
am avut întotdeauna probleme mai 
serioase de rezolvat. Prea multe 
focuri de revolver pe ecranele tele
vizoarelor, prea mulți papițoi inter
naționali pe ecranele sălilor de spec
tacole. Să fie mai puțini, nu-i nici 
o pierdere.

Tineretul nostru trebuie să creas
că intr-o atmosferă lipsită de alcoo
lism, de intoxicație morală prin im
porturi intimplătoare. Să fie mai 
multe chipuri in care să ne placă să 
ne recunoaștem, mai multă artă a- 
leasă, să fie celebrată mbnea, marile 
idealuri ale omului. Aceasta poate 
fi convingerea adincă a oricărui ar
tist autentic, este desigur crezul 
nostru al tuturora. Avem de propus 
lumii imaginea țării noastre de azi, 
trebuie să ne umplem spiritul cu 
artă bună, cu valori morale proprii 
poporului nostru. Așa ne vorbește 
tovarășul Ceaușescu, așa cred că 
este bine.

Rămine întotdeauna artiștilor unei 
țări misiunea de a crea chipul ei re
prezentativ. Imaginea României de 
astăzi depinde de talentul nostru, de 
vocația noastră, de felul cum ne în
țelegem responsabilitățile. In cuvin
tele tovarășului Ceaușescu se află 
un miez fierbinte de dragoste de 
țară, de atașament pentru valorile 
perene ale poporului nostru. Trebuie 
să le înțelegem bine și să ne slujim 
epoca cu spirit partinic, așa cum ne 
poruncește conștiința noastră.

Aurei Draqoș MUNTEANU

sarcina primordială a activității po
litico-educative — cultivarea valori
lor morale, a eticii socialiste — nu 
poate fi realizată in mod scolastic, 
didacticist, prin simpla expunere a 
unor teze și recomandări generale. 
Experiența confirmă că procesul în
delung și complex de formare a con
științei socialiste presupune o luptă 
perseverentă împotriva mentalități
lor retrograde, a concepțiilor și in
fluențelor ideologice străine. Nu n-3 
putem împăca cu faptul că unele or
ganizații de partid se limitează să 
..informeze“ pe comuniști, pe ceilalți 
oameni ai muncii in legătură cu di
ferite abateri de la disciplina mun
cii. de la normele de conviețuire so
cială sau cu masurile de sancționare 
â celor vinovați de abuzuri, uit-ind 
că principala lor îndatorire este deci 
de a forma o opinie de masă comba
tivă împotriva fenomenelor negative. 
Un impediment in calea creșterii 
muncii politico-ideologice desfășurate 
de comitetele orășenești Miercurea 
Ciuc, Bălan, a organizațiilor de 
partid din comunele Suseni. Mihăi- 
leni, Voșlobeni o constituie atitudi
nea tolerantă, placidă față de nein- 
deplinirea unor sarcini de producție, 
ca și față de cazurile de încălcare a 
principiilor moralei noastre, a nor
melor de conviețuire socială. Tocmai 
de aceea, consider deosebit de im
portantă măsura stabilită de Comi
tetul Executiv privind dezbaterea 
exigentă a problemelor activității 
ideologice, politico-educative și cul- 
tural-artistice in organele și organi
zațiile de partid și instituțiile și or
ganizațiile cu caracter educativ pre
cum și in presă.

Exemplul personal pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu îl dă atit in 
sesizarea și aprofundarea teoretică a 
noilor fenomene, ca și în combaterea 
hotărită a formelor și metodelor ru
tiniere, care diminuează torta de in
rîurire a muncii politico-ideologice, 
constituie pentru toți activiștii de 
partid, pentru toți militanții pe fron
tul ideologic un imbold pentru creș
terea îndrăznelii, a spiritului crea
tor, ca și a responsabilității partini
ce privind creșterea rolului activii* • 
ideologice in formarea omului nou. 
cu înaltă conștiință socialistă.

Alexandru SZEKEREȘ, 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R.

Școala se consideră angajată 
din plin la îndeplinirea noilor măsuri

Măsurile Comitetului Executiv in 
domeniul muncii educative, adoptate 
pe baza propunerilor prezentate de 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. sint de 
cea mai mare importanță pentru 
școală.

Secretarul general al partidului a 
enumerat nu de mult școala printre 
factorii primordiali de civilizație, a- 
cordîndu-i un rol deosebit in edifi
carea societății socialiste.

învățămintul nu este decit o parte 
a marelui proces de educație prin 
care întreaga noastră societate își 
îmbunătățește necontenit standar
dele ei intelectuale, morale, prin care 
întregul popor își călește fibra sa pa
triotică și devotamentul nemărginit 
fată de patria socialistă.

Premisa educației la noi este fon
dul de excepțională valoare al ti
neretului care demonstrează virtuțile 
sale in toate împrejurările vieții dar, 
mai cu seamă, în muncă și în pro
cesul învățării, proces serios cu 
multe obligații, dar și cu numeroase 
roade.

Arta și literatura in slujba 
educației comuniste

De la preluarea de către clasa mun
citoare a puterii in stat, datorită în
drumării de către partidul comunist, 
in spiritul învățăturii marxist-leni- 
niste, poporul nostru a străbătut un 
drum mereu ascendent al desăvirșirii 
sale spirituale.

Activitatea politică, ideologică, 
munca de educare a maselor in spi
rit marxist-leninist se află la origi
nea acestei realități. Succesele obți
nute pe tărim spiritual au fost fa
cilitate de realizările obținute in 
toate domeniile de construire mate
rială a noii orinduiri sociale. Ma
sele largi ale populației au fost ciști- 
gate de partea socialismului datorită 
propagandei duse de partid, conju
gată cu rezultatele concrete și grăi
toare ale orinduirii socialiste. în 
propunerile de măsuri prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciin- 
du-se rezultatele deosebit de impor
tante obținute in lărgirea orizontului 
cultural, in ridicarea nivelului poli
tic și ideologic, în formarea conștiin
ței socialiste se arată totodată că 
mai sint incă de făcut pași însemnați 
in vederea creșterii combativității re
voluționare, a spiritului militant, par
tinic al întregii activități politice, 
ideologice, culturale. Sarcinile împli
nirii acestor măsuri revin desigur în 
primul rind organelor de partid, dar 
in aceeași măsură și fiecărui comu

Ca cetățean, ca dascăl, mulțumesc 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Sint unul dintre oamenii implicați 
total in procesul educativ ; de mai 
multe decenii dascăl m-am simțit în
totdeauna profund responsabil pentru 
destinele tinerilor care au audiat 
cursurile mele, de care, mai tîrziu, ca 
decan, am răspuns și răspund. Ca pa
triot și comunist, educat de partid, am 
înțeles ca, la rindul meu, să educ în 
același spirit generațiile care s-au 
perindat prin amfiteatrele facultății 
de-a lungul anilor. Am l’ăcut-o cu 
conștiința că îmi îndeplinesc o pri
mordială îndatorire de cetățean, de 
comunist, de om.

Iată dc ce salut, din adîncul inimii, 
propunerile de măsuri prezentate de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu Co
mitetului Executiv ai C.C. al P.C.R. 
privind îmbunătățirea activității de 
educare marxist-leninistă. Descifrez 
in ele spiritul viu. creator, dinamic al

Umanism socialist și combativitate
revoluționară

Propunerile prezentate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. vădesc 
încă o dată dinamismul și înalta 
principialitate revoluționară a con
ducerii partidului nostru, nesecata 
energie creatoare și mobilitate spiri
tuală a secretarului general al parti
dului. Se reafirmă cu consecvență 
un principiu fundamental al politi
cii partidului — umanismul. grija 
față de om. în strînsă corelație cu 
idei și imperative etico-politice care 
decurg din combativitatea si militan
tismul revoluționar al societății noas
tre și al ideologiei sale dominante — 
marxism-leninismul. Ponorul român, 
in frunte cu clasa muncitoare, călăuzit 
de partidul comunist, construiește o 
civilizație nouă, socialistă. • ceea ce 
presupune nu numai dezvoltarea 
forțelor de producție și a unor noi 
relații sociale, dar si „formarea unui 
om nou. cu o înaltă conștiință so
cialistă". Tar un asemenea om nu a- 
pare printr-un fel de generare spon
tană și nici ca urmare a unor de
crete administrative. Societatea noas
tră și însăși munca de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate constituie un teren fer
til pentru formarea noului pro- 
fil etic, spiritual. generează un 
larg evantai de posibilități in 
acest sens, dar valorificarea lor

Cu toate acestea — avind în vedere 
datoria primordială a școlii de a-i 
forma tinerei generații o înaltă con
știință socialistă — munca de edu
cație trebuie considerabil întărită prin 
eforturile tuturor organismelor noas
tre de răspundere, ale cadrelor di
dactice și ale forurilor pedagogice. 
In acest sens, planul de măsuri pu
blicat ieri constituie un neprețuit a- 
jutor dat școlii, tuturor slujitorilor el.

Anul acesta a demonstrat mai mult 
ca oricind marea valoare educațio
nală a muncii. De clnd munca pro
ductivă face parte din planurile de 
invățămint, ca disciplină inseparabilă 
de școală, s-a întărit spiritul de or
dine și eficiență al întregului sistem 
de educație. în școala noastră este 
pusă la loc de cinste cultivarea abi
lității miinilor deopotrivă cu profun
zimea minții.

Această linie de dezvoltare indicată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu va 
fi explorată cu constantă in anul 
școlar care urmează, pentru ca absol

nist, oricare ar fi sectorul lui de 
muncă.

Unele din propuneri privesc direct 
activitatea culturală și creația artis
tică care pot răspunde mai bine 
combaterii ideologiei și Influențelor 
străine socialismului și care pot afir
ma mai puternic filozofia materia- 
list-dialectică, filozofia partidului 
nostru. Propunerile vizează direct 
presa, rolul ei în propagarea ideolo
giei partidului, a principiilor noas
tre morale și de conviețuire socială, 
in combaterea cu argumente a in
fluențelor ideologiei burgheze și a 
mentalităților retrograde. De aseme
nea, se arată cu îndreptățire că arta 
și literatura trebuie să fie instru
mente de luptă, să fie legate de 
realitățile noastre sociale, de pre
ocupările și interesele culturale ale' 
oamenilor muncii.

Orice scriitor sau artist adevărat 
știe că, avind libertatea celor mai 
variate forme și stiluri, are datoria 
de a servi poporul, patria și socie
tatea socialistă. Preocupările artifi
ciale. falsele „distracții spirituale" nu 
au făcut și nu vor face nicicind o 
mare literatură. Prin prODunerile fă
cute. prin spiritul care le guver
nează este limpede că noile propu
neri vor avea un rol deosebit de po
zitiv pentru propășirea literaturii 
noastre. Nu numai că nu se sacri

secretarului general al partidului nos
tru, văd fermitatea ideologică, con
secvența marxist-leninistă care carac
terizează activitatea partidului. în 
efortul de perfecționare a societății 
românești, efort încununat de succese 
in toate domeniile de activitate, an
samblul de măsuri preconizate de to
varășul Nicolae Ceaușescu iși găsește 
un loc firesc ; necesitatea lor se im
pune cu atit mai mult cu cit teoria și 
practica socială ne-au dovedit, nu o 
dată, că noul nu învinge de la sine, 
că el se manifestă, se dezvoltă și se 
impune tocmai intr-o luptă acerbă 
cu vechiul. Cu atit mai valabil este 
acest adevăr — viața ne-a dovedit-o! 
— atunci cind avem în vedere pro
blemele conștiinței.

Este un plan judicios, chibzuit, bine 
gindit. îl apreciez și ca matematician 
pentru rigoarea lui științifică, pentru

deplină depinde de munca po- 
litico-ideologică. de activitatea
cultural-educativă, de conținutul și 
orientarea acestei activități. Este o 
chestiune de covirșitoare însemnă
tate și responsabilitate sociala care 
nu poate fi lăsată la voia intîmplă- 
rii. Cind spunem că eociaiismul este 
opera conștientă a milioane de oa
meni, nu folosim o simplă figură de 
stil, ci exprimăm un mare adevăr 
istoric. Dar tilcurile adinei și impli
cațiile multiple ale acestui adevăr 
nu. sint totdeauna prezente in con
știința șj acțiunea celor ce lucrează 
in calitate de creatori, organizatori, 
sau îndrumător: în sferele supra
structuri ideologice, instructiv-edu- 
catlve și cultural-artistice. Să medi
tăm atent la această nouă lecție oe 
care ne-o dă secretarul general : for
marea unui nou profil uman, socia
list este un proces complex, care 
reclamă receptivitate, deschidere față 
de ceea ce este nou. progresist, 
corespunzător idealurilor noastre, 
față de tot ceea ce contribuie 
la dezvoltarea morală și îmbogăți
rea orizontului spiritual al oa
menilor. dar, in același timp intran
sigență și combativitate revoluțio
nară fată de influențe sau rămășițe 
ale ideologiei și moralei burgheze m 
comportamentul in concepțiile 

venții să iasă din școală pregătiți 
pentru o activitate constructivă, crea
toare de valori, și pentru o viață de 
armonioasă integrare in economie și 
societate. Munca productivă ii va 
ajuta pe elevi, pe studenți să-și în
sușească mai bine profesia și. tot 
odată, ij va ajuta să dobindească o 
conștiință înaintată.

In strlnsă colaborare cu Academia 
de științe sociale și politice, cu care 
dezbate toate planurile de invățămint. 
din domeniile științelor sociale, sub 
conducerea directă a partidului. Mi
nisterul Invățămintului va face tot 
ce depinde de el pentru ca școala — 
pe toate treptele sale — să-și Îndepli
nească cu cinste misiunea ce-i revine 
in formarea „unui om nou, cu înal
tă conștiință socialistă", cum ii cere 
partidul.

Pentru lucrătorii din invățămint 
pentru profesori, de care in ultimă 
instanță depinde tot ce societatea 
transmite tinerei generații, in mod 
sistematic și fertil, indicațiile parti
dului sint de o deosebită valoare. 
Aceste indicații sint călăuze în mun
ca de îmbunătățire a școlii, care este 
un proces continuu și tenace. Aceste 
indicații vor fi fidel îndeplinite de 
întregul corp didactic.

Mlrcea MALIȚA, 
ministrul învăfămîntului

fică în nici un fel și nici o modali
tate artistică menită să desăvirșească 
o operă literară sau de artă, ci se 
realizează o aplicare onestă a lor la 
prezentarea vieții noastre sociale, cu 
respect de adevăr și dragoste de tară 
și popor.

Formele așa-zis estetice, în sine, 
nu înseamnă nici măcar operă de 
artă, dacă nu constituie o preocu
pare de prezentare cit mai con
vingătoare, mai etică, a vieții sociale, 
a variatelor ei aspecte, a realizărilor 
omului, a prezentării capacității lui de 
creație și progres. Opera literară, 
cartea de literatură românească tre
buie să răspundă cerinței de educa
ție comunistă ; pentru a reprezenta 
adevărul ea trebuie să reprezinte 
omul comunist, creator al unui uni
vers nou, ca și marile lui realizări.

Către o literatură șl o artă anga
jată, destinate să contribuie la edu
carea comunistă, la desăvîrșirea mo- 
ral-politică a omului, îndeamnă pro
punerile cuprinse. in documentul de 
excepțională însemnătate prezentat 
Comitetului Executiv de secretarul 
general al partidului. Către comuniu
nea artei și literaturii cu marile 
realizări ale socialismului, cu viața 
și etica societății noastre, cu învă
țătura marxist-leninistă care stă la 
baza politicii partidului nostru și deci 
la baza a tot ce am construit. Cu 
asemenea măsuri orice creator au
tentic nu poate fi decit pe deplin 
solidar. Sint incredințat că spiritul 
acestui document va da roade bo
gate in cultura noastră, va duce la 
intensificarea și înnobilarea operei 
de educație comunistă.

Demostene BOTEZ

expunerea limpede, armonioasă a an
samblului de probleme și de măsuri. 
Ca dascăl și ca cetățean am, incă o 
dată, un viu sentiment de gratitu
dine pentru secretarul general al par
tidului nostru comunist

Voi face tot ceea ce depinde de 
mine pentru traducerea in viață a 
măsurilor propuse. Este, de azi înain
te, documentul programatic al școlii 
românești — al complexului de ac
țiuni menite să dea o educație comu
nistă și patriotică tineretului. Fiindcă, 
in primul rind. de tînărul nostru este 
vorba, de creșterea sa în așa fel in
cit să fie un demn cetățean al so
cietății socialiste, al societății comu
niste de mîine. Ca profesor la cate
dră, ca decan îmi dau seama că a lu
cra pentru tineret, pentru formarea sa, 
înseamnă A LUCRA PENTRU ZIUA 
DE MÎINE. Iată ce ne învață parti
dul, ce ne învață tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceea ce noi vom înde
plini cu multă tragere de inimă.

Acad. Nicolae TEODORESCU 
decanul facultății de matematică 
a Universității din București

unora despre viată, despre societato 
și individualitate, despre rosturile 
artei și filozofiei. în condițiile in
tensificării controverselor ideologice 
contemporane, ca reflex al luptei 
dintre forțele sociale progresiste șl 
cele retrograde, obscurantiste, a pro
mova principiile umanismului socia
list și dialogul cu gînditori umaniști 
aparținând unor tendințe și orientări 
nemarxiste nu Înseamnă a fi indi
ferenți și pasivi față de tendințele 
și orientările antimarxiste. precum 
și fată de tendințele necritice, apo
logetice în aprecierea orientările'* 
din prima categorie. Nu putem fi in
diferenți și pasivi fată de cei ce 
confundă .umanismul filozofiei și po
liticii Partidului nostru ea eclectis
mul ideologic lipsit de principii, iar 
libertatea de creație cu abandonarea 
oricăror exigențe si imperative ale 
artei socialiste.

Dar combativitatea ideologică în
seamnă pentru noi. înainte de toate, 
afirmarea creatoare prin dezbateri 
ideologice si lucrări de înaltă ținută 
teoretică a filozofiei materialist-dia
lectice. demonstrarea superiorității 
concepției despre lume Promovate 
de partid in modul de abordare si 
rezolvare a celor mai acute probleme 
ale contemporaneității. Este o sar
cină de mare însemnătate a Acade
miei de științe sociale și politice, 
este o indatorire primordială și de 
mare răspundere a Institutului de filozofie.

Prof. univ. dr. docent 
Al. TANASE, 
directorul Institutului 
de filozofie
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VUITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU IN UNITĂȚI AGRICOLE

DIN BĂRĂGAN

Pianul pe primele 6 luni 

a fost îndeplinit si depășit 

0 EXPRESIE
A PATRIOTISMULUI

(Urmare diu pag. T)

ultimul timp și a vîntului. se im
pune folosirea coasei sau a seceri; 
pentru a se putea aduna întreaga 
recoltă. Oaspeții se opresc la • • 
combină cerealieră autopropulsata, 
o mașină modernă produsă de 
industria noastră constructoare de 
mașini care în recoltarea păioase- 
lor dovedește nu numai o marc 
productivitate ci și un înalt nivel 
de execuție a lucrării. Se vede lim
pede : recoltatul se desfășoară in 
cele mai bune condiții. Săptămîna 
aceasta. în timpul optim planificat, 
secerișul va fi încheiat, griul va 
ajunge în hambare.

Pe cîmp domnește o activitate 
^Jbrilă. Alături de combine care 
seceră și treieră, de mașini care 
string și balotează paiele, se efec
tuează arături. Pămintul arc sufi
ciente rezerve de apă pentru ? 
hrăni o nouă generație de plante 
Timpul este favorabil pentru insă 
mînțările din cultura a doua.

Nu însă toate culturile se pre 
liniă bine. Un lan de floarea-soa- 
rclui a avut de suferit de pe urma 
vînturilor puternice care au bintuit 
în ultima vreme ceea ce va afecte 
producția la această plantă de cul
tură. Situații asemănătoare pot fi 
intîlnite și în alte locuri situate in 
zona de sud a Bărăganului. Un 
schimb de opinii cu specialiștii re
levă necesitatea realizării în viito
rul apropiat a unor perdele fores
tiere de protecție, plopul repede 
crescător fiind specia cea mai in
dicată.

La Miloșești. o altă etapă a vi
zitei. cooperatorii fac oaspeților 
aceeași caldă, entuziastă primire. 
Pe cîmp se aflau, la lucru, sute de 
oameni, bărbați, femei, tineri. In- 
trerupîndu-și lucrul, ei fac roată 
in jurul secretarului general, a- 
plaudă. îi dăruiesc flori proaspete, 
culese din cîmp.

— Cum merge treaba, tovarăși ? 
se adresează cooperatorilor secre
tarul general al partidului.

— Merge bine. Ne-am propus să 
obținem recolte bogate și am reu
șit? Avem un bun renume în pri
vința aceasta.

— Vă felicit, le spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și vă doresc noi 
succese in activitatea dv., multă 
sănătate și fericire.

Se intră într-un lan de grîu. 
unde recoltatul este în plină des
fășurare. Se recomandă și aici să 
se folosească, unde este cazul, 
coasa și secera pentru strîngerea 
păioaselor culcate de ploi.

Imprumutind coasa cooperatoru
lui Marin Florea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cosește cu îndeminare 
in lanul de grîu.

La gura unui sac plin, adus de 
pe una din combinele aflate la lu
cru, se analizează calitatea boabe
lor de grîu recoltate.

— Este un bob sănătos, afirmă 
specialiștii, cu greutate hectolitrică 
mare.

— Intr-adevăr, este o recoltă 
bună, apreciază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Apoi, adresîndu-se cooperatori
lor. le recomandă să se îngrijească 
pentru strîngerea la timp și în cele 
mai bune condiții a întregii re
colte. să depună eforturi pentru 
tnsămînțarea plantelor din cultu
ra a doua.

Survolînd din nou cîmpiile Bă
răganului, elicopterul aterizează la 
marginea șoselei București—Călă
rași, intre lanurile cooperativelor

Ferma AWgeanca: în toiul campaniei de recoltare, un fructuos dialog cu lucrătorii de pe ogoare

agricole de producție din comuna 
Ileana și satul Ștefănești, din ju
dețul Ilfov. Și aici, sute și sute 
de cooperatori aflați la munca 
cîmpului au venit — lăsind pen
tru cîteva momente secera, coasa, 
atelajul — în întîmpinarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți conducători de partid și de 
stat. Primul secretar al Comitetu
lui județean Ilfov al P.C.R., 
Gheorghe Necula, invită pe oaspeți 
în lanurile de grîu ale cooperato
rilor din Ștefănești. Președintele 
cooperativei, Dumitru Profir, in
formează că, datorită hărniciei oa
menilor, a executării la timp și în 
bune condiții a tuturor lucrări
lor. recolta din acest an este bo
gată. La grîu, de exemplu, s-a 
obținut pînă acum 3 500 kg boabe 
la hectar, față de 3 000 cît preve
deau sarcinile de plan. Se face un 
scurt popas într-o porțiune mai 
mare de grîu, pe care, fiind culcat 
din cauza ploilor, cooperatorii îl re
coltau manual. Și de astă-dată, 
secretarul general al partidului 
recomandă ca, îndată după strîn
gerea recoltei, după degajarea te
renului. să se treacă la efectuarea 
lucrărilor pentru cea de-a doua 
cultură și ca întreaga suprafață 
de teren să fie folosită după se
ceriș. Pentru aceasta, este nece
sar ca țăranilor cooperatori să li 
se repartizeze loturi pe care să le 
cultive cu fasole, ceapă, porumb.

Luîndu-și rămas bun de la coo
peratorii din Ileana și Ștefănești, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îi fe
licită pentru rezultatele obținute, 
le urează noi succese.

...Printre specialiștii Institutului 
de Cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea.

Pe parcursul anilor, colectivul a- 
cestui institut a înscris in bilanțul 
muncii succese care relevă partici
parea tot mai activă a oamenilor 
de știință de aici la dezvoltarea a- 
griculturii din țara noastră. în 
prezent, institutul asigură în între
gime necesarul de sămînță super- 
elită și elită la cultura griului, or
zului, a leguminoaselor pentru 
boabe și a plantelor tehnice și fu
rajere. De asemenea, întreaga su
prafață cultivată cu porumb, pe 
țară, se aprovizionează cu sămînță 
de hibrizi creați de institutul de la 
Fundulea.

Elicopterul, la bordul căruia se 
aflau tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid si 
de stat, aterizează la marginea la
nurilor experimentale ale institu
tului. Oaspeții sînt așteptați de to
varășul Nicolae Giosan, președin
tele Academiei de Științe Agricole 
și Silvice, Tiberiu Mureșan, direc
torul institutului, și de un mare 
număr de specialiști.

Se vizitează cimpul experimen
tal pentru producerea hibrizilor 

simpli de floarea-soarelui care 
sînt net superiori soiurilor culti
vate pînă acum atît din punct de 
vedere al productivității la hectar, 
cit și al conținutului in ulei al se
mințelor. Cu hibrizii superiori 
realizați la Fundulea se vor cul
tiva în 1972 circa 10 000—12 000 de 
hectare cu floarea-soarelui. Pentru 
anul 1973 se prevede asigurarea 
întregului necesar de asemenea să
mînță hibridă.

Se vizitează în continuare cîm- 
purile de producerea semințelor 
în cultura mare. Gazdele prezintă 
mai întîi un lan de soia unde se 
pune în evidență productivitatea a 
două noi soiuri realizate de spe
cialiști și anume „.Violeta" și „Flo
ra “ care depășesc producția soiuri
lor importate. Se trece apoi pe 
lingă o tarla de griu, unde, de 
asemenea, specialiștii institutului 
informează asupra realizării unui 
hibrid superior denumit ..Dacia", 
care s-a dovedit deosebit de pro
ductiv.

In încheierea vizitei, între oas
peți și gazde are loc o discuție cu 
privire la modul în care se aplică 
rezultatele muncii de cercetare în 
unitățile agricole din țara noastră. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă specialiștilor să extindă 
cooperarea directă cu specialiștii 
din unitățile agricole în vederea 
realizării celor mai productive so
iuri de cereale și plante tehnice. 

Se accentuează și asupra necesi
tății ca cercetătorii să extindă re
lațiile lor de colaborare pe plan 
extern.

★
Vizita de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în unități agri
cole din județele Ialomița și Ilfov 
a prilejuit, acum, în toi de campa
nie de recoltare, un amplu și fruc
tuos dialog cu lucrătorii de pe o- 
goare, cu specialiștii din cooperati
vele agricole și din întreprinderile 
de stat asupra principalelor proble
me ce se cer rezolvate pentru 
strîngerea la timp și în cele mai 
bune condiții a cerealelor, pentru 
creșterea producției și a produc
tivității în zootehnie.

Pretutindeni, în unitățile vizita
te. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat au fost primiți cu bucurie și 
caldă ospitalitate, cu dragoste de 
țăranii cooperatori, de lucrători din 
agricultură care și-au exprimat și 
cu acest prilej hotărîrea lor. ca 
alături de toți ceilalți oameni ai 
muncii din patria noastră să con
tribuie cu toate puterile la înfăp
tuirea cu succes a sarcinilor eco
nomice din acest an, din întregul 
plan cincinal, pentru continua în
florire a României socialiste.

Nicolae Popescu BOGDĂNEȘTI 
Mircea S. IONESCU
Fotografii — Anghel PASAT

MINIf, A FROISMlllUI

CLASE MUNCI10ARE
De cîteva zile s-a încheiat prima 

jumătate a unui an economic dens in 
obiective mărețe și mobilizatoare, an 
de temelie in edificiul noului cincinal. 
Să privim critic drumul parcurs de 
fiecare uzină sau șantier, de fiecare 
centrală sau ramură industrială, să 
analizăm succesele obținute cu perspi
cacitate;! gospodarului prevăzător, in 
perspectiva exigențelor viitorului. Să 
dăm pretutindeni acestui moment bi- 
lanțier maxima încărcătură de util 
pentru activitatea noastră de zi cu zi. 
pentru a asigura toate condițiile ca 
anul 1971 să se încheie cu roade bo
gate, cu randamente maxime pe fron
turile producției și construcției, 
așa cum a prevăzut științific 
partidul nostru, așa cum dorim sincer 
fiecare dintre noi.

Din capul locului cifrele statistice ne 
aduc in față un tablou dinamic, opti
mist. Sint cifre a căror lectură nc 
provoacă o reală satisfacție, oglindind 
că în perioada care a trecut din acest 
an indicatorii de bază ai planului do 
stat, au fost nu numai îndepliniți, dar 
și depășiți atit pe ansamblul econo
miei, cit și la nivelul fiecărei ramuri. 
Sint dovezi concludente ale realismu
lui profund al sarcinilor de plan atit 
din acest an, cit și pe întregul cinci
nal. Producția suplimentară realizată 
in primul semestru de unitățile indus
triei metalurgice se ridică la circa 
400 de milioane lei. Alte 540 de mili
oane lei producție suplimentară au 
fost obținute în industria construc
țiilor de mașini : cu aproape 750 de 
milioane lei a fost depășit planul ;i 
in industria ușoară. PE ANSAM
BLUL ECONOMIEI, PLANUL PRO
DUCȚIEI GLOBALE A I OST DEPĂ
ȘIT CU 2,6 LA SUTA.

Mai revelatoare decit aceste cifre 
valorice globale apare realizarea pla
nului pe sortimente. Numai în șase 
luni s-a livrat peste plan o producție 
de peste 300 milioane kWh energie e- 
lectrică, 51.5 mii tone fontă, 45,2 mii 
tone oțel, 239 mii tone cărbune net. 
1600 tone de fibre, fire chimice, 16 
strunguri, precum și cantități în
semnate de motoare și aparataje e- 
lectrice, mijloace de automatizare, va
goane de marfă. Șirul exemplelor de 
acest fel ar putea fi continuat cu o 
serie de produse din industria ușoară, 
industria lemnului, industria materia
lelor de construcții. Fără excepție 
constatăm că in fiecare ramură in
dustrială producția livrată peste plan 
se regăsește in valori materiale con
crete, utile economiei naționale, pen
tru care există certitudinea desface
rii prompte.

In același efort general de realizare 
cu succes a sarcinilor de plan se în
scrie și activitatea lucrătorilor de pe 
șantierele de construcții-montaj. Și 
in acest domeniu prevederile planu
lui de stat se înfăptuiesc cu succes : 
in primul semestru s-a realizat circa 
46 la sută din planul anual de con
strucții montaj.

Activitatea de pînă acum îndreptată 
spre îndeplinirea planului este stră
bătută ca un fir roșu de preocuparea 
oamenilor muncii pentru ridicarea ni
velului calitativ al activității econo
mice — caracteristică de bază a pla
nului pe 1971, ca și pe întregul cin
cinal. Notăm, de pildă, că planul pro
ductivității muncii a fost îndeplinit 
și depășit, că circa două treimi din 
sporul producției s-a obținut pe sea
ma creșterii productivității muncii, că 
grija colectivelor de întreprinderi 
pentru ridicarea gradului de rentabi
litate s-a concretizat in realizarea și 
depășirea planului de beneficii, că 
toate colectivele sint din plin anga
jate în ridicarea caracteristicilor teh
nice, funcționale și estetice ale pro
duselor. Accentuarea laturilor calita
tive ale activității nu este o acțiune 
conjuncturală, ci o sarcină economică 
și politică de maximă însemnătate 
trasată de partid. Și așa cum cere 
partidul, așa cum impun exigențele 
dezvoltării noastre viguroase, oame
nii muncii dovedesc prin fapte că nu 
precupețesc nimic și acționează cu 
pricepere și hotărîre toate pirghiilc 
creșterii economice, instaurind in 
întregul eșafodaj productiv ca un 
principiu fundamental, creșterea efi
cienței.

SUCCESELE ÎNREGISTRATE IN 
ACTIVITATEA PRODUCTIVA A 
SEMESTRULUI TRECUT SE CON
STITUIE ÎNTR-UN TABLOU VIGU
ROS. SUGESTIV AL MUNCII ROD
NICE A ÎNTREGULUI POPOR 
ANGA.I \T CU TOATE FORȚELE. 
STKÎNS UNIT ÎN JURUL PARTI
DULUI, IN ÎNFĂPTUIREA CU 
SUCCES A MĂREȚILOR SARCINI 
ALE NOULUI CINCINAL. REALI
ZĂRILE DE PÎNĂ ACUM CONSTI
TUIE O NOUA ȘI ELOCVENT \ 
MARTI RIU A VITALITĂȚII ECO
NOMIEI NOASTRE SOCIALISTE 
A DINAMISMULUI SUSȚINUT AL 
ÎNTREGII CREȘTERI ECONOMICE; 
RITMUL DE CREȘTERE A PRO
DUCȚIEI INDUSTRIALE A FOST 
ÎN SEMESTRUL I CU APROAPE 
12 LA SUTA MAI MARE DECIT 
CEL ÎNREGISTRAT ÎN PERIOADA 
SIMILARA A ANULUI TRECUT. 
SE VEDE ÎN ACEASTA FORȚA 
ÎNNOITOARE SI MOBILIZATOARE 
A MASURILOR ELABORATE DE 
PARTID PENTRU PERFECTION A- 
REA VIEȚII ECONOMICE ȘI SO
CIALE. Concentrîndu-și toate e- 
forturile spre materializarea în
tocmai în practică a acestor mă
suri elaborate în mod științific de par
tid, oamenii muncii dovedesc prin 
fante capacitatea lor de a obține re
zultate economice cantitativ și calita
tiv superioare, potrivit necesităților 
actualei etape de dezvoltare a econo
miei naționale.

Nu o dată, insă, conducerea parti

dului a arătat că din activitatea des
fășurată intr-o anumită perioadă este 
nec-sar să se desprindă, in spiritul 
înaltei exigențe, nu numai ce este po
zitiv, nu numai succesele dar și 
direcțiile in care trebuie acționat pen
tru înlăturarea unor neajunsuri 
care s-au manifestat intr-un domeniu 
sau altul de activitate, astfel incit sar
cinile să fie realizate exemplar 
nu numai pe ansamblul econo
miei, dar și de către flecare co
lectiv in parte. In această lu
mină constatăm câ îndeosebi in 
unele întreprinderi din industria 
constructoare de mașini și industria 
chimică, fie din cauza unei insufi
ciente preocupări pentru organizarea 
producției și a muncii, fie din cauza 
unor greutăți in aprovizionare și des
facere, planul nu a fost îndeplinit la 
toți indicatorii. Evident, dacă și aceste 
întreprinderi ar fi ținut pasul cu a- 
vansul general, dacă ar fi acționat mal 
energic pentru înlăturarea neajunsu
rilor și ar fi fructificat mai bine po
sibilitățile de care dispun, nivelul re
zultatelor pe ansamblul economiei ar 
fi fost mult mai ridicat.

în alte întreprinderi — bunăoară, 
Uzina mecanică din Buzău, Uzina me
canică Mușoel. uzina de utilaj greu 
..Progresul" din Brăila — comitetele 
de direcție nu au acordat atenția cu
venită îndeplinirii exemplare a pla
nului la fiecare sortiment in parte, a- 
jungindu-se la situația ca o serie de 
produse solicitate urgent de către be
neficiari să nu fie fabricate. Trebuie 
să se înțeleagă clar de către fiecare 
cornii et de direcție că realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan la 
fiecare sortiment nu este o sarcină fa
cultativă, ci o obligație riguros sta
bilită. In condițiile economiei noas
tre cînd se adîncește specializarea și 
se extinde cooperarea interuzinală. 
fiecare sortiment are o destinație 
precisă, orice abatere de la programul 
de fabricație a unui produs sau a al
tuia fiind de natură să declanșeze o 
suită de neajunsuri care stinjenesc 
realizarea planului la o serie de be
neficiari.

Cu o deosebită exigență și răspun
dere se impune să fie analizate intr-o 
scrie de întreprinderi, mai ales din 
metalurgie, construcțiile de mașini și 
chimie, cauzele care au dus in se
mestrul trecut la depășirea consumu
rilor specifice la cocs metalurgic de 
turnătorie, metal, combustibil, ener
gie electrică. Nu ne poate fi indife
rent cu ce cheltuieli materiale reali
zăm un produs sau altul, știut fiind 
faptul că orice depășire a consumu
rilor specifice afectează balanța la o 
serie de materii prime, încarcă prețul 
de cost, diminuează beneficiile. Peste 
tot acolo unde s-au înregistrat abateri 
de la normele de consum analiza cau
zelor trebuie să fie activă, eficace, să 
se transforme intr-un miiloc de pre
venire a apariției lor, fiind trași la 
răspundere cei vinovați de încălcarea 
consumurilor specifice. In același 
limp, trebuie sâ se manifeste grijă ca 
diminuarea consumurilor specifice să 
nu afecteze calitatea produselor.

Cu toate că in domeniul investi
țiilor pe multe șantiere s-au înregis
trat rezultate satisfăcătoare, la o se
rie de obiective de primă importantă 
pentru economie, continuă să se ma
nifeste intirzieri in execuția lucrărilor 
de construcții-montaj. Cauzele sint 
binecunoscute : predarea cu intirziere 
a documentației de execuție, proasta 
aprovizionare a șantierelor cu diferite 
materiale, insuficienta preocupare 
pentru asigurarea șantierelor cu 
forță de muncă, intirzieri în 
livrarea utilajelor și uneori ca
litatea lor necorespunzătoare. Inex
plicabilă este insă tolerarea lor, 
raportarea lor de la o perioadă la 
alta fără să se pună o dată, in mod 
hotărî'., capăt unor asemenea neajun
suri. în spiritul rigorilor legii inves
tițiilor, constructorul și beneficiarul, 
titularul de' investiție al fiecărui o- 
biectiv trebuie să-și reconsidere în
treaga activitate. Este momentul să se 
intervină acum cu măsuri energice, 
bine gindite pentru a readuce fiecare 
obiectiv de investiții cu graficele da 
execuție la zi. pentru a evita aglome
rarea punerilor in funcțiune in ulti
mele săptămini ale anului.

De cîteva zile am început un nou 
semestru. Sarcinile care stau în fața 
colectivelor de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și economiști sînt deose
bit de mobilizatoare. Trebuie să 
realizăm jumătate din producția glo
bală industrială a țării, mai bine de 
50 la sută din programul de inves
tiții ; cele mai multe obiective, pro
gramate pentru acest an, vor intra 
in funcțiune in lunile următoare. De 
asemenea, trebuie să finalizăm o în
semnată parte a planului de export 
fără de care nu se poate obține 
echilibrul necesar al balanței de 
plăți, sâ asigurăm pregătirea mate
rială a producției anului viitor. Pre
vederile in toate aceste domenii 
trebuie nu numai realizate, ci sub
stanțial depășite. Din perspectiva 
acestor exigențe productive, simțitor 
amplificate in a doua parte a anu
lui, să îmbogățim propriile progra
me de activitate, să analizăm cu 
maximă răspundere toate rezerveL- 
interne de sporire a producției, a 
productivității muncii și să le pu
nem neintirziat in valoare. Să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
înfăptui exemplar, pentru a depăși 
sarcinile majore și însuflețitoare 
puse de partid in fața întregului 
popor, convinși fiind că așa ne a- 
ducem contribuția la înaintarea 
României pe drumul progresului și 
civilizației socialiste.

Viorel SALAGEAN
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MITING DE PRIETENIE SI SOLIDARITATE cinema

INTRE PARTIDUL COMUNIST ROMÂN SI PARTIDUL COMUNIST FRANCEZ
J

Delegația Partidului Co
munist Francei, condusă de 
tovarășul Jacques Duclos. 
membru al Biroului Politic 
al Partidului Comunist Fran
cez. din care fac parte 
Jacques Denis și Lucien 
Seve, membri al C.C. al 
P.C.F., Împreună cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil. mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., și 
Gbcorghe Vasilichi, membru 
al C.C. al P.C.R.. au vizitat, 
miercuri dimineața. Fabrica 
de mașini-unelte și agregate 
București.

La intrarea in Întreprin
dere. ei au fost salutați de 
Virgil Caza cu. secretar al Co
mitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., de alți repre
zentanți ai organelor munici
pale de partid.

Cuvintarea tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil

Cuvintarea
Jacques

tovarășului 
Duclos

Doresc, înainte de toate — a spus 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil — 
să adresez colectivului din această 
tinâră, dar harnică, întreprindere a 
industriei noastre socialiste, comu
niștilor, tuturor muncitorilor, ingi
nerilor. tehnicienilor, un salut căl
duros din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
personal din partea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

îmi este deosebit de plăcut să 
salut In modul cel mai cordial pre
zența la această adunare, consa
crată prieteniei militante dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Francez, dintre clasa 
muncitoare din România șj clasa 
muncitoare din Franța, dintre for
țele progresiste ale celor două na
țiuni ale noastre, a tovarășului 
Jacques Duclos, binecunoscut în 
țara noastră ca unul din militanții 
de seamă ai clasei muncitoare șl ai 
Partidului Comunist Francez, ai 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. Salut, de asemenea, 
pe ceilalți oaspeți francezi, membri 
ai delegației P.C.F. care a vizitat 
cîteva zile România, la invitația 
Comitetului Central al partidului 
nostru.

în acest însuflețit miting, în pri
mirea plină de afecțiune, noi ve
dem — a spus mai departe vorbi
torul — o manifestare a stimei re
ciproce și a prieteniei dintre cele 
două partide și popoare ale noas
tre și, totodată, o expresie a apro
bării și atașamentului dumnea
voastră, al întregului nostru po
por, față de politica internă a par
tidului nostru comunist, orientată 
spre edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, față de po
litica externă pusă în slujba păcii 
și colaborării internaționale, față 
de politica sa internaționalistă.

Prietenia dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Francez are tradiții îndelungate. 
Evocînd Comuna din Paris, bătă
liile glorioase, atît ale clasei mun
citoare române, cit și ale clasei 
muncitoare franceze în anii dina
intea celui de-al doilea război 
mondial, lupta dusă împotriva fas
cismului de comuniști, de forțele 
patriotice din România și din 
Franța, participarea patrioților ro
mâni în Maquisul francez, legătu
rile prietenești statornicite între 
cele două partide după cel de-al 
doilea război mondial, vorbitorul a 
subliniat că în toate aceste mo
mente găsim prezentă aceeași idee 
a solidarității active între forțele 
înaintate ale popoarelor român și 
francez, între clasa muncitoare din 
cele două țări. între comuniștii 
francezi și români.

în continuare, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a arătat că în țara 
noastră este privită cu sentimente 
de profundă simpatie și solidari
tate internaționalistă activitatea 
Partidului Comunist Francez, lupta 
sa pusă in slujba intereselor funda
mentale ale clasei muncitoare, ale 
națiunii franceze, împotriva forțe
lor reacționare, a dominației ca
pitalului monopolist. împotriva im
perialismului. pentru cauza demo
crației și progresului, a socialismu
lui și păcii. Oamenii muncii din 
România urmăresc cu deosebit in
teres eforturile Partidului Comu
nist Francez pentru a uni în a- 
ceastă luptă toate forțele muncito
rești, socialiste, democratice, pro
gresiste. Bucurîndu-se de sprijinul 
a milioane de francezi, Partidul 
Comunist Francez este astăzi pri
mul partid al stîngii franceze, un 
factor de bază al vieții social-poli- 
tice a Franței.

Relevăm cu profundă satisfacție 
— a spus vorbitorul — că relațiile 
de colaborare și solidaritate dintre 
P.C.R. și P.C.F. se dezvoltă în spi
ritul respectului și stimei reciproce, 
pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, a 
principiilor independenței, egalită
ții și neamestecului în treburile in
terne, ale respectării dreptului 
fiecărui partid de a-și hotărî 
singur linia sa politică, ținînd sea
ma de adevărurile generale ale în
vățăturii marxist-leniniste și apli- 
cîndu-le creator la condițiile isto
rice concrete ale fiecărei țări.

Arătînd că în cursul vizitei s-au 
purtat, intr-un spirit tovărășesc și 

Oaspeții s-au Întreținut, la 
Începutul vizitei, cu membrii 
comitetului de direcție al fa
bricii. Directorul general al 
întreprinderii. ing. Aurel 
Bozgan. i-a informat, cu a- 
cest prilej, despre activitatea 
urinei, care, deși are numai 
10 ani de existență, se nu
mără printre cele mai mo
derne unități industriale ro
mânești. produsele ei fiind 
apreciate atit in țară, cit și 
in 25 de state unde sint ex
portate. La întrebările oas
peților, au fost relevate as
pecte privind organizarea 
producției și a muncii, asi
gurarea condițiilor de lucru 
și de viață ale muncitorilor, 
formarea cadrelor cu Înaltă 
calificare, promovarea teh
nicii și tehnologiei înaintate.

In continuare, membrii de

de camaraderie, discuții utile și 
fructuoase cu tovarășul Jacques 
Duclos și cu ceilalți membri ai de
legației franceze în probleme de in
teres comun, că în această după- 
amiază delegația P.C.F. se va întîlni 
cu secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
vorbitorul a spus : Ne exprimăm 
convingerea că întîlnirile și convor
birile vor contribui la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare tovără
șească dintre cele două partide. Noi 
considerăm că lărgirea acestei co
laborări, pe baza normelor de re
lații mai sus amintite, corespunde 
intereselor întăririi prieteniei tradi
ționale dintre cele două popoare, 
ale dezvoltării raporturilor de co
laborare dintre România și Franța, 
care cunosc o evoluție pozitivă în 
folosul reciproc, al promovării idei
lor de securitate, colaborare inter
națională și pace pe continentul 
european și in întreaga lume. In 
același timp, considerăm că dezvol
tarea acestor relații corespunde in
tereselor unității partidelor comu
niste, a forțelor antiimperialiste, 
cauzei generale a socialismului și 
a păcii.

După ce s-a referit la realizările 
obținute de colectivul fabricii vizi
tate în cei 10 ani de existență, și cu 
deosebire în primele luni ale aces
tui an, primul an al noului cinci
nal, tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
a felicitat călduros, în numele con
ducerii partidului nostru, pe oa
menii muncii de la F.M.U.A.B. și 
și-a exprimat convingerea că acest 
colectiv tînăr, dar călit în muncă 
și experiență, își va îndeplini cu 
cinste sarcinile mari ce îi revin pe 
acest an, pe întregul cincinal, spre 
binele patriei și poporului nostru.

Este plăcut să constatăm că pre
tutindeni in țara noastră munca 
plină de abnegație, dăruirea totală 
pentru înfăptuirea Directivelor 
Congresului al X-lea al partidului 
nostru, pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare multilaterală 
a patriei noastre socialiste consti
tuie trăsătura caracteristică a 
activității muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Rezultatele obținute 
în primul semestru al acestui an 
sint o dovadă elocventă că aceste 
directive corespund intereselor 
dezvoltării patriei noastre socia
liste, ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, 
că sarcinile puse sînt realiste și 
vor fi îndeplinite cu cinste de po
porul nostim.

S-a spus pe bună dreptate aci — 
a relevat vorbitorul — că muncind 
pentru îndeplinirea prevederilor 
planului, pentru dezvoltarea eco
nomiei. ne înfăptuim sarcina noas
tră națională de a vedea România 
socialistă înălțîndu-se pe noi trep
te ale progresului și civilizației ; 
ne îndeplinim, totodată, și princi
pala îndatorire internaționalistă, 
adudndu-ne contribuția la întă
rirea forțelor socialismului, a in
fluenței sale în lume. Cu cît fie
care țară socialistă își îndeplinește 
mai bine sarcinile sale, desfășoară 
cu mai mult succes opera de con
strucție socialistă, cu atît devin 
mai puternice forțele internațio
nale care se pronunță pentru so
cialism, progres, independență na
țională, democrație și pace.

Partidul Comunist Român, re
publica noastră socialistă sînt fac
tori activi ai .vieții internaționale, 
în lupta pentru progres și pace. 
Doresc să exprim și cu acest pri
lej — a spus vorbitorul — solida
ritatea noastră militantă cu clasa 
muncitoare din țările capitaliste, cu 
partidele comuniște și muncitorești 
care desfășoară o luptă aprigă și 
dîrză, unele din ele în condițiile as
pre și grele ale ilegalității, înfrun- 
tînd teroarea și represiunea cruntă 
ale reacțiunii și imperialismului. A- 
firmînd solidaritatea noastră cu 
lupta popoarelor care mai luptă cu 
arma în mină pentru eliberare na
țională, cu acelea care și-au dobîn- 
dit recent independența și care mi
litează pentru o dezvoltare de sine 
stătătoare, progresistă, împotriva 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, vorbitorul a subliniat că 
partidul și țara noastră se pro
nunță cu hotărire împotriva impe

legației franceze au vizitat 
secția de mașini grele, pre
cum și alte sectoare de bază 
ale întreprinderii.

In una din marile hale ale 
fabricii a avut loc apoi un 
însuflețit miting, care a dat 
expresie sentimentelor de 
prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Fran
cez, adeziunii oamenilor 
muncii din această fabrică, 
ca și din toată țara, la poli
tica internaționalistă a par
tidului nostru.

Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de Nicolae Popa, 
secretarul comitetului de 
partid al fabricii, care a sa
lutat, in numele comuniști
lor. al tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
din întreprindere, pe mem
brii delegației Partidului Co

munist Francez, subliniind că 
vizita lor este un plăcut pri
lej pentru colectivul între
prinderii bucureștene de a-și 
exprima solidaritatea frățeas
că cu lupta dirză a comuniș
tilor francezi p( ntru demo
crație și progres social, pen
tru socialism. Relevînd suc
cesele obținute in muncă, 
vorbitorul a arătat câ între
gul colectiv al fabricii, care 
a avut bucuria de a primi, 
de curind, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lucrează 
cu entuziasm pentru ridica
rea eficienței activității eco
nomice, pentru înfăptuirea 
programului stabilit de Con
gresul al X-lea al partidului, 
cu convingerea că, prin a- 
ceasta, iși aduce contribuția 
la progresul și propășirea 
României socialiste și, tot
odată, la întărirea sistemului

mondial socialist, a tuturor 
forțelor care luptă pentru in
dependență națională, pro
gres și pace.

Subliniind că intre clasa 
muncitoare din România și 
clasa muncitoare din Franța, 
intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist 
Francez există vechi legături 
de prietenie și colaborare, 
strungarul Iile Petre și-a a- 
firmat convingerea că vizita 
oaspeților francezi va contri
bui la dezvoltarea acestor le
gături, in interesul celor doua 
popoare, al unității mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. Manifestarea a- 
deziunii colectivului nostru, 
ca și a oamenilor muncii din 
întreaga țară, la politica in
ternă și externă a partidului 
nostru este un act de depli
nă angajare patriotică și de

rialismului, a oricărei forme de 
asuprire și de dominație, împotriva 
politicii imperialiste de dictat și 
agresiune, pentru dreptul fiecărui 
popor de a-și decide singur soar
ta, fără nici un amestec din afară.

Exprimînd sprijinul și solidari
tatea activă față de lupta eroică a 
poporului vietnamez, a celorlalte 
popoare ale Indochinei împotriva 
agresiunii imperialismului ameri
can, vorbitorul a spus că, încre
zătoare în victoria acestor popoa
re, România se pronunță ferm 
pentru retragerea trupelor S.U.A. 
din Indochina, pentru ca popoa
rele vietnamez, cambodgian, lao
țian să aibă asigurate dreptul lor 
la decizie suverană asupra viito
rului lor, fără nici un amestec din 
afară.

Partidul nostru — a subliniat 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil — 
va milita și în viitor pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
alianță cu toate țările socialiste, 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, pentru depășirea 
dificultăților actuale, pentru uni
rea tuturor forțelor antiimperia- 

' liste. Țara noastră va participa 
■‘activ și în viitor la lupta pentru 
rezolvarea problemelor internațio
nale în interesul popoarelor și 
păcii, va dezvolta relațiile sale cu 
toate statele, în spiritul politicii 
de coexistență pașnică între țări 
cu orînduire diferită, va milita 
pentru triumful idealurilor inde
pendenței naționale, progresului 
social, păcii și colaborării interna
ționale.

Adresîndu-se oaspeților, tovară
șul Paul Niculescu-Mizil a spus : 
Vă rugăm să priviți acest mi
ting, cuvintele care au fost ros
tite aci ca expresie a senti
mentelor noastre de prietenie 
frățească cu Partidul Comunist 
Francez, cu clasa muncitoare, cu 
toate forțele muncitorești, so
cialiste și democratice din țara 
dumneavoastră și să le transmiteți 
urarea noastră frățească, interna
ționalistă, din toată inima, de a 
obține noi succese în lupta pentru 
binele clasei muncitoare și al po
porului francez, pentru un viitor 
democratic, socialist al Franței, 
pentru victoria cauzei noastre co
mune — cauza socialismului, a 
independenței naționale a popoa
relor, a democrației și păcii. Vor
bitorul a exprimat, în încheiere, 
calde urări la adresa prieteniei și 
solidarității frățești dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Francez, unității țărilor 
socialiste, partidelor comuniste, a 
tuturor forțelor ’antiimperialiste 
din lume.

Mitingul de prietenie și solidaritate între P.C.R. și P.C.F. a constituit o însuflețită expresie a adeziunii totale a 
oamenilor muncii la politica internaționalistă a partidului nostru

După ce am vizitat această uzi
nă, care, printre multe altele, face 
cinste Partidului Comunist Român, 
clasei muncitoare, tehnicienilor și 
inginerilor din România, vreau să 
vă aduc salutul frățesc al comu
niștilor, al clasei muncitoare și al 
poporului francez — a spus în cu
vintul său tovarășul Jacques Du
clos.

Amintind că nu de mult Partidul 
Comunist Francez a celebrat cen
tenarul Comunei din Paris — pri
ma guvernare proletară din lume 
— vorbitorul a subliniat că aceas
ta a fost o mișcare profund națio
nală, care s-a ridicat împotriva 
trădării claselor dominante din 
Franța și, în același timp, o miș
care internaționalistă. Numeroși 
revoluționari din alte țări, care se 
aflau în acea perioadă la Paris, 
inclusiv români, au participat la 
insurecția de la 18 martie 1871. 
Printre delegații în Consiliul Co
munei din Paris, printre coman
danții militari s-au găsit revolu
ționari din alte țări. Noi rămînem 
credincioși spiritului Comunei din 
Paris — a spus vorbitorul — a- 
tunci cînd exprimăm în orice îm
prejurare sentimentele noastre in
ternaționaliste ; iar acesta este și 
sensul adînc al prezenței noastre 
la București.

Referindu-se la vechile tradiții 
de prietenie care leagă popoarele 
român și francez, forțele revolu
ționare din cele două țări, Jacques 
Duclos a citat, ca un exem
plu, că în 1919, cînd împotriva Re
voluției Socialiste din Octombrie 
s-au ridicat toate forțele reacțio
nare din Europa, marinari și sol
dați francezi, care fuseseră trimiși 
la Odesa, la Kerson, au refuzat 
sâ lupte împotriva Revoluției ruse. 
Aceștia au povestit că atunci cînd 
navele lor au ancorat în portul 
românesc Constanța, ei au intrat 
în legătură cu muncitori revolu
ționari români, care i-au sprijinit 
în activitatea lor pentru apărarea 
primului stat socialist din lume. 
Aceste legături făurite în luptă 
nu pot fi uitate ; căci întotdeauna 
legăturile făurite în luptă sînt 
cele mai puternice.

Tocmai în spiritul acestor legă
turi internaționaliste, noi — a spus 
Jacques Duclos — am venit aici 
pentru a avea convorbiri cu con
ducătorii Partidului Comunist Ro
mân. Am discutat, ne-am expus 
punctele de vedere respective și 
cert este faptul că noi considerăm 
că comuniștii, chiar dacă nu sînt 
de acord asupra tuturor punctelor, 
trebuie să activeze în front comun 
împotriva imperialismului.

în continuare, vorbitorul a spus: 
în lupta împotriva imperialismu
lui există, în zilele noastre. un 
popor care ne este deosebit de 

solidaritate Internaționalistă 
— a spus vorbitorul.

In cuvintul său, ing. Matei 
Culiță a arătat că oamenii 
muncii dau o înaltă aprecie
re și sprijină ferm politica 
pe care o promovează cu 
consecvență partidul nostru. 
Comitetul său Central, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvolta
rea legăturilor frățești cu 
toate țările socialiste, cu toa
te partidele comuniste și 
muncitorești, activitatea in
tensă pe care o depune pen
tru promovarea unității miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale, a tutu
ror forțelor antiimperialiste. 
In acest spirit, el și-a expri
mat satisfacția pentru dez
voltarea legăturilor cu 
P.C.F. și a urat comuniștilor 
francezi succes deplin în 

scump — acesta este poporul 
Vietnamului. Legături afective 
deosebite ne leagă pe noi, fran
cezii, de poporul vietnamez. Viet
namul a fost asuprit de colonialis
mul francez. Cu mai bine de 40 
de ani în urmă, pe cînd eu deja 
eram în conducerea Partidului Co
munist Francez, conducători și 
militanți ai Partidului Comunist 
din Indochina se găseau în închi
soare. Prin intermediul unor mari
nari comuniști care plecau din 
Marsilia spre Extremul Orient, noi 
făceam să ajungă, clandestin, în 
Indochina traduceri franceze din 
operele lui Marx, Engels, Lenin și 
astfel tovarășii noștri vietnamezi 
au învățat, s-au format în spiritul 
marxism-leninismului, din cărți și 
materiale scrise în limba asupri
torilor lor. Personal, am fost un 
vechi prieten al tovarășului Ho Și 
Min. Am lucrat împreună în Co
mitetul pentru Internaționala a 
IlI-a din 1920, încă înainte de în
ființarea Partidului Comunist 
Francez. Ho Și Min a participat la 
Congresul de la Tours și, răspun- 
zînd la apelul lui Lenin, a fost 
unul din delegații care au votat 
pentru aderarea la Internaționala 
a IlI-a, contribuind astfel la crea
rea Partidului Comunist Francez. 
De aceea azi. cînd tovarășii noștri 
vietnamezi sînt nevoiți să se apere 
împotriva agresiunii Statelor Uni
te. cînd în urma dezvăluirilor re
cente s-a văzut mai bine că ceea 
ce conducătorii americani voiau 
să impute vietnamezilor pentru a 
justifica războiul nu le poate fi 
imputat decît lor, astăzi se cuvine 
să sprijinim cu și mai multă vi
goare și hotărîre pe tovarășii noș
tri vietnamezi. Iată de ce sînt în
tru totul de acord cu ceea ce spu
nea adineauri tovarășul Paul Ni
culescu-Mizil cu privire la ajuto
rul internaționalist acordat po
porului vietnamez în lupta pe care 
o duce pentru libertate, pentru 
dreptul de a-și hotărî singur soar
ta. Am avut prilejul să mă aflu 
la Hanoi, în 1968, pe vremea cînd 
Hanoiul era încă bombardat, 
înainte de hotărîrea luată de 
Johnson de a opri bombardamen
tele, și am văzut cu ce eroism se 
apăra poporul vietnamez, cum 
bărbați, femei, copii, bătrîni, cu 
toții erau mobilizați în lupta de 
apărare. Am putut, de asemenea, 
constata că dacă tovarășii vietna
mezi au rezistat, aceasta s-a da
torat eroismului lor și faptului că 
se bucurau de ajutorul țărilor so
cialiste, de solidaritatea interna
țională. îmi amintesc că am adus 
din Vietnam un fragment dintr-un 
avion american doborît — unul din 
numeroasele avioane americane 
doborîte — cei care mi l-au ofe
rit erau soldați dintr-o baterie de 

lupta lor pentru progresul 
Franței.

Primiți cu vii și puternice 
ovații și aplauze, au luat cu
vintul tovarășii Paul Nicu- 
icscu-Mizil și Jacques Duclos.

★
Cuvîntărlle au fost sublinia

te, în repetate rînduri, cu 
îndelungi aplauze. Mitingul 
de la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București a 
constituit o caldă manifesta
re a solidarității dintre Parti
dul Comunist Român și Par
tidul Comunist Francez, a a- 
deziunii depline față de lupta 
consecventă desfășurată de 
Partidul Comunist Român 
pentru dezvoltarea legături
lor frățești cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, in 
interesul cauzei socialismului 
și păcii.

(Agerpres)

apărare antiaeriană care dispunea 
de tunuri dintre cele mai moderne 
venite din Uniunea Sovietică. A- 
ceasta era una din mărturiile aju
torului internaționalist, ale ajuto
rului comunist din lumea în
treagă.

Prezența noastră aici — a sub
liniat mai departe vorbitorul — 
este și ea — așa cum am mai 
spus-o — o manifestare a solidari
tății internaționale. Noi luptăm în 
condiții diferite de ale voastre. 
Acest lucru nu va dura la nesfîr- 
șit, dar nu știm cît va mai dura. 
Ceea ce este sigur este că Comuna 
din Paris, de care vă vorbeam mai 
înainte, a cunoscut deja cîteva re
vanșe. Prima revanșă a fost Re
voluția din Octombrie. A doua re
vanșă a fost constituirea lagărului 
mondial socialist, iar adevărata 
revanșă pentru înfrîngerea Comu
nei va fi atunci cînd socialismul 
va fi victorios și în Franța. Pen
tru a pregăti această victorie, 
noi ne străduim să unim toate 
forțele muncitorești și democra
tice din țara noastră.

Firește, dumneavoastră acționați 
în condiții diferite de acelea a,le 
muncitorilor francezi, dumnea
voastră construiți socialismul și 
noi vă dorim mari succese în acti
vitatea dv. Din ceea ce ni s-a spus 
și am văzut, noi am aflat multe 
cu privire la activitatea dv., cu 
privire la ceea ce se realizează 
aici. Rezultatele pe care le obți
neți vă fac cinste tuturor. Știu 
însă că comuniștii sînt ambițioși, 
că lor le este străină automulțu- 
mirea și vor totdeauna să meargă 
mai departe.

Dragi prieteni și tovarăși. — a 
spus mai departe tovarășul Jacques 
Duclos — după convorbirile pe 
care le-am avut cu tovarășul 
Niculescu-Mizil, ne vom întîlni, 
azi după-amiază, cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și vom discuta 
împreună

Aș vrea să închei dorind, în pri
mul rînd, mari succese în lupta 
noastră comună împotriva impe
rialismului. Sînt convins că poli
tica de forță a lui Nixon nu va 
fringe voința poporului vietnamez. 
Astfel, țara care se pretinde cea 
mai puternică din lume va vedea 
că puterea sa are limite atunci 
cînd este vorba de a înrobi un po
por care vrea să trăiască liber și 
independent. Considerăm că fie
care popor trebuie să aibă posibi
litatea de a urma calea pe care o 
dorește. Capitalismul și-a trăit 
traiul. Capitalismul a reprezentat, 
indiscutabil, un moment al înain
tării omenirii, dar acest moment 
este depășit, iar acum nu mai 
poate face decît rău. Tocmai de 
aceea socialismul este pretutindeni 
la ordinea zilei. Tocmai de aceea 
se vorbește pretutindeni despre el, 
desigur, dîndu-se ideii accepțiuni 
diferite. Chiar și unii dușmani ai 
noștri vorbesc de socialism. Dar 
însuși faptul că toată lumea se 
vede obligată să se refere la cu
vintul socialism subliniază rezo
nanța acestui cuvînt, care a deve
nit plin de ’ semnificație pentru 
popoarele din lumea întreagă.

Mai departe, tovarășul Jacques 
Duclos a spus : Dragi tovarăși, 
încă o dată vă urez mari succese 
în munca voastră, doresc ca nu
mele uzinei dv. să figureze pe pa
noul de onoare al Republicii So
cialiste România. Aceasta în folo
sul întregii Românii, precum și a) 
nostru, al tuturor, deoarece atunci 
cînd dumneavoastră obțineți o 
victorie oricît de mică, ea se răs- 
frînge într-o anumită măsură în 
mod pozitiv asupra socialismului 
mondial. Și noi considerăm că fie
care partid își determină în de
plină responsabilitate politica sa ; 
aceasta nu trebuie să stînjenească 
cu nimic solidaritatea internațio
nală a comuniștilor, care este le
gată de însăși noțiunea de socia
lism. în acest spirit ne aflăm aici 
— a spus tovarășul Jacques Du
clos.

în încheiere, conducătorul dele
gației Partidului Comunist Fran
cez a exprimat calde urări la a- 
dresa prieteniei frățești dintre po
poarele român și francez, solidari
tății de luptă a Partidului Comu
nist Român și Partidului Comu
nist Francez, unității militante a 
mișcării socialiste, comuniste și 
muncitorești în lupta împotriva 
imperialismului.

• Turnul de aramă : LUMINA — 
»; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
e lntîlnlro cu o necunoscută : 
SCALA — 9,30; 12; 15; 18; 20.45, 
STADIONUL DINAMO — 20,15.
• Hello, Dolly : PATRIA — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• Serata : VIITORUL — 16; 18; 
20.
• Cortul roșu : SALA PALATU
LUI — 19 (seria de bilete — 3718), 
FAVORIT — 9,30; 12,30; 16.30; 19,30, 
CAPITOL — 9,30; 12,30; 16,45; TLO, 
la grădină — 20,30, MELODIA — 
8,30; 12,15; 16; 19,45.
• Șl caii se împușcă, nu-i așa 7 : 
ARTA — 15,15; 18; 20,30, la gră
dină — 20,30.
• Regele Lear : RAHOVA — 15,30; 
19.
• Romeo șl Julleta : CENTRAL
— 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Darclâe : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20.30.
• Gustul mierli : CINEMATECA 
(sala Union) — 9; 10,45; 12,30; 14.15; 
16.
• Din nou despre dragoste : CIU
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• O floare șl doi grădinari : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30,
LIRA — 15,30; 19, la grădină —
20.15, VICTORIA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Pe cometă : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
• Greșeala fatală : FESTIVAL —
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. Îs 
grădină — 20,15. FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, LUCEA
FĂRUL — 3,45; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21, GRADINA DOINA —
20.15.
• Pan Wolodyjowskl : FLACARA
— 15,30; 19.
• Cazul C.L. î ÎNFRĂȚIREA ÎN» 
TRE POPOARE — 15,30; 17,45: 20.
• Esop : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30.
• 100 de dolari pentru șerif : 
GRIVIȚA — 9; 12; 14,45; 17,30; 20, 
AURORA — 9; 12; 15; 18, la gră
dină — 20,30, VOLGA — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20,15.
• Sunetul muzicii : UNIREA — 
16,30; 20,30, la grădină — 20,15.
• La revedere, prietene : BUCU
REȘTI — 8.45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21, MODERN — 8.45; 11; 
13,30; 16; 18,15; 20,45. la grădină —
20,15.
• De-aș fi... Harap Alb : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
• Eu, Franclsc Skorlna : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• Tn arșița nopții : GRADINA 
VITAN — 20,15.
• Serbările galante : TOMIS — 
9; 11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20,30.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
PACEA — 16; 19,15.
• Angelica șl sultanul : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Hlbernatus : MOȘILOR — 16; 
18; 20,15.
• Haiducii : BUZEȘTI — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
• Domiciliul conjugal : POPULAR
— 15,30; 18: 20,15.
• De șapte ori șapte : LAROMET
— 15,30; 17.30: 19,30.
e Elefantul Slowly : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Los Tarantos : COSMOS — 16; 
18; 20.
• Un surts în plină vară : BU- 
CEGI — 16; 18,15, la grădină —
20.30.
• Prințul negru : DACIA — 8,30— 
20,15 în continuare.
• Cronometrul : GRADINA PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20,15.
• Bătălia de pe Neretva : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 19.
• Ziua în care vin peștii : MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Femela îndărătnică : FLAMU
RA — 9; 12J30; 16; 19,30.
• Facerea lumii : CRTNGAȘI — 
15,30; 18; 20.15, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
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teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (la Teatrul de vară „Herăs
trău") : Domnișoara de Belle — 
Isle — 20.
• Teatrul Mic (la Arenele Roma
ne) : Zadarnice jocuri de iubire 
— 20.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Se caută o 
vedetă — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La Izvoare de frumu
sețe — 18,30.

t V
PROGRAMUL I

17.30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară. Din 
sumar : e Actualitatea în a- 
grlcultură • Poșta emisiunii 
e Un nou sortiment furajer 
la C.A.P. din Gornești — re
portaj • Rubrica mecaniza
torului o Gintă orchestra de 
muzică populară din Odor- 
heiul Secuiesc.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18.50 Timp și anotimp în agricul
tură.

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară • 

Sport.
20.10 15 minute despre sănătatea 

dv. Măsuri de igienă și pro
filaxie în sezonul cald.

20.25 Aveți cuvintul. Anchetă lu
nară organizată de redacția 
pentru tineret. „Intre școală 
și uzină" — anchetă despre 
integrarea profesională a ti
nerilor realizată la Grupul 
școlar profesional și Uzina de 
strunguri din Arad.

21.10 Antologia umorului • „Ami
cii" de I. L. Caragiale. Inter
pretează : Marcel Anghelescu, 
Marin Moraru, Victor Moldo
van • „Petițiune" de I. L. 
Caragiale. Interpretează To
ma Caraglu, Dem Rădulescu, 
Puiu Mlrea • „Proces-ver- 
bal" de I. L. Caragiale. In
terpretează • Sandu Sticlaru, 
Mihai Fotino, Puiu Mirea. 
Redactor Georgeta Postolea. 
Regla Sică Alexandrescu.

21,45 Cadran internațional.
22.30 Interpretul săptămînli : Ma

ria Ciobanu.
22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii progra

mului I.

PROGRAMUL II

20.10 Punct-contrapunct. Din su
mar : Tabletă semnată de 
George Macovescu ; Singuri 
in Univers ? — marginalii la 
interviul acordat de biologul 
francez Jacques Monod, lau
reat al Premiului Nobel ; 
„Politețe... politețe" — repor
taj de Carmen Dumitrescu ; 
Cultul zburătorului", cu Ion 
Gheorghe despre colecția sa 
de pietre de pe Valea Istrl- 
tel.

21.25 Buletin de știri. Sport
21.30 Film artistic : „Omul care 

trece prin zld“. O comedie cu 
Bourvil.

23,00 închiderea emisiunii progra
mului n.
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Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la victoria

Revoluției Populare Mongole

0 delegație de partid și guvernamentala 
româna a plecat la Ulan Bator

Miercuri la amiază * plecat la 
Vian Bator o delegație de partid și 
guvernamentală, condusă de tovară
șul Leonte Răutu. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., vi» 
. r; 'reședințe al Consiliului de Mi
ri, stri, pentru a lua parte la festivi
tățile jubiliare organizate cu prile
jul celei de-a 50-a aniversări a vic
toriei Revoluției Populare Mongole.

Din delegație fac parte tovarășii 
Nicolae Cuină, membru al C.C. al 
PCJR.. <ef de secție la C.C. al P.C.R.. 
- Sandu loan, ambasadorul Româ
nei în R.P. Mongola.

Ea plecare, pe aeroportul Otopeni,

CONFERINȚA DE PRESA LA AMBASADA 
R. P. MONGOLE

Cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la victoria Revoluției Populare 

?ngole. ambasadorul Republicii 
D molare Mongole la București, D. 
Bataa, a organizat, miercuri. Ia se
diul ambasadei, o conferință de 
presă.

Au luat parte reprezentanți ai Mi- 
r 'ierului Afacerilor Externe, ai U- 

. unii Ziariștilor, redactori ai presei 
centrale, ai Radiodifuziunii și Tele- 
viziunii Române. corespondenți ai 
presei străine.

Ambasadorul R.P. Mongole a făcut 
expunere asupra înfăptuirilor po

ntice. economice și sociale ale po
porului țarii sale, condus de Parti
dul Popular Revoluționar Mongol, 
ce-a lungul celor 50 de ani care s-au

întoarcerea in Capitală a delegației
Consiliului General A.R.LU.S.

Miercuri după-amiază s-a întors in 
Capitală delegația Consiliului Gene- 

.i A.R.L.U.S., condusă de prof. univ. 
Ion Creangă, rectorul Universității 
..Al. I. Cuza” din Iași, membru în

vremea
Ieri in țară : vremea a fost în genc-

.-.I frumoasă, mai ales în. jumătatea 
ae nord, unde cerul s-a menținut mai 
mult senin. în Carpații Meridionali, în 
Subearpați și în Muntenia, după-amia- 
za, s-au produs înnorari accentuate și 
s-au semnalat frecvente descărcări e- 
lectrice. precum și averse izolate. Vui
tul a suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 17 oscila între 
-j grade la Tîrgoviște șl 30 de grade

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

MONDIALELE DE SCRIMĂ

Dan Irimiciuc, locul patru
în proba de sabie

VIENA. 7 (prin telex). — Cea de-a 
treia zi a întrecerilor de scrimă, din 
cadrul campionatului mondial — edi- 
ția 1971 — a fost rezervată probei de 
sabie.

După ce cu o zi mai înainte cei 90 
de participant! in această probă iși 
disputaseră intiietatea in tururile de 
eliminare, ieri Ia prinz au început 
asalturile dintre cei 12 sabrerl. care 
au fost impărțiți in două grupe de 
< .te 6 sportivi, urmind ca primii trei 
sa obțină dreptul de a participa la 
întrecerea finală pentru medalii.

Printre cei 12 sabreri s-a aflat și 
reprezentantul țării noastre. Dan Iri
miciuc, care, după o evoluție fru
moasă și foarte eficace, reușise sâ 
întreacă o suită de adversari, cotați 
foarte bine pa plan internațional.

Sabia, probă afirmată pină acum 
mai puțin pe plan international, a a- 
- jt de această dată in Dan Irimiciuc 
un reprezentant care a știut să lupte 
si să se dăruiască pentru a depăși 
dificultățile pe care le-a oferit asal
turile din semifinalele competiției.

Deși plasat intr-o grupă dificilă, 
alături de Sidiak. Vinokurov (Uniu- 
;.ea Sovietică!. Marot. Bakony (Un
garia) si Maffei (Italia). Dan Irimi- 
ciuc nu se lasă impresionat de căr
țile de vizită ale acestora.

învins in primul asalt de către ita
lianul Maffei cu 5—2, el nu aban
donează cursa pentru calificare.

cu 5—2, ■ 
pentru

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ

REGATA
• Participă sportivi valoroși din 

Austria. Bulgaria, Canada, R. D. 
Germană. R. F. a Germaniei, Po
lonia. Ungaria, U.R.S.S. și România.

Tradiționala regată internațională 
Snagov la caiac-canoe se va desfă
șura simbătă si duminică pe pista 
nautică de la Snagov.

La întreceri si-au anunțat partici
parea sportivi valoroși din : Austria. 
Bulgaria, Canada, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei. Polonia, Ungaria. 
U.R.S.S. și România. Din rindul oa=- 
peUlor te remarcă prezența la start a 

delegația « tc<t condusa de tovarășii 
Emil Drâgânescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului <le Mi
niștri, Ion Cîrcei, membru al C.C. al 
l’.C.R.. șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae lonescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al l’.C.R.

Au fast de față Damdlnnercn- 
ghiin Bataa, ambasadorul R.P. Mon- 
g 'le la București. V 1. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 1r 
București, și membri ai celor două 
ambasade.

(Agerpres)

scurs de la victoria revoluției popu
lare.

în numele guvernului și poporu
lui mongol, ambasadorul D. Bataa 
ș:-a exprimat satisfacția în legătură 
eu recenta vizită oficială de priete
nie făcută in R,P. Mongolă de dele
gația de partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că ea consti
tuie un eveniment major al dezvol
tării colaborării și prieteniei dintre 
cele două partide, țări și popoare.

S-a răspuns apoi la întrebările a- 
dcesate de participanții la confe
rință.

în încheiere a fost oferit un coc
teil care s-a desfășurat intr-o atmo- 
sferă prietenească.

(Agerpres)

Consiliul General A.R.L.U.S., care, la 
invitația Asociației de prietenie so- 
vieto-română, a făcut o vizită in 
Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

la Bechet. In București : vremea a fost 
călduroasă, cu cerul mal mult sen:n 
dimineața și variabil după-amiaza, cînd 
s-au semnalat descărcări electrice și 
ploaie de scurtă durată. Temperatura 
maximă a fost de 29 gPatle.

Timpul probabil pentru zilele de S, 
10 șl 11 Iulie. In țară : vreme în general 
frumoasă și călduroasă. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin, noaptea și di
mineața. In Lona de deal și de munte, 
precum și în nordul țării, izolat, sînt 
posibile ploi de scurtă durată. Vîntul 
va sufla potrivit. Temperaturile mini
me vor îi cuprinse între 10 și 20 grade, 
iar maximele intre 22 și 32 grade, local 
mai ridicate. în București : vreme în 
general frumoasă și călduroasă. Cerul 
va fi variabil, favorabil ploii slabe. 
Vini, potrivit. Temperatura ușor varia
bilă.

reușind în cele din urmă să colec
ționeze patru victorii la Bakony. Si
diak, Marot și Vinokurov, victorii 
care îi aduc calificarea in finala 
probei de sabie. Rezultatul obținut 
de Dan Irimiciuc este comentat aici 
ca o performantă unică in istoria 
scrimei românești, ea fiind apreciată 
ca atare. Dacă la floretă masculin 
surpriza a fost că finala s-a disputat 
fără nici un reprezentant al Româ
niei și Franței, in proba de sabie 
surpriza o constituie calificarea unui 
român, Dan Irimiciuc. și a unui 
francez, Bonissent.

în afara lui Pawlowsky, Dan Irimi
ciuc a avut ca adversari in finală 
pe maghiarul Kovacs, sovieticul Si
diak, italianul Mafiei, francezul 
Bonissent

După cum se vede, o finală din 
care lipsesc multe „stele" de prim 
rang și favoriți ca Vinokurov, Nazli- 
mov (U.R.S.S.), fostul campion mon
dial din 1970, Pesza (Ungaria).

După o dispută acerbă, cei 6 fina- 
liști au ocupat următoarele locuri : 
1. Michele Maffei (Italia), campion 
mondial, 4 victorii, 2. Jerzy Paw- 
Jowsky (Polonia) 3 v., 3. Viktor Si
diak (U.R.S.S.). 3 v., 4. Dan Irimiciuk 
(România) 3 v„ 5. Tamas Kovacs 
(Ungaria) 3 v.. 6. Regis Bonissent 
(Franța) C v.

Octavian VINTILĂ

SNAGOV
cunoscutelor campioni Tatai și 
Wichman (Ungaria). Mattern Ioachim 
și Will Uwe (R.D. Germană), precum 
și a redutabililor maeștri ai padelei 
șl pagaei din țara noastră, campionii 
mondiali și olimpici Patzaichin și 
Covaliov, Aurel Vernescu. Atanase 
Sciotnic etc.

Iată programul celor două zile de 
concurs : simbătă : ora 9 (serii la 
probele olimpice) ; ora 16 finalele, 
duminica : ora 9 (seriile in probele 
de viteză), ora 16,30 finalele și pro
bele de fond care se dispută direct 
finală.

Primire la C.C. al P.C.R. Cronica zilei
Miercuri dimineață, tovarășul 

Leonlc Răutu. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. s-a 
intilnit cu tovarășul Friedl Filrcn- 
berg. membru al Biroului Politic al 
C.C al Partidului Comunist <1 n 
Austria, care șl-a petrecut concediul 
de odihnă in tara noastră

Vizita delegației Grupului 
interparlamentar al R.D. Germane

Delegația grupului interparlamentar 
al R. D. Germano, condusă de proi. 
dr. Wolfgang Weichelt, președintele 
Comisiei constituționale a Camerei 
Populare, aflată in vizită in țara 
noastră, la invitația Comitetului do 
conducere al Grupului român al U- 
niunii interparlamentare, a sosit 
miercuri la Brașov.

în cursul dimineții, oaspeții au vi
zitat castelul Poles din Sinaia și 
complexul turistic din stațiunea Pre
deal. precum și Biserica Neagră din

Vizitele delegației Biroului

Adunării Naționale Franceze
Membrii delegației Biroului Adu

nării Naționale Franceze, care se află 
in vizită in țara noastră, și-au con
tinuat miercuri călătoria in județul 
Constanța. însoțiți de prof. univ. Tu
dor lonescu și prof. univ. Ioan Pop 
D. Popa, deputați in Marea Adunare 
Națională, precum și de Pierre Po
len, ambasadorul Franței la București, 
oaspeții au vizitat Muzeul de arheo
logie .și Edificiul roman cu mozaic 
clin Constanța. în continuare, parla
mentarii francezi au avut o întreve
dere la sediul Consiliului popular al 
municipiului Constanța cu Petre Ni
colae. primarul municipiului, deputat

PRACTICA DE VARA
A STUDENȚILOR

Actuala practică studențească de 
vară, care se desfășoară in aceste zile, 
prezintă unele îmbunătățiri față de 
anii precedenți. atit sub aspect orga
nizatoric, cit și in modul ei de desfă
șurare. în locul vizitelor de documen
tare, de pildă, studenții .anului II din 
invățămîUtul tehnic superior vor face 
patru săptămlni de practică efectivă 
in producție. S-au mărit, in același 
timp, stagiile stabilite pentru viitorii 
subingineri, de la patru la șase săp- 
tămîni. Pentru studenții din anul III 
de la facultățile de agronomie sint 
prevăzute, experimental, diferite lu
crări în domeniul mecanizării agri
culturii. Studenții din anul II de la 
facultățile cu profil economic și de la

„Tetratîonul atletic 
internațional 

al prieteniei1’
Activitatea sportivă a copiilor și 

pionierilor va fi marcată in această 
vară prin desfășurarea in țara noas
tră a celei de-a 15-a ediții a „Te- 
tratlonului atletic internațional al 
prieteniei", concurs la care și-au con
firmat pînă acum participarea echipe 
din U.R.S.S.. Franța. Bulgaria. Ceho
slovacia. R.P. Mongolă, Ungaria, Fin
landa. R.D. Germană și Polonia. 
Concursul va avea loc în zilele de 
31 iulie și 1 august și va fi pre
cedat de conferința internațională 
care va lua în discuție probleme le
gate de această manifestare sportivă 
de amploare, precum și proiectul or
ganizării, începind din anul 1974, a 
unei olimpiade a copiilor.

în țara noastră, întrecerile prelimi
nare ale tetratlonului atletic s-au 
bucurat de o largă participare, reu
nind la start aproaoe 750 000 de copii.

în cîteva rînduri
ÎN PRIMA ZI A CAMPIONATE

LOR BALCANICE DE TENIS, care 
se desfășoară la Zagreb, echipa mas
culină a României a intilnit selec
ționata Bulgariei. Tentsmanii ro
mâni conduc cu 2—0, o partidă fiind 
întreruptă. Sever Dron l-a învins cu 
6—3. 6—1, 6—1 pe Pampulov, iar 
Petre Mârmureanu a dispus cu 8—6. 
6—2. 3—6. 6—2 de Ghenov.

Pe stadionul „Azteca" din Ciudad 
de Mexico s-a disputat meciul inter
national amical de fotbal dintre re
prezentativele Greciei și Mexicului. 
La capătul unui joc echilibrat, scorul 
a fost egal : 1—I (0—1). Gazdele au 
deschis scorul in minutul 3 prin 
Jimenez, oaspeții obținind egalarea 
in minutul 75 prin punctul înscris de 
Davourlls.

ÎN CADRUL CONCURSULUI IN
TERNAȚIONAL ATLETIC, desfășu
rat in nocturnă la Stockholm, cam
pionul olimpic KIPCHOGE KEINO 
(Kenya) a stabilit cea mai bună per
formanță mondială a anului în proba 
de o milă cu timpul de 3’54”4’10. El 
i-a întrecut pe Ulf Hoegberg (Suedia)
— 3‘57"6/10 șj John Mason (S.U.A.)
— 3’59”2/10. Celebrul fondist ameri
can Jim Ryun s-a clasat pe locul 10 
cu 4T7”3/10.

înlilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească, in spi
ritul relațiilor de prietenie și soli
daritate interna ționalista statornicite 
Intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Austria.

Brașov, unul din cele mai reprezen
tative monumente ale arhitecturii 
gotice din țara noastră, și complexul 
culturii românești din Seheii Brașo
vului. De asemenea, au fost vizitate 
noile cartiere înscrise pe harta ora
șului de la poalele Timpei.

în timpul călătoriei in județul Bra
șov. delegația Grupului interparla
mentar al R. D. Germane a fost în
soțită de Anton Breitenhofer, deputat 
in M.A.N.

(Agerpres) 

in M.A.N., cu care prilej s-a făcut 
un schimb de opinii privind organi
zarea, conducerea și desfășurarea ac
tivității urbanistice, economice, gos- 
podărești-edilitare, culturale și turis
tice.

Vizita în județ s-a încheiat cu un 
popas la întreprinderea agricolă de 
stat Murfatlar.

în onoarea membrilor delegației 
franceze, primarul municipiului a o- 
l’erit un dejun.

După-amiază, delegația Biroului A- 
dunării Naționale Franceze s-a îna
poiat in Capitală.

(Agerpres)

facultățile de limbi străine — îndeo
sebi din centrul universitar Bucu
rești — vor efectua practica in unită
țile de turism sau in alte instituții cu 
profil similar. Elemente in plus pre
zintă și practica studenților secției de 
pictură monumentală de la Institu
tul de arte plastice „Nicolae Grigo- 
rescu". Ei o vor face la Medgidia, o- 
raș in curs de sistematizare, unde au, 
astfel, posibilitatea de a studia mo
dalitățile de amenajare și decorare a 
noilor edificii.

Toate aceste măjsuri de perfecțio
nare a practicii studențești au drept 
scop ridicarea calificării profesionale 
a viitorilor specialiști.

(Agerpres)

FOTBAL

Primul tur în competițiile 
europene interduburi

La Geneva a avut loc tragerea la 
sorți a meciurilor primului tur al 
oompetitiilor europene de fotbal.

în „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI", echipa DINAMO BUCU
REȘTI va întâlni formația ceho
slovacă SPARTAK TRNAVA, iar in 
„CUPA CUPELOR", STEAUA BUCU
REȘTI va juca împotriva învingă
toarei meciului preliminar dintre 
echipele FILAM REYKJAVIK (IS
LANDA) — HIBERNIAN LA VAL
LETTA (MALTA).

Cele două echipe românești parti
cipante la „CUPA U.E.F.A.", forma
țiile RAPID BUCUREȘTI și U. I. 
ARAD, vor avea ca adversare in pri
mul tur pe F. C. NAPOLI (grupa a

Măsuri stabilite de Biroul F. R. F.
DINU Șl DUMITRACHE, SCOȘI DIN LOTUL REPREZENTATIV

în ședința de aseară a Biroului 
F. R. Fotbal au fost stabilite o serie 
de măsuri in domeniul muncii orga
nizatorice și de educație din activita
tea fotbalistică. Astfel, in domeniul 
muncii organizatorice s-a stabilit 
printre altele ca. în etapa care ur
mează. să lie reorganizată activitatea 
Comisiei de competiții și disciplina 
și a Colegiului central al arbitrilor. 
De asemenea, vor fi alcătuite lotu
rile A. B. și C. ale arbitrilor, precum 
și Comisia diviziei C și a campiona
telor județene de fotbal. S-a anun
țat, totodată, că F.R. Fotbal, cu a- 
cordul C.N.E.F.S.. a trimis Ministe
rului Finanțelor o adresă prin care 
se cere instituirea unui control finan
ciar in gestiunile secțiilor, de fotbal 
din diviziile A. B. și C.

In luna august se vor întruni la 
București președinții consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și sport 
și vicepreședinții acestor organe 
(vicepreședinții care răspund de acti
vitatea fotbalistică) pentru discutarea 
măsurilor privind îmbunătățirea ac
tivității muncii de educație in rindul 
fotbaliștilor, a sarcinilor impuse de 
reluarea activității competiționale. 
Tot in luna august, aceleași proble
me vor fi discutate in cadrul unor 
conferințe organizate la nivel jude

Președintele Marii Adunări Na
ționale. Ștefan Voitec, a trimis o te
legramă de felicitare tovarășului 
Gheorghi Traikov, cu prilejul ale
gerii acestuia in funcția de președin
ți al Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria.

★
Miercuri dupâ-amiazn a sosit in Ca

pii ala o delegație a Frontului Națio» 
11 ti a| Germaniei Democrate, con
dusa di- Herbert OU. membru al Pre
zidiului Seu-, tatuatului C onsiliului 
Național al Frontului Național al 
Germaniei Democrate, deputat in Câ
nii l*n populară, cure, la invilația Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, va (ace o vizita in țara 
noastră.

★
Simpozionul național eu tema : 

„Cercetarea viitorului și planifica
rea pe termen lung", care se desfă
șoară la Piatra Neamț, și-a continuat 
miercuri lucrurile in ședință ple
nară și pe grupuri de lucru.

în cursul dimineții au prezentat 
comunicări : dr. Mihai C. Botez, di
rectorul laboratorului de cercetări 
prospective al Universității Bucu
rești. Andrzej Sioinski, sociolog la 
Institutul polonez de filozofie și so
ciologie, Arne Sdrensen, secretar 
general al Comitetului permanent al 
Conferinței mondiale do cercetare a 
viitorului. Lucien Geradin. directo
rul Grupului de studii prospective 
..Thomson-Paris", Eugen Topalu, șef 
do secție la Comitetul de Stat al 
Planificării, .și prof. I. A. Lapin de la 
Academia de Științe a U.R.S.S.

După ședința plenară, lucrările au 
continuat pe grupuri de lucru.

Masa rotundă a zilei, desfășurată 
in sala de recepție a Hotelului 
Ceahlău, a reunit pe participant! în 
jurul temei : ..Previziune, conducere, 
planificare”. Discuțiile au fost con
duse de Mihai Dumitrescu — Ro
mânia și Lucien Geradin — Franța.

(Agerpres)

I A APĂRUT nr. 6/1971 ' 

ț AL REVISTEI

I TÎNĂRUL LENINIST \ 
ț revistă de cultură so- { 

cial-politică pentru tine- i 
I ret a C.C. al U.T.C. \

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul nr. 

27 din 7 iulie 1971.
FOND GENERAL DE PREMII : 

2 674 743 lei din care 1 677 399 Iei 
report.

EXTRAGEREA I : 12 28 30 15 33 1 
FOND DE PREMII : 1 748 695 lei 

din care 1 231 136 lei report categ. 1.
EXTRAGEREA a Il-a : 27 9

31 22 17
FOND DE PREMII: 926 048 lei 

din care 446 263 lei report categ. A.

LOTO
Ciștigurile tragerii LOTO din 2 

iulie 1971.
EXTRAGEREA I : Categoria I; 

2 variante 16v/o a 73 990 lei f categ. 
2 : 1 variantă 25% a 32131 lei și 4 
variante 10"« a 12 853 lei ; categ. 3 : 
12,05 a 6 933 lei ; categ. 4 : 36,80 a 
2 270 lei : categ. 5 : 104.75 a 798 lei ; 
categ. 6 : 217,25 a 385 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categoria 
A : 1 variantă 25% a 66 241 lei : B : 
3.65 a 18 148 lei : C : 16,85 a 3 931 
lei : D : 19,40 a 3 414 lei : E : 29,35 
a 2 257 lei ; F : 40 a 1 656 lei.

AMBELE EXTRAGERI : 1321.30
variante a 100 lei.

5-a) și. respectiv, pe AUSTRIA 
SALZBURG (grupa a 6-a).

Primele tururi programează o se
rie de partide interesante ca : 
..CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" : Olympique Marsilia — Gor- 
nik Zabrze ; Galatasaray Istanbul — 
Ț.S.K.A. Moscova ; Ajax Amsterdam
- Dynamo Dresda ; „CUPA CUPE
LOR" : Olympiakos Pireu — Dinamo 
Moscova : Rennes — Glasgow Ran- 
gers ; ..CUPA U.E.F.A." : St. Etienne
— F. C. Koln ; Sctubal — Nimes ; 
Fenerbahce Istanbul — Ferencvaros 
Budapesta ; Chemie Halle — P.S.V. 
Eindhoven.

în toate cele trei competiții, me
ciurile primului tur se vor disputa la 
15 septembrie (turul) șt 29 septem
brie (returui).

țean. La aceste conferințe vor Lua 
parte membrii comisiilor județene de 
lotbal, conducerile secțiilor de fotbal 
de divnzie A. B. și C.. antrenorii și 
jucătorii.

în aceeași ședință au fost omolo
gate rezultatele înregistrate in com
petițiile cu caracter intern, la toate 
nivelurile. Cu acest prilej au fost 
luate și o serie de măsuri discipli
nare împotriva unor jucători care 
s-au abătut de la normele regula
mentare și de etică sportivă cu pri
lejul desfășurării finalei „Cupei Ro
mâniei" și a festivităților de pre
miere. care au urmat. Astfel, pen
tru joc dur și atitudini nespor
tive in timpul partidei au fost 
sancționați fotbaliștii Vigu. Ciu- 
garin. Dinu și Dumitrache. Dinu 
și Dumitrache vor executa etapa de 
suspendare, care le-a fost ridicată 
condiționat în timpul returului cam
pionatului recent încheiat. Pentru 
manifestări de indisciplină repetate 
pe terenul de joc, inclusiv față de 
arbitri, și atitudine necorespunzătoare 
la festivitatea de premiere, la Dumi
trache adăugindu-s<î și delăsarea in 
pregătire și activitatea competițio- 
nală, Dinu și Dumitrache au fast 
•scoși pe timp nelimitat din lotul re
prezentativ.

CINCI ANI DE LA DECLARAȚIA

DE LA BUCUREȘTI A STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

ÎNFĂPTUIREA SECURITĂȚII EUROPENE, 
IMPERATIV MAIOR Al VIEȚII

POLITICE
în aceste zile se împlinesc 5 ani 

de la un eveniment care poate li 
apreciat, cu deplin temei, ca avind 
o însemnătate deosebită in viața.po
poarelor europene, in evoluția efoi - 
(urilor pentru statornicirea pe con
tinentul nostru a unui climat de pace 

• i colaborare : Consfătuirea de la 
București a Comitetului Politie con
sultativ al statelor participante Iu

1 ratatul de la Varșovia — consfătuire 
la care a fost adoptată in unanimita
te Declarația cu privire la întărirea 
păcii și securității in Europa. Pe baz^i 
unei analize realiste a stărilor de 
fapt de pe continent și a perspecti
velor lor de dezvoltare, răspunzind 
unor imperioase aspirații ale popoa
relor. acest document a înfățișat un 
amplu program de acțiune in vederea 
lichidării reziduurilor celui de-al doi
lea război mondial și a obstacolelor 
din calea dezvoltării raporturilor nor
male intre state, asigurării unui ca
dru trainic de pace și securitate. Po
poarele europene, celelalte popoare 
ale lumii au putut vedea reflectin- 
du-se in acest document rolul țărilor 
socialiste ca promotoare a unei poli
tici de pace, spiritul de responsabi
litate pentru dezvoltarea colaborării 
internaționale, hotărirea lor de a de
barasa relațiile internaționale de ba
lastul trecutului și a deschide drum 
unor raporturi de încredere, coope
rare și bună vecinătate intre tom - 
statele continentului, fără deosebire 
de regim social-politic. în acest spi
rit, Declarația a stimulat inițiativa de 
acțiune, conștiința propriei responsa
bilități, relevind necesitatea majoră 
ca toate statele să-și aducă contribu
ția la reglementarea problemelor con
tinentului, astfel ca Europa — stră
vechi leagăn al culturii și civilizației 
— să devină un exemplu al colabo
rării rodnice intre națiuni, un factor 
de stabilitate și înțelegere pe intreg 
globul.

în Declarația de la București și-au 
găsit o puternică expresie cele mai-, 
importante comandamente ale co
existenței pașnice, relevindu-se ne
cesitatea promovării unei politici 
care să topească ghețurile „războiu
lui rece", să promoveze larg contac
tele internaționale, să stimuleze nor
malizarea și multiplicarea, pe toate 
planurile, a relațiilor dintre statele 
continentului. O deosebită forță mo
bilizatoare a avut. afirmarea impor
tanței fundamentale, pentru înfăp
tuirea securității, a așezării raportu
rilor dintre statele continentului pe 
temelia fermă a respectării princ:-. 
piilor suverâiîilăți: și independentei, 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc, — principii 
care s-au dovedit și se dovedesc 
unica bază rațională a colaborării 
internaționale, cheia încrederii între 
popoare, a destinderii si consolidării 
păcii.

Pornind de la aceste premise, sta
tele socialiste participante la Consfă
tuirea de la București au scos in a- 
celași limp în evidentă că garanția 
reală a securității și progresului fie
cărei țări europene nu constă in 
existența grupărilor militare, care nu 
corespund tendințelor contemporane 
sănătoase ale vieții internaționale, ci 
in stabilirea in Europa a unui sis
tem eficient de securitate, reafir
mi nd in mod solemn că. in cazul în
cetării activității pactului N.A.T.O., 
Tratatul de la Varșovia și-ar pierde 
valabilitatea. însemnătatea deosebită 
a Declarației adoptate la București 
rezidă totodată in faptul că ea a sta
bilit un obiectiv clar, practic, spre 
care popoarele să-și îndrepte efor
turile : astfel, indieînd direcțiile 
principale de acțiune convergentă. 
Declarația a preconizat, convocarea 
unei conferințe general-europene la 
care să fie dezbătute problemele 
realizării securității pe continent. Pe 
bună dreptate, acest document, care 
s-a bucurat de un v«Lst ecou interna- 

a .fost apreciat ca o acțiune 
politică din cele mai remarcabile, 
de natură să dea un viguros impuls 
eforturilor pentru consolidarea păcii 
pe continent.

în cei cinei ani care s-au scurs de 
atunci. întreaga evoluție a eveni
mentelor a confirmat intru totul a- 
ceastă apreciere, justețea concluziilor 
consfătuirii, realismul măsurilor pre
conizate. Efectiv, desfășurarea vieții 
internaționale demonstrează și astăzi 
actualitatea ideilor de bază consem
nate în Declarație.

Așa cum este cunosaut, în acest 
răstimp s-a afirmat pe continent cu 
o forță mereu creseindă cursul spre 
normalizarea relațiilor dintre toate 
statele continentului, fără deose
bire de sistem social, s-au intensifi
cat contactele politice, colaborarea 
economică, schimburile culturale. 
Ideea securității europene a cuprins 
cercuri și pături din cele mai largi 
ale opiniei publice, devenind o cau
ză a tuturor popoarelor Europei. Ea 
a format obiectul unei multitudini 
de contacte intercuropene pe plan 
bi și multilateral, a numeroase 
schimburi de vederi. întilniri și dis
cuții la toate nivelurile, intre oameni 
ixjlitici, conducători de state si gu- 
verne, parlamentari, reprezentanți 
ai vieții publice și obștești, ai miș
cării de tineret etc.

O deosebită importanță pentru 
realizarea de progrese pe calea îm
bunătățirii climatului politic pe con
tinent au avut asemenea acțiuni ca 
încheierea tratatelor dintre Uniunea 
Sovietică și R. F. a Germaniei și din
tre Polonia și R. F. a Germaniei, ini
țierea de contacte intre acest din 
urmă stat și alte state socialiste, in
clusiv R. D. Germană. Totodată, nu 
se poate ignora că mai există cercuri 
care nu privesc cu ochi buni afirma
rea tendințelor pozitive spre destin
dere. caută să ridice obstacole arti
ficiale in calea acestora. Tocmai de 
aceea momentul de față impune 
conjugarea eforturilor tuturor popoa
relor Europei pentru a zădărnici 
orice manevră obstrucționistă, pen
tru a asigura condițiile in vederea 
întrunirii neintirziate a conferinței 
general-europene.

Propunerile și obiectivele cu
prinse in Declarația de la București 
au fost lărgite și imbogățite. in anii 
care au trecut, in cadrul altor re
uniuni ale țârilor .socialiste, — ah- 
căror concluzii și-au găsit expresia 

in Apelul de 1* Budapesta din mar
tie 1969. Declarația de la Praga din 
octombrie 1969. Memorandumul de 
l.i Budapesta din iunie 1970, Decla
rația de la Berlin din decembrie 1979 
.și. ni line. Comunicatul consfătuirii 
de la București ținută — la nivelul 
minștrilor de externe — la Începu
tul acestui an. S-au precizat astfel 
o serie de probleme legate de ordi
nea de zi și de componența conferin
ței general-europene. ca și de nece
sit ateii trecerii in prezent de la faza 
pregătirilor bilaterale la cea a pre
gătirilor nemijlocite in cadru multi
lateral.

Paralel, s-au conturat inițiative 
prețioase și din partea ailor state. 
Au fost făcute sugestii și propuneri 
.și din partea altor guverne, care au 
adus elemente noi, constructive, in 
dialogul intereuropean consacrat or
ganizării conferinței de securitate pe 
continent. In acest sens poa'e fi men
ționată, de pildă, inițiativa Finlandei 
care s-a declarat gata să găzduiască 
la Helsinki conferința europeană, in
clusiv reuniunea pregătitoare pe baze 
multilaterale. în prezent se poale a- 
tirma că există un larg consens in 
privinU ideii conferinței, la ordinea 
zilei fiind trecerea de la acordul de 
principiu la stadiul practic, la mă
surile concrete de organizare a con
ferinței.

După cum este cunoscut, România 
socialistă, care a participat activ șt 
și-a adus ^întreaga contribuție con
structivă la elaborarea Declarației de 
la București din 1966. ca și la cele
lalte documente adoptate in comun 
de țările socialiste europene, a des
fășurat și desfășoară o vie activitate 
internațională pentru transpunerea 
in practică a acestora, pentru dezvol
tarea raporturilor de pace și încre
dere la care năzuiesc toate popoarele 
Europei, dornice să trăiască intr-un 
climat care să le asigure dezvoltarea 
liberă, nestinjenitâ, la adăpost de fo
losirea forței sau amenințarea cu 
forța, la adăpost de orice fel de pre
siuni, dictat sau amestec dinafară. 
Acționând in acest spirit, țara noastră 
s-a afirmat ca un factor deosebit de 
dinamic in eforturile pentru promova
rea securității europene, aducind pe 
multiple căi, prin normalizarea și 
amplificarea relațiilor cu diferite sta
te ale continentului, prin contactele, 
inițiativele și propunerile sale, prin 
întreaga sa politică externă princi
pială o contribuție de seamă, larg 
apreciată, la îmbunătățirea ambianței 
ixj continent- După c-jm. se știe, in 
concepția, țării noastre, abordareu 
rațională., eficiență a problemei secu
rității europene impune să se por
nească de la recunoașterea realități
lor istorice statornicite ca urmare a 
celui de-al doilea război mondial, de 
la recunoașterea inviolabilității fron
tierelor existente, o deosebită impor
tanță avind in acest sens recunoaș
terea existenței celor două state ger
mane — Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală a Ger
maniei, — a necesității stabilirii de 
relații normale, in baza dreptului in
ternațional, cu aceste state și intre 
ele. România se pronunță cu consec
vență pentru desființarea bazelor 
străine de pe teritoriul altor state, 
pentru retragerea tuturor trupelor in 
limitele granițelor naționale, pentru 
lichidarea blocurilor militare, pentru 
crearea de zone ale colaborării și în
țelegerii in Balcani și in alte părți 
ale Europei, pentru măsuri de înfăp
tuire a dezarmării și. in primul rind, 
pentru înlăturarea pericolului nu
clear — cerințe majore ale securită
ții in Europa și in lume.

România socialistă împărtășește 
convingerea fermă că momentul ac
tual este deosebit de favorabil pen
tru accelerarea pregătirilor in vede
rea convocării, fără intîrziere, a con
ferinței general-europene. In lumina 
acestei aprecieri, țara noastră subli
niază că necesitatea unei pregătiri 
temeinice nu trebuie să însemne in 
nici un caz tergiversarea intrunicii 
conferinței. De asemenea, convo
carea conferinței nu trebuie con
diționată de soluționarea in preala
bil a unor probleme in suspensie : 
dimpotrivă, însăși rațiunea conferin
ței este de a deschide calea spre re
glementarea unor probleme -ce-și aș
teaptă rezolvarea. Exprimând cu cla
ritate poziția României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că țara 
noastră „se pronunță pentru o con
ferință europeană fără nici o condi
ție. Noi considerăm că o reuniune a 
statelor europene, realizarea unui 
acord de renunțare la forță și la a- 
menințarea cu forța in relațiile din
tre toate statele continentului, stabi
lirea căilor pentru a dezvolta o co
laborare economică, științifică, fără 
nici o îngrădire, cit și alte măsuri, 
cum ar fi formarea unui organism 
permanent al statelor europene — 
care ar crea posibilitatea abordării 
in viitor și a altor probleme ce tre
buie soluționate in Europa și ar rea
liza și un contact permanent între 
statele europene — ar avea o im
portanță deosebită. Aceasta ar crea 
și premisele soluționării unui șir de 
probleme care continuă să existe în 
Europa după terminarea celui de-ai 
doilea război mondial".

Sarcinii asigurării destinderii și 
securității in Europa se inscrie ca 
un deziderat major al popoarelor 
străvechiului nostru continent, ia 
sprijinul căruia se pronunță forțe 
.sociale uriașe, toți cei cărora le osie 
scumpă cauza păcii pe continentul 
nostru, a apărării culturii și civili
zației sale. Există condiții din cele 
mai propice pentru transformarea 
Europei intr-o vastă regiune a păcii 
trainice, a conlucrării reciproc avan
tajoase. Aceste condiții pot fi fructi
ficate dacă toate popoarele, mari și 
mici ale continentului iși vor uut 
eforturile iu acest sens. Ca și pinâ 
acum. România socialistă nu-și va 
precupeți străduințele în slujba rea
lizării securității europene, parte in
tegrantă a luptei generale pentru 
pace in întreaga lume, va face și 
pe viitor tot ce depinde de ea pen
tru a-și aduce contribuția eficienta 
in vederea asigurării unei dezvoltări 
pașnice și prospere a popoarelor 
continentului nostru, a tuturor po
poarelor globului.

Romulus CĂPLESCU



viața internațională
CAMBODGIA VIZITA LA BELGRAD A DELEGAȚIEI Sesiunea Adunării Populare
Atac al forțelor

populare
la 24 kilometri
de Pnom Penh
Cambodgia au atacat pozițiile deți
nute de trupele regimului Lon Noi. 
la 24 kilometri est de Pnom Penh, 
prevocind inamicului pierderi in oa

la ulti- 
F * '•? 24 dc o-« au avui Ioc. de ade
menea. lupte mire unitățile patrioți- 
lor khmeri șl efectivele militare ina- 
mire, de-a lungul șoselei nr. 5„ 
care unește capitala cambodgiana cu 
provincia Battambang. principala 
regiune agneolă a țârii.

VIETNAMUL DE SUD. — Agen
ția ..Eliberarea" transmite că „Miș
carea pentru autodeterminarea na
țională de Ia Saigon" a dat publici
tății o declarație in care condamnă 
asa-zisa ..lege electorală" a regimu
lui saigonez. Pentru a ascunde ca
racterul dictatorial al proiectului de 
lege și a înșela populația, continuă 
declarația, administrația de la Sai
gon va permite prezentarea unor 
..candidați" care critică in mod for
mal unele aspecte. Țelul real al a- 
cestei legi este. insă, menținerea la 
putere a clicii Thieu-Ky. care va 
mntinua războiul, sfidind drepturile 
naționale, icnorind aspirațiile popu
lației sud-vietnameze spre democra
ție. pace și autodeterminare. Decla
rația ratifică ..legea electorală" saigo- 
neză drept neconstituțională și anti
democratică.

CONSILIULUI POPULAR

pe ministrul de externe al României
VARȘOVIA 7 — Corespondentul A- 

gerpres, 1. Dumilrașcu. transmite : In 
cea de-a doua zi a vizitei oficiale de 
prietenie pe care o face in R. P. Po
lonă. tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a fost pri
mit de tovarășul Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
a| Republicii Populare Polone. Au 
fost prezenți Stanislaw Trepczynski, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Mihai Marin, ambasadorul 
României la Varșovia, și J. Oche- 
duszko, ambasadorul Poloniei la 
București. Cu acest prilej, a fost e- 
fectuat un schimb larg și util de 
păreri privind dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor frățești de colabo
rare bilaterală in toate domeniile, 
precum și pe teme ale vieții inter
naționale. Convorbirea s-a desfășu
rat intr-o atmosferă sinceră și tovă
rășească.

Tovarășul Corneliu Mănescu și 
persoanele care îl însoțesc au vizi-

tai apoi Orașul vechi și muzeul de 
istorie a Varșoviei, monumentul ri
dicat pc locul fostului ghetou in me
moria victimelor hiUeriștilor, precum 
și modernul complex comercial „Scia- 
na Wschodma" din centrul capitalei 
poloneze.

In aceeași zi, au început la se
diul Ministerului Afacerilor Externe 
convorbirile oficiale dintre cele două 
delegații, conduse de miniștrii de ex
terne. Pe ordinea de zi au figurat 
probleme legate de dezvoltarea și a- 
dincirea relațiilor bilaterale în toate 
domeniile, precum și probleme refe
ritoare la situația actuală internațio
nală. Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă tovărășească.

Seara, tovarășul Stefan Jedry- 
chowski, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Polone, a o- 
ferit in cinstea tovarășului Corncliu 
Mănescu și a membrilor delegației ro
mâne un dineu. Cu acest prilej, șe
fii celor două delegații au rostit 
toasturi.

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
BELGRAD 7. — Corespondentul A- 

gerpres, G. Ionescu, transmite : 
Delegația Consiliului popular al mu
nicipiului București, condusă de pri
marul general al Capitalei, tovarășul 
Dumitru Popa, care a participat la 
festivitatea de deschidere a manifes
tărilor din cadrul „Săptăminii Bucu- 
reștiului la Belgrad", a vizitat, in 
cursul zilei de miercuri, vechea ce
tate Kalemegdan, întreprinderea por
tului Belgrad, construcțiile din Novi 
Beograd și alte obiective din capitala 
iugoslavă. Delegația română a fost

însoțită de președintele Skupștinei o- 
rașuluî Belgrad. Branko Peșici.

Tovarășul Dumitru Popa a oferit 
un dineu, la care au luat parte Bu- 
dislav Șoșkici. membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I.. Bran
ko Pcșici. președintele Skupștinei o- 
rasului Belgrad. Aleksandar Bakoce- 
vici, vicepreședinte al Vece! Execu
tive a R.S. Serbia, ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad. Vasile Șandru.

în cursul serii, la restaurantul 
Vracear a avut loc festivitatea des
chiderii Zilelor culinare românești, 
manifestare organizată în cadrul 
„Săptăminii Bucureștiului la Belgrad".

Ample bătălii de clasă 
ale oamenilor muncii italieni
• UN MILION SI JUMĂTATE DE AGRICULTORI 

ÎN GREVĂ

• „ZIUA NAȚIONALĂ DE LUPTĂ" A MUNCITO 
RILOR TEXTILIȘTI

a R. P. Bulgaria
Todor Jivkov ales președinte al Consiliului de Stat 
Stanko Todorov, președinte al Consiliului de Miniștri 
Gheorghi Traikov, președinte al Adunării Populare

demisia guvernului pe care l-am 
prezidat, a spus in Încheiere Todor 
Jivkov.

Deputății au acceptat demisia gu
vernului.

In numele grupurilor parlamentaro 
ale P.C. Bulgar și Uniunii Populare 
Agrare, s-a făcut apoi propunerea 
de a fi ales ca președinte al Consi
liului de Stat al Bulgariei Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar. Deputății au aprobat această 
propunere.

După cum s-a mai anunțat, noua 
Constituție a R.P. Bulgaria prevede, 
intre altele, înființarea Consiliului 
de Stat — ales de către Adunarea 
Populară — ca organ superior al pu
terii de stat, cu activitate perma
nentă, care conexează adoptarea ho- 
tăririlor cu executarea lor și asigură 
conexarea activității legiuitoare cu 
activitatea executivă.

în numele grupurilor parlamentare 
ale P.C. Bulgar și Uniunii Populare 
Agrare s-a făcut propunerea de a fi 
ales ca președinte al Consiliului de 
Miniștri, Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B.. 
propunere care a fost aprobată.

Lucrările Adunării Populare Bul
gare continuă.

SOFIA 7 (Agerpres). — Agenția 
B. r.A. anunță că la Sofia au începui, 
miercuri, lucrările primei sesiuni a 
celei de-a șasea legislaturi a Adu
nării Populare a R.P. Bulgaria.

Luind cuvintul, Todor Jivkov. 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
a propus, în numele și din însărci
narea grupurilor parlamentare ale 
P.C.B. și Uniunii Populare Agrare, 
să fie aleși in funcția de președinte 
al Adunării Populare Gheorghi Trai- 
kov, secretar al Uniunii Populare 
Agrare, iar în funcția de vicepreșe
dinți Roza Koritarova și Gheorghi 
Kulișev. Deputății au votat în unani
mitate pentru această propunere.

In continuare, luind cuvintul în 
calitate de președinte al Consiliului 
de Miniștri, Todor Jivkov a înfățișat 
activitatea guvernului bulgar intre 
cele două legislaturi, relevind că „in 
centrul atenției a stat îndeplinirea 
sarcinilor fundamentale puse de Con
gresul al IX-lea al P.C. Bulgar cu 
privire la construcția bazei tehnico- 
materiale a socialismului, perfecțio
narea relațiilor sociale, ridicarea ni
velului de trai al poporului".

întrucît împuternicirile actualului 
guvern au luat sfîrșit. in conformita
te cu practica parlamentară stabilită, 
rog Adunarea Populară să primească

ROMA 7 — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : Frontul 
muncii din Italia se află din nou in agitație. Intr-o serie de întreprinderi 
industriale se desfășoară o amplă mișcare revendicativă, care are ca 
obiectiv central înnoirea contractului dc muncă, obținerea unor reforme 
de ordin social, lupta împotriva concedierilor și a 
nilor greviste a cuprins ' ”
Tores-Sardinia ș.a.

orașele Napoli, Taranto,
șomajului. Valul acțiu- 
Genova, Torino, Porto

Azi se deschide la Helsinki
BELGRAD 7 (Agerpres). — în 

cursul vizitei pe care o intreprinde in 
Slovenia, președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, a avut o in- 
tilnire cu reprezentanții muncitorilor 
de la oțelăria din Râvne, vechi cen
tru industrial al acestei republici, 
relatează agenția Taniug. Luind cu
vintul cu acest prilej, președintele 
Tito a spus : „Trebuie să facem 
totul pentru ca clasa muncitoare iu
goslavă să înțeleagă. intr-adevăr, 
drepturile ce-i revin și să lupte pen
tru ele". „Este necesar, a spus el. ca 
muncitorii să exercite controlul și să 
adopte o atitudine critică față de 
unele elemente care frinează dezvol
tarea autoconducerii in direcția tra
sată de noi. așa cum dorim să o rea
lizăm". Referindu-se la unele aspec
te ale problemei naționale in Iugosla
via. vorbitorul a spus : „Trebuie să 
luptam in modul cel mai hotărit îm
potriva acelor elemente care doresc 
sâ introducă astăzi in rindul clasei 
muncitoare din fabrici sentimentul de 
intoleranță națională".

Președintele Tito a subliniat apoi 
necesitatea ca toți la un loc, și în 
primul rind Uniunea Comuniștilor, 
să dea o mare atenție aprecierii eve
nimentelor interne. „Pentru ca’ U- 
niunea Comuniștilor să poată face 
față cu succes tuturor problemelor, 
trebuie să se afle la înălțime", a sub
liniat vorbitorul. Referindu-se la 
structura Uniunii Comuniștilor, el a 
relevat : ..Cind cineva intră in Uniu
nea Comuniștilor, aceasta nu înseam
nă un beneficiu, așa cum credeau 
unii înainte și așa cum se mai crede 
și acum. Uniunea Comuniștilor este 
o armată care trebuie să lupte și nu 
o organizație în care se împart pre
mii. Uniunea Comuniștilor trebuie să 
fie o organizație revoluționară, care

să lupte pentru înfăptuirea țelurilor 
principale ale marxismului, pentru 
noi relații sociale, pentru dezvolta
rea justă a autoconducerii". ..Avem 
orașe mari, așa cum este și Liublia- 
na. a spus vorbitorul, orașe cu sute 
de mii de muncitori si comuniști, in 
care domnește spiritul mic-burghez 
și nu spiritul socialismului și al cla
sei muncitoare. împotriva spiritului 
mic-burghez trebuie să luptăm".

„In fața noastră, a relevat preșe
dintele Tito, se află problema reor
ganizării Uniunii Comuniștilor pe 
baze juste, in conformitate cu nece
sitățile dezvoltării noastre sociale. 
Pentru toate aceste motive, criteriile 
de primire in U.C.I. trebuie să le con
stituie. în primul rind, apartenența 
la clasa muncitoare, cunoașterea pro
gramului U.C.I. și atașamentul ferm 
față de acest program. Uniunea Co
muniștilor nu are nevoie de cei care 
nu se situează pe o asemenea linie. 
Spre deosebk*e de Uniunea Socia
listă și de alte organizații, in Uniu
nea Comuniștilor trebuie să existe 
centralismul democratic. Uniunea Co
muniștilor are o asemenea structură 
in care trebuie să existe un centru. 
Centralismul democratic trebuie res
pectat de fiecare comunist".

..Uniunea Comuniștilor este unica 
forță in țara noastră și poate rămîne 
așa dacă poporul va avea încredere 
in ea, a subliniat vorbitorul. Poporul 
va avea încredere numai dacă U.C.I. 
va acționa așa cum trebuie".

Reliefind necesitatea consolidării 
rindurilor Uniunii Comuniștilor, pre
ședintele Tito a accentuat că „unita
tea țării și eforturile pentru ca clasa 
muncitoare să devină factorul care 

'are cuvintul principal in cadrul ei 
constituie garanția autonomiei 
securității noastre".

De asemenea, în a- 
ceste zile au loc gre
ve ale muncitorilor a- 
gricoli din regiunile 
Puglia, Campania, Um
bria și Emilia-Romag
na. Ele cuprind peste 
1 500 000 de persoane și 
se înscriu printre cele 
mai ample și viguroa
se acțiuni avind ca 
scop modernizarea a- 
griculturii. In centrul

revendicărilor figu
rează nu numai înnoi
rea așa-numitului pact 
național și a contrac
telor provinciale pen
tru muncitorii agricoli, 
ci și garantarea locu
lui de muncă și a asis
tenței medicale. La a- 
ceste greve participă 
toți salariații din agri
cultură se desfă-

șoară simultan în în
treaga țară.

Marți a fost decla
rată „Ziua națională 
de luptă" a celor a- 
proximativ 350 000 de 
muncitori textiliști, 
care dau o bătălie a- 
prigâ împotriva efec
telor negative ale cri
zei din acest sector, a 
concedierilor și șoma-

A CINCEA RUNDA A TRATATIVELOR S.A.L.T
HELSINKI 7 (Agerpres). — La 

Helsinki au sosit delegațiile U.R.S.S. 
și S.U.A. la a cincea rundă a tra
tativelor sovieto-americane 
limitarea armelor strategice 
care se va deschide joi.

In declarațiile făcute la _____
șefii celor două delegații — Vladi
mir Semionov, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S.. și 
Gerard Smith, ambasador, director 
al Agenției S.U.A. pentru dezarmare 
și controlul armamentelor — s-au 
referit la înțelegerea intervenită la 
20 mai a.c. 
Sovietice și 
direcției de 
tratativelor.

privind 
(SALT).

sosire,

intr.e guvernele Uniunii 
Statelor Unite asupra 
desfășurare ulterioară a

Demonstrație a marinarilor greviști Io Genova

Monedaagențiile de presă transmit
■ HG

călcîiul lui Achille11

Ne exprimăm speranța, a declarat 
V. Semionov, că năzuința spre trans
punerea în fapt a înțelegerii va fl 
reciprocă și va permite să se avan
seze spre atingerea țelurilor ce ne 
stau în față. Un rezultat pozitiv al 
convorbirilor ar corespunde intere
selor popoarelor celor două țări și 
păcii universale, a spus el.

înțelegerea de la 20 mai, a decla
rat G. Smith, asigură un cadru in 
limitele căruia sperăm ca negocie
rile să poată fi continuate mai in
tens pentru a traduce această înțe
legere, realizată Ia cele mai înalte 
niveluri ale celor două guverne, in
tr-un acord concret.

LONDRA. — Deputaților par
lamentelor din lumea întreagă 
le-a fost, adresată invitația de 
a trimite Congresului S.U.A. o 
declarație in favoarea retragerii 
din Indochina a trupelor și în
tregului material de război a- 
mcrican. Cererea cric cuprinsă 
intr-o petiție semnată de 86 de 
deputati laburiști, un indepen
dent și 7 membri ai Camerei 
Lorzilor din Marea Britanie. in 
care se subliniază regretul pro- 
lund al opiniei publice mon
diale pentru continuarea războ
iului in Indochina. Petiția va fi 
remisă Congresului S.U.A. de 
doi deputați britanici, care vor 
pleca săptămina viitoare la Wa
shington.

Premierul Heath a prezentat în Camera Comunelor

CARTEA ALBA 1N PROBLEMA ADEBĂRII 
ANGLIEI EA PIAȚA COMUNĂ

LONDRA 7 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Miercuri după-amiază. primul minis
tru britanic, Edward Heath, a pre
zentat in Camera Comunelor Cartea 
Albă a guvernului in problema ade
rării Angliei la Piața comună. Docu
mentul a fost așteptat cu interes deo-

în relațiile franco-vest-germane

Președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc- 
ȚăTănesc Ungar, Jen° Fock- 
l-a primit miercuri pe Dumitru Tur
cuș, ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din Repu
blica Populară Ungară. Dumitra 
Turcuș a fost primit, de asemenea, 
de Apro Antal, președintele Adună
rii de Stat a R.P. Ungare.

A fost încheiat un acord 
între Siria și I.P.C. (-Irak Pf 
troleum Company), in baza căruia 
redevențele anuale primite de Siria 
pentru trecerea pe teritoriul său a 
conductelor petroliere care tran
sportă țițeiul extras din Irak spre 
porturile de la Marea Mediterană 
vor fi majorate cu 120 milioane de 
lire siriene — anunță postul de ra
dio Damasc.

Reprezentantul Senega
lului la O.N.U., Ibrahira
a cerut convocarea de urgență a 
Consiliului de Securitate pentru a 
examina plingerea țării sale cu pri
vire la actele de ostilitate ale tru
pelor portugheze. In scrisoare se a- 
rată că trupe colonialiste portugheze 
au plantat mine pe teritoriul Sene
galului in regiunea de frontieră cu 
Guineea-Bissau.

Sesiunea celor două ca
mere ale Adunării Federale 
a R.S. Cehoslovace.
a avut loc o sesiune a Camerei Po
porului și a Camerei Națiunilor ale 
Adunării Federale a R.S. Ceho
slovace. Cu acest prilej, informează 
agenția C.T.K.. Adunarea Federală a 
aprobat legea privind executarea bu
getului de stat al Cehoslovaciei pe 
anul 1970 și legea privind modifică
rile in bugetul de stat pe anul 1971. 
legea privind alegerile in Adunarea 
Federală și modificarea Constituției 
în sensul prelungirii mandatului tu
turor organelor reprezentative ceho
slovace de la patru la cinci ani-

Guvernele R. P. Mongole 
șl Belgiei att de acord 54 
stabilească relații diplomatice la ni
vel de ambasadori, informează agen
ția Monțame,

Președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace,Lud- 
vik Svoboda, a sosit miercuri la Bu
dapesta intr-o vizită oficială. în a- 
ceeași zi. oaspetele și președintele 
Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare. Pal Losonczi, au început con
vorbirile oficiale.

Arestări în armata gui- 
n66Zâ. ^'n oornuriicat al Partidu
lui Național Democrat din Guineea 
informează că fostul șef al forțelor 
armate guineeze, Noumandian Keita, 
și incă alți doi ofițeri superiori au 
fost arestați. Comunicatul precizează 
că cei trei militari sint acuzați de 
înaltă trădare.

„Istoria poporului ro 
mân" în librăriile ita 

liene
In librăriile italiene, transmite 

corespondentul Agerpres. a apă
rut miercuri o valoroasă lucrare: 
„Istoria del popolo romeno" (Is
toria poporului român). Tipărită 
de cunoscuta casă „Editori riu- 
n;ti“ din Roma, lucrarea prezin
tă istoria poporului nostru din 
cele mai vechi timpuri pină in 
zilele noastre. Elaborată de un 
larg colectiv de istorici, sub e- 
gida Academiei Republicii So
cialiste România, lucrarea răs
punde interesului ce se manifes
ta in Ita’ia față de România, 
dorinței de a cunoaște, sub as
pectele cele mai semnificative, 
viața poporului nostru.

Grdinul Lenin a
orașului Rostov pe Don pentru ma
rz? succese obținute in domeniul e- 
conomic și cultural, in îndeplinirea 
sarcinilor celui dc-al VIII-lea plan 
cincinal privind dezvoltarea produc
ției industriale — informează agen
da TASS.

Un nou partid politic a 
luat ființă în S.U.A. E1 se in- 
titulează Partidul Păcii și iși pro
pune să ralieze pe americanii nemul
țumiți de cele două partide tradițio
nale — republican și democrat. Noua 
formațiune se pronunță pentru re
tragerea tuturor trupelor americane 
din Vietnam, lichidarea politicii 
blocurilor, împotriva cursei înarmă
rilor. S-a decis prezentarea unui can
didat propriu la alegerile preziden
țiale din 1972.

® Reacții de presă după intilnirea Brandt-Pompidou

Președintele Republicii Unite 
Tanzania, Julius Nyerere, însoțit 
de ministrul comerțului și in
dustriei, Paul Bomani, și de alte 
oficialități tanzaniene, a vizitat 
pavilionul României la Tirytil 
internațional de la Dar Es Sa
laam, La sosirea in pavilion, șe
ful statului tanzanian a fost sa
lutat de ambasadorul României, 
Ion Drinceanu. Președintele 
Nyerere s-a interesat îndeaproa
pe de exponatele românești și a 
adresat felicitări organizatorilor 
pavilionului.

Submarinul „Arlemis", care s-a scu
fundat soplomina trecută in portul 
englez Gosport, a fost readus la su- 
profaia. în fotografie : aspect din 
timpul operațiunilor de recuperare

„Lunobod-T1 iși continuă 
experimentele 

in Marea Ploilor
In timpul ședințelor de legă

tură prin radio cu aparatul so
vietic autopropulsat „Lunohocl- 
1“, care au avut loc la 4 și 5 iu
lie. s-a constatat că toate siste
mele vehiculului selenar func
ționează normal, informează a- 
genția T.A.S.S. Sistemul de 
termoreglare menține in com
partimentul instrumentelor re
gimul de căldură necesar func
ționării acestora. Bateria solară 
a asigurat completarea rezervei 
de energie electrică pină la o 
cantitate ce a permis trecerea la 
starea de mișcare a aparatului 
Și punerea în funcțiune a instru
mentelor. In ultima ședință de 
legătură radio, ce a avut loc la 
6 iulie, lunomobilul a început 
să se deplaseze in direcția nord. 
El a parcurs distanța de 53 de 
metri trecind printr-o zonă cu 
numeroase cratere. Experimen
tul științific din Marea Ploilor 
continuă.

Comentind intilnirea franco— 
vest-germană la nivel inalt, oficio
sul francez „LA NATION" scrie, 
cu referire la discuțiile privind 
evoluția relațiilor dintre partenerii 
din Piața comună, că „Franța men
ține ideea : nici suprastat, nici 
Europă occidentală centralizată". 
Intr-un articol intitulat „Războiul 
monedelor", același ziar arată : „în 
cursul ultimei intilniri au fost în
registrate unele rezultate in ceea 
ce privește cooperarea ; moneda 
continuă, însă, să fie un măr al 
discordiei, fiecare dintre părți ră- 
minind pe poziția sa".

La rindul său. ziarul „LE FI
GARO" constată : „întrevederile 
dintre Pompidou și Willy Brandt 
au demonstrat, pe de o parte, am
ploarea cooperării franco—vest-ger
mane prevăzută de Tratatul de la 
2 ianuarie 1963, iar, pe de altă par
te. au confirmat existența unor li
mite pe care această cooperare nu 
poate să le depășească in prezent. 
Problema dificilă a constituit-o 
cursul flotant al mărcii. Situația

actuală amenință, pe termen mai 
scurt sau mai lung, viitorul Pieței 
comune agricole".

Rezumind discursul președinte
lui Pompidou la un banchet oferit 
la Bonn, ziarul „Les Echos" relevă 
că ..prea multe probleme ridicate 
la intilnirea la nivel inalt de la 
Haga, din decembrie 1969, au ră
mas pină acum nerezolvate : poli
tica economică conjuncturală și 
aspectele sale monetare, politica 
energiei și altele".

„Hotărirea luată la 9 mai de gu
vernul federal de a institui cursul 
flotant al mărcii, scrie ziarul vest- 
german „NEUE RUHR ZEITUNG", 
apreciată drept, unilaterală și „an- 
ticomunitară" de către Paris, a fă
cut ca toate progresele înregistrate 
in domeniul colaborării reciproce 
să fie trecute cu totul pe plan se
cundar. Problemele financiare au 
încălzit in așa măsură spiritele, in
cit unele teme înscrise pe ordinea 
de zi a convorbirilor au fost a- 
proape complet eludate".

sebit de opinia publică britanică, re
fractară în general ideii aderării, care 
dorește să cunoască condițiile pe care 
guvernul le-a negociat cu „cei șase".

Cartea Albă încearcă să sublinieze 
eventualele avantaje ale aderării și 
să diminueze dezavantajele economi
ce și politice care ar decurge din a- 
ceasta. Printre altele, se menționează 
că contribuția britanică la bugetul 
comunitar va afecta balanța de plăți 
doar cu 100 milioane lire sterline in 
primul an și cu 200 milioane lire 
după cinci ani. Marea Britanie va 
trebui, de asemenea, să subscrie cu 
37.5 milioane lire la capitalul Băncii 
Europene de Investiții și cu 24 mi
lioane lire la fondurile de rezervă 
ale Comunității Europene a Cărbu
nelui și Oțelului. Guvernul recu
noaște, totodată, că efectele aderării 
se vor face simțite în Marea Britanie 
mai ales prin majorarea prețurilor 
alimentelor, deci printr-o creștere a 
costului vieții.

Conștient de preocuparea opiniei 
publice britanice pentru consecințele 
pe care aderarea le va avea asupra 
independentei și suveranității țării, 
guvernul afirmă în Cartea Albă că 
nu s-ar pune „problema erodării 
bazei suveranității naționale". Totuși, 
se menționează că justiția britanică 
„in anumite cazuri va trebui să res
pecte legislația comunitară și deci
ziile Curții Europene de Justiție". De 
asemenea, se arată că în Consiliul 
ministerial al C.E.E., care adoptă 
principalele hotărîri. Anglia va dis
pune de 10 voturi din 61. iar in 
„Parlamentul European" va fi re
prezentată de 36 membri din 208.

Austria la un pas

Președintele Comisiei pentru afacerile externe a 
Adunării Naționale Franceze,Jean de Brogue,* declarat ia Alger 
că. in cursul vizitei sale in capitala algeriană, a discutat cu președintele 
Boumediene șj cu alte oficialități aie acestei țâri toate problemele care preo
cupă cele două state și care pot contribui la normalizarea relațiilor bilaterale. 
„Totul ne permite să credem — a spus acesta — că, de acum înainte, rapor
turile dintre Franța și Algeria vor căpăta un curs nou". Jean de Broglie a 
declarat că a discutat, de asemenea, cu interlocutorii săi o serie de probleme 
care privesc regiunea Mediteranei. „Marea Mediterană — a subliniat el — 
trebuie sâ fie o zonă a unității națiunilor care luptă pentru dezvoltare, pen
tru pace, pentru respectarea independenței fiecăreia dintre ele".

de alegeri anticipate
Cooperarea economică și financiară

în slujba dezvoltării
Intervenția reprezentantului român la reuniunea

internațională de la Copenhaga

COPENHAGA 7 (Agerpres). — La 
Copenhaga se desfășoară, sub auspi
ciile Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltarea Industrială 
(O.N.U.D I.). lucrările celei de-a doua 
Reuniuni internaționale a băncilor și 
institutelor de finanțare a dezvoltă
rii industriale. Din România participă 
reprezentanți ai Băncii de Investiții și 
ai Băncii Române de Comerț Exte
rior.

Luind cuvintul în ședința plenară, 
Mihai Diamandopol, președintele 
Băncii de investiții, a subliniat im
portanța cooperării economice și fi
nanciare intre state, pe baza princi
piilor independenței și suveranității

naționale, egalității in drepturi, ne
amestecului in treburile interne, in 
interesul și avantajul reciproc’ — 
principii promovate de România în 
relațiile sale internaționale. Vorbito
rul s-a referit, apoi, la rolul pe care 
trebuie să-l joace O.N.U.D.I. in apli
carea acestor principii, pentru dez
voltarea și diversificarea formelor de 
cooperare, inclusiv in domeniul fi
nanciar. Delegatul român a menționat 
importanța schimbului de informații 
intre băncile de finanțare a dezvol
tării industriale, în cunoașterea și 
precizarea condițiilor și a modalită
ților de cooperare financiară interna
țională.
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VIENA 7. — Corespondentul Ager
pres, P. Stăncescu, transmite : Reunit 
în componență lărgită. Prezidiul 
Partidului Socialist Austriac a apre
ciat că guvernul este împiedicat să-și 
realizeze programul său și singura 
ieșire din situația ce s-a creat în 
ultimul timp este recurgerea la ale
geri parlamentare înainte de ter
men.

Deputății socialiști au primit man
datul de a prezenta in Parlament 
propunerea încheierii anticipate a ac
tualei perioade legislative. Se consi
deră că deputății liberali se vor ra
lia acestei propuneri, asigurînd ma
joritatea necesară pentru a fi apro
bată. In această perspectivă, alege
rile ar urma să aibă loc în luna oc
tombrie.

Motivind decizia conducerii P.S.A., 
cancelarul Bruno Kreisky a amintit 
că cele două partide din opoziție s-au 
angajat prin declarații publice să 
nu participe la anumite formule gu
vernamentale : liberalii să nu încheie 
o coaliție cu P.S.A., iar populiștii să 
refuze orice coaliție.
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