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MITINGUL PRIETENIEI DINTRE
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

Șl PARTIDUL COMUNIST DIN JAPONIA

încheierea convorbirilor oficiale dintre
delegația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

și delegația Partidului Comunist 
din Japonia, condusă de tnvarășul 

Kenji Miyamoto

Miercuri dimineața, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral al Partidului Comunist Roman, 
împreună cu tovarășul KENJI MIYA
MOTO. președintele Prezidiului Co- 

> mitetului Central al Partidului Co
munist din Japonia, au vizitat Fa
brica de m&șini-unelte și agregate din 
Capitală.

Cei doi conducători de Dartid au 
fost însoțiți de tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului
Kenji Miyamoto

Dragi tovarăși,
Doresc să exprim satisfacția Co

mitetului Central al partidului 
nostru pentru vizita pe care dele
gația Partidului Comunist Japonez, 
condusă de tovarășul Miyamoto, o 
face în țara noastră, ca răspuns 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. (A- 
plauze puternice, urale).

Salutînd in mod călduros, și la 
acest miting de prietenie, în nu
mele comuniștilor români și al 
clasei muncitoare române, al oa
menilor muncii din patria noastră, 
delegația de partid condusă de to
varășul Miyamoto, considerăm a- 
ceastă vizită ca o expresie a soli
darității comuniste dintre parti
dele noastre, dintre clasa munci
toare din România și clasa mun
citoare din Japonia. (Aplauze pu
ternice). Doresc, de asemenea, să 
adresez participanților la miting, 
tuturor oamenilor muncii din a- 
ceastă uzină un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului. (Aplauze prelungite).

Timp de 12 zile delegația Par
tidului Comunist Japonez a vizi
tat România și a putut cunoaște 
unele aspecte din activitatea des
fășurată de poporul nostru în 
construcția socialistă a patriei, re
zultatele obținute de oamenii 
muncii din România, sub condu
cerea partidului comunist, în e- 
dificarea orînduirii noi, socialiste. 
Sperăm că tovarășii japonezi și-au 
putut face bune impresii despre 
ceea ce este în stare să realizeze 

•un popor eliberat de asuprire, un 
popor stâpîn pe destinele sale, 
hotărît să-și făurească viața așa 
cum o dorește el. (Aplauze puter
nice, urale).

Discuțiile dintre delegațiile Parti
dului Comunist Român și Partidu
lui Comunist Japonez au fost prie
tenești și tovărășești ; în cadrul lor 
au fost abordate atît probleme ale 
relațiilor dintre partidele noastre 
— care se dezvoltă tot mai mult, 
pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar — cit 
și ale relațiilor dintre poporul ro
mân și poporul japonez care, de 
asemenea, cunosc o dezvoltare con
tinuă ; aceste relații — atît cele 
dintre partidele noastre cit și cele 
dintre țările noastre — contribuie 
la cauza păcii în întreaga lume. 
(Aplauze puternice). 

supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Alexandru 
Sencovici, membru al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.. prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. iar din 
partea japoneză de tovarășii Tomio 
Nishizawa, membru al Biroului Per
manent al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Koichiro Ueda. membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.J., Shiro Tovoda, 
membru al C.C. al P.C.J., Eizo Ko
bayashi, membru supleant al C.C. al 
P.C.J.. Hiroshi Kikunami, activist Ia 
secția internațională a C.C. al P.C.J.

Indreptindu-se spre puternica zonă 
industrială din partea de sud-est a 
Capitalei, unde sint amplasat* cele

De asemenea, în cadrul discu
țiilor am făcut un schimb de pă
reri asupra problemelor actuale ale 
sifuației internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești 
mondiale, constatînd cu satisfacție 
dezvoltarea ascendentă a forțelor 
aniiimperialiste. intensificarea lup
tei clasei muncitoare sub condu
cerea comuniștilor, a luptei tuturor 
forțelor antiimperialiste împotriva 
politicii imperialiste de forță și dic
tai. pentru pace și colaborare între 
popoare. (Aplauze puternice).

Tovarășul Miyamoto ne-a vorbit 
pe larg despre situația din Japo
nia, despre succesele înregistrate 
de Partidul Comunist Japonez și de 
alte forțe democratice, de clasa 
muncitoare și poporul japonez, în 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru dezvoltarea democratică și 
progresistă a Japoniei. Ne bucură 
în mod sincer succesele obținute de 
Partidul Comunist Japonez și de 
forțele democratice .și urăm din 
toată inima Partidului Comunist 
Japonez noi succese în activitatea 
sa pentru dezvoltarea democratică 
a Japoniei, pentru socialism. în 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru pace. (Aplauze puternice, 
urale).

în cursul discuțiilor, noi am în
fățișat tovarășilor japonezi preo
cupările actuale ale partidului si 
poporului român. De altfel, dragi 
tovarăși japonezi, cred că ați putut 
să constatați, in contactele care 
le-ați avut cu activul de partid și 
cu oamenii muncii din țara noas
tră, că întregul popor român spri
jină politica internă și externă a 
partidului, înfăptuiește neabătut 
hotârîrile Congresului al X-lea al 
P.C.R.. care urmăresc făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în România. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Știm că Japo
nia este, în general, o țară dezvol
tată din punct de vedere industrial 
și economic. Pentru a avea o ima
gine mai completă asupra realiză
rilor obținute de poporul român 
într-o perioadă istorică scurtă, ar 
trebui, desigur, să cunoașteți cum 
se prezenta România cu numai 20 
de ani în urmă ; atunci ar reieși și 
mai grăitoare marile .realizări ob
ținute pe calea socialismului de 

(Continuare în pag. a IlI-a) 

mai mari întreprinderi bucureștene, 
printre care și „F.M.U.A.B.", unitate 
reprezentativă a industriei grele ro
mânești. oaspeții străbat cartierul 
„Titan", elocventă realizare a arhi-‘ 
tecților și constructorilor noștri, ce 
se integrează armonios în peisajul 
urbanistic modern bucureștean.

La intrarea in uzină oaspeții sint 
salutați de tovarășii loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Dumitru Joița, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular al 
municipiului București, de membri 
ai conducerii Centralei industriale de 
mașini-unelte. ai comitetului de di
recție al fabricii, de reprezentanți ai 
comitetului de partid și U.T.C., ai

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni,
în primul rînd, aș dori să ex

prim din toată inima mulțumirile 
noastre pentru primirea călduroasă 
și sentimentele de solidaritate ma
nifestate față de delegația Parti
dului Comunist din Japonia de că
tre tovarășul Ceaușescu și ceilalți 
tovarăși (Aplauze îndelungate, 
urale).

De la data de 20 august, cînd 
delegația P.C. din Japonia a sosit 
in țara dumneavoastră, au trecut 
mai bine de 10 zile. în cursul a- 
cestei perioade am avut discuții 
tovărășești și prietenești cu o de
legație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Ceaușescu. Am participat la de
monstrația oamenilor muncii pri
lejuită de cea de-a XXVII-a ani
versare a insurecției eroice de la 
23 August. Am vizitat Muzeul de 
istorie a partidului comunist și a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România, care demons
trează grăitor lupta eroică a po
porului român și istoria străda
niilor sale pentru libertate. De a- 
semenea, am vizitat multe între
prinderi, orașe și sate din diferite 
regiuni ale țării, precum și școli 
și organizații de partid. Aș dori, și 
cu acest prilej, să mulțumesc pen
tru primirea frățească și caldă fă
cută delegației P.C. din Japonia de 
către partidul și poporul dumnea
voastră. (Aplauze puternice).

Toate aceste vizite și acțiuni 
m-au făcut să înțeleg în mod con
cret că clasa muncitoare din Ro
mânia și masele largi ale poporu
lui luptă cu cea mai mare abne
gație și întreaga lor energie pen
tru progresul continuu al României 
socialiste, strîns unite în jurul Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze).

La Combinatul siderurgic și Șan
tierele navale din Galați, la Uzina 
Electroputere și la Combinatul 
chimic din Craiova, pe platforma 
industrială și în cooperativele a- 
gricole de producție din județul 
Argeș, la Porțile de Fier și de-a 
lungul Dunării am văzut multe în
treprinderi și mulți oameni.

Ceea ce este comun tuturor a- 
cestor locuri este pasiunea covîr- 
șitoare și patriotismul socialist care 
fac ca plaiurile socialiste ale țării 

organizațiilor de masă. Un mare nu
măr de muncitori, ingineri și tehni
cieni fac oaspeților o primire căldu
roasă, entuziastă, expresie vie a spi
ritului internaționalist al clasei noas
tre muncitoare, a prieteniei frățești 
dintre comuniștii români și japonezi, 
bazată pe principiile marxism-leninis- 
muiui și internaționalismului proletar. 
Pe o mare pancartă, la intrarea în 
uzină, se află înscrise, în limbile ro
mână și japoneză, urări de bun venit, 

în numele miilor de oameni ai 
muncii din uzină, ing. Aurel Bozgan, 
directorul general al întreprinderii, 
exprimă satisfacția și bucuria de a
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dumneavoastră să devină cît mai 
curînd bogate, depășind toate ob
stacolele și adoptînd cele mai re
cente cuceriri ale științei și tehno
logiei ; totodată ele dovedesc solida 
unitate dintre partid și clasa mun
citoare, țărănime, intelectuali și 
masele largi. Aș dori din nou să 
subliniez convingerea mea, așa 
cum de altfel am mai făcut-o în 
cursul vizitelor de pînă acum, că 
în țara dumneavoastră construcția 
socialistă va obține noi progrese, și 
victorii depășind toate obstacolele 
(Aplauze prelungite).

în prezent, Partidul Comunist 
Român își elaborează in mod inde
pendent linia sa politică internă și 
externă pe baza condițiilor concre
te istorice existente în țara dum
neavoastră, întărindu-și unitatea 
cu masele largi ale poporului și 
îndeplinindu-și astfel rolul său 
conducător. în actuala situație in
ternațională complexă, Partidul 
Comunist Român, întregul popor 
român își apără cu fermitate su
veranitatea sa națională, desfășu- 
rînd în același timp o activitate de 
dezvoltare a solidarității interna
ționale pe baza principiilor inde
pendenței naționale, egalității șl 
neamestecului în treburile interne 
(Aplauze puternice). în mod deose
bit, în decursul ultimilor ani, am 
urmărit cu multă atenție activita
tea partidului și poporului dum
neavoastră. Aceasta, deoarece în
treaga dumneavoastră activitate 
conține elemente noi încurajatoare 
pentru clasa muncitoare și poporul 
japonez în ce privește idealul con
strucției socialist^.

Forțele reacționare din lumea ca
pitalistă, inclusiv din țara noastră, 
atacă sub diferite forme teoria so
cialismului științific și idealurile 
comunismului, folosindu-se de lip
sa actuală de unitate dintre țările 
sistemului socialist, ce se manifes
tă în diferite forme. Iată de ce, în 
aceste condiții, imaginea construc
ției socialiste, strîns legată de pozi
ția de solidaritate internaționalis- 
tă și independență pe care se si
tuează partidul și poporul dum
neavoastră, constituie o puternică 
încurajare pentru conștiința po
porului japonez. (Aplauze îndelun
gate). Ne bucurăm de toate succe
sele obținute de poporul român 

(Continuare în pag. a IlI-a)

Miercuri dimineața, la sediul 
C.C. al P.C.R. s-au încheiat con
vorbirile oficiale între delegația 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., și delegația Partidului Co
munist din Japonia, condusă de 
tovarășul Kenji Miyamoto, pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C.J.

Din partea japoneză au partici
pat tovarășii Tomio Nishizawa,

Dejun oferit
de tovarășul Nicolae Ceausescu 

în cinstea delegației
Partidului Comunist din Japonia

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
oferit un dejun în cinstea delega
ției Partidului Comunist din Ja
ponia, condusă de tovarășul Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil. Virgil Trofin, Janos Faze-

VIATA DE PARTID

MĂSURILE DE ÎMBUNĂ
TĂȚIRE A MUNCII POLI- 
TICO—IDEOLOGICE Șl 
CULTURAL-EDUCATIVE 
ÎN DEZBATEREA PLENA
RELOR LĂRGITE CU AC
TIVUL COMITETELOR DE 

PARTID

Dezvoltarea 
conștiinței 

i ■>

socialiste — 
obiectiv 

primordial 
al organizațiilor 

de partid
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membru al Biroului Permanent al 
Prezidiului C.C. al P.C.J., Koichiro 
Ueda, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.J., Eizo Kobayashi, membru 
supleant al C.C. al P.C.J., Hiroshi 
Kikunami, activist la secția inter
națională a C.C. al P.C.J.

Din partea română au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 

kas. Dumitru Popescu, Mihai Gere, 
precum și tovarășii Constantin 
Pîrvulescu, Ion Popescu-Puțuri. 
Alexandru Sencovici, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R. 
prim adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășii Nicolae

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

a primit pe ministrul 
poștelor al S.U.A.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a primit 
miercuri după-amiază pe Winton 
Blount, ministrul poștelor al S.U.A.

La primire a participat Florian 
Dănălache, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor.

A fost de față Leonard C. Mee

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului celor ce muncesc din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

HANOI
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a proclamării Republicii 

Democrate Vietnam, în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, întregului popor român și al nostru personal, vă
adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc din Vietnam. Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale. Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Vietnam 
și poporului frate vietnamez un cordial salut tovărășesc, împreună cu 
cele mai calde felicitări.

Poporul român se bucură din inimă de realizările importante obținute 
de poporul vietnamez sub conducerea Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, în transformarea revoluționară a societății, în opera de con
struire a socialismului și dă o înaltă apreciere luptei eroice pe care o 
duce pentru apărarea libertății și independenței naționale, împotriva 
agresiunii imperialiste.

Reafirmîndu-și solidaritatea frățească cu lupta dreaptă a viteazului 
popor vietnamez, hotărîrea de a-i acorda întregul sprijin pînă la victoria 
finală împotriva agresiunii imDerialiste, Partidul Comunist Român, gu
vernul și poporul nostru consideră că este necesar să înceteze acțiunile 
agresive ale imperialismului în Vietnam și în întreaga Indochină, să fie 
retrase trupele S.U.A. și ale aliaților lor din această 'zonă, astfel ca po
poarele vietnamez, laoțian și khmer să poată hotărî asupra dezvoltării 
lor în mod suveran, fără nici un amestec din afară.

Ne amintim cu plăcere de vizita oficială pe care am efectuat-o în 
R. D. Vietnam, de întîlnirile și convorbirile rodnice pe care le-am avut 
și ne exprimăm convingerea că relațiile de colaborare frățească dintre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta și adinei continuu, corespunzător 
intereselor popoarelor român și vietnamez, cauzei unității țărilor socia
liste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor for
țelor antiimperialiste, în folosul păcii și progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general Președintele

al Partidului Comunist Român Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
al Republicii Socialiste România

Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Alexandru 
Sencovici, membru al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-ad- 
junct de șef de secție al C.C. al 
P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Ceaușescu și Kenji Miyamoto au 
toastat pentru Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Japonia, pentru dezvoltarea con
tinuă a prieteniei și solidarității 
internaționaliste dintre comuniștii 
români și comuniștii japonezi, pen
tru prietenia dintre poporul ro
mân și poporul japonez, pentru 
cauza socialismului și a păcii în 
lume.

(Agerpres)

ker, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire despre dezvoltarea re
lațiilor bilaterale dintre România 
și Statele Unite ale Americii.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.
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[faptul! 
[divers' 
I Desco-
| peririle
I de la Enisala I

ITn urma unor cercetări arheo- I 
logice, la Enisala (Tulcea) a fo<t I 
descoperit un cimitir geto-dacic, ’ 
Icu aproximativ 200 de morminte I 

datind de la sfirșitul secolului I 
al V-lea și Începutul secolului al l 

IIV-lea i.c.n. Săpăturile arheolo- i 
gice au scos la iveală obiecte de I 
cult, de rit și arme specifice I 
epocii : virfuri de săgeți din 
bronz., săbii de fier, fibule și I 
chiar piese de decor. De asemc- I 

1 nea. au fost descoperite amfore ' 
l de proveniență grecească. Pe lin- I 

gâ valoarea lor intrinsecă, des- I 
I coperirile de la Enisala prezintă | 
, — după cum declara prof. Ga- .
| vrilă Simion. directorul muzeu- I 

lui „Delta Dunării" — și o im- I 
portanță deosebită privind cele- ’ 
lalte descoperiri din zonă. Deoa- I 
rece obiectele găsite aici pot fi I 
determinate in chipul cel mai | 
exact in timp, ele vor servi drept . 
sistem de referință pentru cele- I 
lalte descoperiri. I

în pădurea 
Cotoșmanu I

întinsă pe o suprafață de 100 I 
de hectare pe valea riului Lun- I 
cavăț (Vilcea), rezervația silvică i 
Cotoșmanu este populată cu ste- I 
jari seculari, care ating virsta | 
de peste 400 de ani. De curind, 
pentru o mai bună valorificare I 
a patrimoniului său natural, o- I 
colul silvic Băbeni a plantat aici ' 
peste 30 de hectare cu pini și | 
molizi și a amenajat numeroase I 
drumuri forestiere. In afara a- j 
cestora, rezervația a fost popu- . 
lată cu peste 150 căprioare. In I 
felul acesta, rezervația Cotoșma- I 
nu va deveni un punct de inte- ’ 
res pentru numeroși turiști.

MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII POLITICO-IDEOLOGICE

Șl CULTURAL-EDUCATIVE ÎN DEZBATEREA PLENARELOR LĂRGITE

CU ACTIVUL COMITETELOR DE PARTID

DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI
SOCIALISTE- OBIECTIV PRIMORDIAL
AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Conferința națională 
de ocrotire a naturii 
si-a încheiat lucrările

La „Hanul 
de la 
Răscruce**

Casier la agenția C.E.C. din 
Tirgul Bu:or. . Nicolae lacob s-a 
deplasat la Galați. de unde a ri
dicat suma, de 200 000 lei. timbre 
Și alte valori, pe care le-a pus in
tr-o servietă. Plecind cu trenul 
spre casa. în stația Foltesti a jă- 
cut o haltă, intrind la ,,Hanul de I 
la Răscruce". Un păhărel, altul I 
și altul și timpul a trecut. Pe la | 
ora 20 a ieșit in curtea hanului 
să schimbe o vorbă cu un ospă
tar. Servieta a lăsat-o pe masa 
la care se mai afla și Gheorghe 
Emanoil (din comuna Mesteceni) I 
in virstă de 18 ani. Cind s-a in- I 
tors N. I. nu mai erau nici banii, | 
nici comeseanul. In loc să anun
țe deindată organele de resort 
a așteptat reapariția miraculoa
să a servietei. Ulterior, un trac
torist din localitate a găsit pe I 
cimp servieta abandonată. Din I 
ea lipseau insă 130 000 lei. In- • 
vestigațiile întreprinse de orga- | 
nele de resort au dus curind la I 
descoperirea autorului furtului | 
servietei. Dispărind cu o mașină 
de la locul faptei, tinărul G. E. 
ascunsese banii intr-un parc din 
Galați. Recunoscindu-și vina, a 
fost arestat. In ce-l privește pe | 
casier, va trebui să suporte și el I 
rigorile legii pentru neglijența | 
de care a dat dovadă in minuirea 
avutului obștesc.

Criminalul | 
a fost arestat |

Relatam cu citva timp in urmă 
că m apropierea satului Drin- 
ceni (Vaslui) a fost descoperită 
o crimă. în urma investigațiilor I 
întreprinse de Inspectoratul de I 
miliție al județului Vaslui se I 
identificase făptașul — Vasile 
Ciobanu — dar acesta dispăruse 
fără urmă. La puțin timp după 
apariția articolului, lucratorii de 
miliție din municipiul Constanța I 
au reușit să-1 depisteze pe cri- I 
minai. El a fost deferit organelor I 
de urmărire penală ale județului 
Vaslui pentru întocmirea dosaru
lui de trimitere în judecată.

Noroc cu...
j

Nu de mult, lacul Ciucaș din 
stațiunea Tușnad-Băi a fost su
pus unei binevenite operații de I 
curățire. Participind la această I 
lucrare, Iosif Pantazi, Biro Eu- I 
gen și Szilaghi Ferencz s-au . 
gindit să folosească prilejul I 
pentru a deveni... căutători de I 
comori pe cont propriu. Și, spre 
surprinderea lor, toți trei s-au I 
întilnit cu același noroc : in nă- I 
molul de pe fundul lacului au I 
găsit cite un inel de aur. In loc ■ 
să se adreseze organelor de re- I 
sort pentru aflarea adevârațiloi | 
posesori ai acestora, ei au tăcut 
chitic și... le-au vindut. Dar, o- 
dată cu aceasta, și-au vindut și- 
norocul. Pentru că, depistați de 
organele de miliție, cei trei vor 
suporta acum consecințele însu
șirii bunului găsit

Rubnco redoctoto de :
Dumitru TÎRCO8 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînfeii"

Am putea spune că plenara lărgi
tă cu activul a Comitetului de partid 
de Ia Fabrica de pielărie și încăl
țăminte „Dîmbovița" din Capitală, 
consacrată dezbaterii sarcinilor ce 
rezultă din programul de educație 
comunistă a membrilor partidului, a 
întregului popor, elaborat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și adoptat 
de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R.. a fost prefațată de un eve
niment oarecum inedit. Chiar la in
trarea in sala in care urma să se 
desfășoare plenara am văzut prezen
tate. intr-o expoziție, pe panouri 
mari, numeroase fotocopii, fotografii 
in original — documente care ates
tau tradițiile revoluționare ale co
lectivului întreprinderii, participant 
activ, încă din primii ani ai seco
lului nostru, la grevele și demonstra
țiile inițiate de vechea mișcare so
cialistă, de sindicatele muncitorești, și 
continuate apoi de acțiunile de luptă 
organizate de P.C.R.

In notă cu acest „memento" al 
tradițiilor înaintate, spiritul revolu
ționar s-a manifestat viguros în ple
nara comitetului de partid, relevin- 
du-se pe plan amplu necesitatea in
tensificării eforturilor pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste a tuturor 
salariaților întreprinderii. De fapt, 
dacă ar fi să precizăm nota carac
teristică a dezbaterilor din plenara 
lărgită cu activul a comitetului de 
partid de la fabrica ,,Dîmbovița" — 
la care a participat tovarășul Simion 
Bughici, membru al C.C. al P.C.R., 
vechi militant al mișcării muncito
rești din țara noastră — am releva, 
in primul rind, spiritul critic con
cret, principial, constructiv, care a 
dominat lucrările. Dezbaterile au 
urmat, astfel, „tonul" informării pre
zentate de tovarășul Nicolae Opri- 
șoreanu, secretarul comitetului de 
partid ; accentele critice nu s-au a- 
dresat doar salariaților cu funcții 
mici pe scara ierarhică, „cota" cri
ticii a urcat continuu, vizind „la con
cret" maiștri, șefi de ateliere și sec
ții, tovarăși din conducerea fabricii 
și combinatului, dînd expresie in
transigenței comuniste față de ori
cine care nu iși îndeplinește îndato
ririle profesionale și politice la ni
velul exigențelor actuale.

Se cuvine relgvpt, pe de altă par
te. faptul că substanțiala informare 
prezentată de comitetul de partid a 
fost completată și îmbogățită prin 
intervențiile consistente a numeroși 
vorbitori.

„Cunoaștem marile realizări pe 
care le-a înfăptuit poporul nostru 
sub conducerea partidului in anii so
cialismului — a spus tovarășul Ni
colae Barta, muncitor cizmar — dar 
citeodată parcă uităm de ele, de fe
lul cum au fost obținute. Crescut in 
mizeria proprie mahalalelor Bucu- 
reștiului de altă dată, muncitor care 
am indurat exploatarea in această 
fabrică pe vremea capitaliștilor, am 
reflectat mult după ce am vizionat 
la televizor un film vechi de 10 ani, 
scos din arhivă, care înfățișa mo
mentul evacuării a ceea ce a fost 
„groapa Floreasca". După identifica
rea citorva zeci de familii din 
cele care au fost evacuate 
tunci, vechea peliculă le-a fost 
înfățișată amintindu-le de condițiile 
in care au trăit nu cu mult timp în 
urmă. In contrast le-a fost prezentat 
și prezentul, imaginea actuală a 
Floreașcăi. viața oamenilor de aci. 
Urmărind filmul la televizor am re
marcat că mulți din cei ce priveau 
proiecția s-au arătat impresionați, 
altora, insă, parcă le era jenă să 
privească ecranul, să-și amintească 
de unde au plecat. Nu cred că e un 
lucru bun. Trebuie să nu uităm 
niciodată cite s-au schimbat in viața 
muncitorilor, a poporului, pentru că 
astfel vom avea mereu vie in minte 
obligația caie ne revine nouă, comu
niștilor. de a desfășura o asemenea 
muncă educativă care să sădească în 
conștiința oamenilor înțelegerea fap
tului că toate progresele realizate nu 
au căzut din cer, că ele sint rodul e- 
forturilor și muncii pline de abnega
ție a milioane de oameni, iar de e- 
forturi și abnegație este și azi nevoie 
spre a le spori și a ne făuri un trai 
îmbelșugat, pe calea arătată de 
partid".

In acest context vorbitorul s-a re
ferit !a faptul că numeroase promoții 
de muncitori porniți din fabrică, be
neficiind de sprijinul statului, au 
urmat școli, facultăți și au ajuns 
cadre de bază, apreciate ale indus
triei noastre. „Dar mai sint printre 
noi și cadre tehnico-administrative 
care privesc de sus pe cei din mij
locul cărora au plecat. Mă gindesc la 
tehnicianul Nichituș, iar ca el mai 
sint și alții. Cred câ sintem îndrep
tățiți să așteptăm din partea unor a- 
semenea oameni pe carp clasa mun
citoare. statul socialist i-au ajutat 
să-și dezvolte pregătirea profesională, 
să nu uite niciodată de datoria mo
rală pe care au contractat-o față de 
popor. Pentru a-i feri de păcatul 
uitării, ar trebui ca diferitele forme 
ale muncii politico-educative să mili-

teze mal ferm pentru cultivarea spi
ritului de răspundere cetățenească, a 
conștiinței obligațiilor față de so
cietate".

Mergind mai departe pe firul a- 
cestor idei, directorul direcției per
sonal din centrală, Virgil Ionescu, 
s-a referit la raportul dintre pregă
tirea profesională și cea politică a 
cadrelor de conducere, subliniind că 
realizarea sarcinilor mobilizatoare 
ale planului cincinal depinde în mă
sură hotăritoare de felul în care 
fiecare tovarăș numit intr-o funcție 
tehnico-administrativă înțelege că el 
acționează ca reprezentant, ca îm
puternicit al partidului, al statului 
socialist, așa incit in exercitarea 
atribuțiilor care ii revin nu poate 
și nu are dreptul să neglijeze moda
litățile de convingere, mijloacele 
educative proprii muncii de partid.

Referindu-se la necesitatea crește
rii eficienței practice a muncii poli
tico-educative desfășurate de organi
zațiile de partid, tehnicianul Ion 
Boldișor, responsabil cu propaganda 
in comitetul de partid, releva că o 
serie de metode ale activității poli-

tarea spiritului de responsabilitate 
civică, făurirea unul om nou — omul 
constructor al socialismului multila
teral dezvoltat, al societății comunis
te. Referindu-se apoi la desfășurarea 
dezbaterilor, vorbitorul a subliniat că 
ele s-au distins prin spiritul lor mili
tant. exigența și combativitatea par
tinică a organizației fiind ilustrate de 
faptul că referirile critice s-au adre
sat nu doar unor aspecte globale, ge
nerale ale muncii, ci au fost nomi
nale, vizind pe cei care poartă efec
tiv răspunderea pentru diferite defi
ciențe, aceasta avind o deosebită va
loare educativă atit pentru cei in 
cauză, cit și pentru toți participanții 
la plenară.

„La o adunare similară de dezba
tere a documentelor de partid, a
spus intre altele vorbitorul, un țăran 
cooperator din județul ” '
arăta că, în anii 
noastre, comuniștii au r._ 
conștiința socialistă in mintea 
sufletul tuturor cetățenilor patriei, 
dar, ca orice plantă, aceasta trebuie 
îngrijită cu răbdare și atenție, tre
buie ferită de intemperii și buruieni.

Botoșani 
orinduirii 

plantat 
și
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tice și culturale de masă, a căror 
valabilitate fusese confirmată de 
viață, au fost in ultima vreme negli
jate in mod nejustificat. „Va trebui 
să acordăm o atenție sporită intensi
ficării agitației politice. îndeoseb’ 
discuțiilor de la om la om. Nu ne 
putem limita să vorbim de agitatori 
numai in ședințe ! Trebuie ca ei să 
acționeze permanent la locul lor de 
muncă, ca și pe stradă, in cartier, 
să ducă in rîndurile oamenilor cu
vintul partidului, să lămurească di
ferite laturi ale politicii sale. Nu ne 
putem împăca cu faptul că unii 
dintre ei manifestă combativitate 
numai cind... primesc sarcină. Tre
buie să folosim mai bine gazetele de 
perete din secții, orientindu-le să in
tervină ferm, să critice, să satirizeze 
usturător aspectele negative. Știm 
doar că au fost cazuri cind o cari
catură Ia gazeta de perete a deter
minat remedierea promptă a unor 
stări de lucruri pe care observații 
critice repetate făcute cu duhul blin- 
deții, in diverse ședințe, n-au reușit 
să le remedieze".

Cum era și firesc, accentele critice 
concrete din cadrul dezbaterilor au 
declanșat un proces de autoanaliză 
exigentă, autocritică din partea celor 
vizați. Se cuvine remarcat că auto
critica nu s-a limitat la o simplă 
recunoaștere a unor neajunsuri, ci a 
fost însoțită de efortul pentru stabi
lirea mijloacelor menite să asigure 
eliminarea deficiențelor, să dea im
puls întregii activități oolitico-edu- 
cative Arâtind că poartă o răspun
dere nemijlocită pentru faptul că 
unele adunări generale ale organiza
țiilor de bază au un caracter aproape 
exclusiv profesional, in detrimentul 
laturii politice, tovarășul Ion Dona, 
membru al comitetului de partid din 
fabrică, s-a declarat nemulțumit de 
faptul că uneori chiar activiștii co
mitetului de partid al sectorului 5 se 
interesează mai puțin de eficienta 
acțiunilor educative întreprinse de 
organizațiile de partid și mai mult 
de aspectele scriptice, formale. „Chiar 
și acum este urmărit de către sector 
nu fondul, conținutul proounerilor 
făcute în adunările de dezbateri, ci 
doar numărul lor".

Un teren propice pentru autocritică 
în cadrul dezbaterilor l-a constituit 
felul cum s-au ocupat organizațiile 
de partid de problemele formării și 
dezvoltării conștiinței socialiste, mun
citorești in rîndurile tineretului. To
varășii Ion lorga, directorul fabricii 
„Dîmbovița", Stelian Lungu, maistru 
instructor la școala profesională, Ion 
Șomoiog, locțiitor al secretarului co
mitetului U.T.C. din fabrică, au fă
cut propuneri privind intensificarea 
muncii politico-educative in rîndurile 
tineretului, astfel ca la acțiunile ini
țiate de organizația U.T.C. a fabricii 
să participe întreaga masă a tineri
lor ; totodată s-a subliniat necesita
tea sporirii combativității utecistilor 
față de manifestările mentalităților 
retrograde, față de tendințele unor 
tineri de a cere cit mai mult din 
partea colectivului in care muncesc, 
a societății și, in schimb, de a le da 
cit mai puțin.

Luind cuvintul în încheierea dezba
terilor plenarei, tovarășul SIMION 
BUGHICI a relevat concepția 
partidului nostru, care privește ope
ra de construcție a noii societăți ca 
un tot unitar ; organizînd dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a noii o- 
rinduiri, partidul consideră in ace
lași timp ca o necesitate obiectivă 
dezvoltarea conștiinței socialiste, în
rădăcinarea unei mentalități noi. ge
neralizarea eticii înaintate, dezvol-

Lucru cu atit mai important cu cit 
in domeniul muncii ideologice nu 
poate fi vorba de acțiuni desfășurate 
sezonier, in „campanii”, ca in agri
cultură, ci de o acțiune permanentă, 
continuă, vizind formarea omului 
nou, constructor al societății socia
liste multilateral dezvoltate. Iată de 
ce a subliniat atit de pregnant tova
rășul Nicolae Ceaușescu marile răs
punderi ce revin organizațiilor de 
partid in desfășurarea muncii ideo
logice, datoria comuniștilor de a se 
afirma ca oameni de avangardă, 
purtători ai concepțiilor înaintate, 
militanți activi și intransigenți pen
tru înfăptuirea liniei politice marxist- 
leniniste a partidului nostru. Ma
nifestările de pasivitate și indiferen
ța față de ceea ce se petrece in jur, 
față de sarcinile întreprinderii, față 
de problemele de viață și muncă ale 
colectivului trebuie să fie combătute 
cu cea mai mare fermitate de toți 
comuniștii.

Tocmai pentru ca fiecare membru 
de partid să se afirme ca o prezență 
activă, dinamică, menită să asigure 
realizarea rolului conducător al or
ganizației de partid din care face 
parte, se subliniază în documentele 
de partid pe care le dezbatem ne
cesitatea de a ridica nivelul de com
bativitate revoluționară a comuniști
lor, ca o condiție esențială a crește
rii capacității lor de influențare, de 
mobilizare a maselor.

Acesta este un adevăr confirmat de 
întreaga istorie a partidului. Să ne 
amintim, de pildă, de eroicele bătălii 
revoluționare din anii 1931—1933, or
ganizate și conduse de partidul nos
tru comunist. S-au pus in mișcare 
zeci și zeci de mii de muncitori. Dar 
ciți membri efectivi ai P.C.R. purtau 
atunci flacăra luptei la „Grivița", la 
Atelierele C.F.R. din Iași. Cluj sau 
Pașcani, in Valea Prahovei ? La sute 
și sute de muncitori revenea un 
membru de partid —. și totuși ce 
ecou puternic, ce uriașă forță de mo
bilizare avea cuvintul lor in conștiin
ța oamenilor ! Din cite am aflat, la 
„Dîmbovița", acest raport este acum 
de un membru de partid la cinci 
muncitori. Faptul că aici au persistat 
anumite ștări de lucruri negative —

acte de indisciplină, atitudini neco
respunzătoare ale unora față de 
muncă și avutul obștesc, cazuri de 
neindeplinire a sarcinilor încredin
țate — arată că mai avem membri 
de partid care nu și-au înțeles pe 
deplin obligațiile ce le revin față de 
partid, față de societate, obligația de 
a se situa mereu in fruntea colecti
velor unde lucrează.

Persistența acestor stări de lucruri 
negative relevă cu atit mai convin
gător imperativul de a intensifica și 
perfecționa munca de educare mar- 
xist-Ieninistă, de călire partinică a 
tinerilor membri de partid, astfel in
cit fiecare dintre ei să se afirme atit 
în producție, cit și în familie și în 
viața socială ca om înaintat, ca un 
exemplu viu, demn de urmat. Mă 
gindesc la toate acestea avind in ve
dere necesitatea ca fiecare comunist, 
fiecare om al muncii să înțeleagă 
bine faptul că istoria a încredințat 
partidului nostru rolul de a ridica 
România socialistă pe culmile cele 
mai inalte ale civilizației materiale 
și spirituale. Acest rol. așa cum știm 
cu toții, partidul și-l îndeplinește in 
mod strălucit, strins unit in jurul 
Comitetului său Central, al secretaru
lui general al partidului — eminent 
revoluționar marxist-leninist, patriot 
înflăcărat, etalon al intransigenței 
partinice, al devotamentului și ab
negației cu care militantul comunist 
iși slujește poporul".

Relevind necesitatea ca fiecare co
munist să desprindă concluzii prac
tice din sublinierea de către secre
tarul general al partidului a nece
sității ca educarea comunistă a tine
rei generații să fie privită ca o în
datorire primordială a întregului 
partid, vorbitorul a remarcat : „Cind 
semnalăm anumite carențe in com
portamentul unor tineri să ne ferim 
să arătăm cu degetul in primul rind 
spre ei. Să arătăm cu degetul spre 
noi. Să ne gindim cum am muncit cu 
ei, ce metode am folosit, cit de con
vingători am fost, cum am reușit să 
ne apropiem de ei. Bine a spus aici 
un tovarăș că cea mai complexă și 
mai delicată muncă este munca de 
la om la om, munca de formare a 
conștiințelor. Desigur, e mai ușor 
cind vrei să faci o mobilă nouă, mo
dernă : te duci în pădure, tai lem
nul. il tragi la rindea, il fasonezi. 
Nu știu precis cit durează întreg pro
cesul tehnologic — trei luni, șase, un 
an... Ca să făurești insă un caracter, 
o conștiință comunistă, să modelezi 
un tinăr, lucrurile nu sint tot atit de 
simple, iar durata unei asemenea 
..operații" depinde de priceperea, de 
tactul și de exigența modelatorului. 
Aici intervine puterea de influențare, 
de convingere a colectivului de mun
că. a familiei, a tovarășilor de ală
turi, iar organizațiile de partid tre
buie să vegheze ca această influență 
să contribuie la dezvoltarea trăsătu
rilor politico-morale proprii comunis
tului".

In încheierea cuvintării sale, tova
rășul Simion Bughici a arătat că spi
ritul de exigență in care s-au desfă
șurat dezbaterile din plenara comi
tetului de partid, adeziunea deplină 
exprimată față de programul de îm
bunătățire a muncii ideologice și cul
tural-educative întăresc convingerea 
că organizația de partid de la „Dîm
bovița" iși va îndeplini cu cinste sar
cinile ce ii revin in domeniul călirii 
revoluționare a membrilor de partid, 
al dezvoltării conștiinței socialiste a 
întregului colectiv.

Miercuri, 1» Timișoara, g-a încheiat 
cea de-a treia conferință națională de 
ocrotire a naturii, manifestare știin
țifică de prestigiu, care a reunit nu
meroși oameni de știință — acade
micieni, cercetători, speologi, natu- 
raliști, pedologi și alți specialiști din 
țară, invitați din Cehoslovacia, R. P. 
Chineză, R. F. a Germaniei, Italia, 
Uniunea Sovietică, precum și repre
zentanți ai secției de ocrotire a na
turii a Consiliului Europei de la 
Strasbourg.

Timp de patru zile, partlclpanțll la 
conferință au audiat un mare număr 
de comunicări și referate științifice, 
consacrate activității de îmbunătățire 
a ocrotirii naturii, de păstrare a echi
librului biologic natural și a relații
lor dintre om și mediul ambiant. Dez
baterile care au avut Ioc in cadrul 
conferinței au relevat preocupările 
existente in țara noastră, precum și 
pe plan internațional pentru inten
sificarea cercetărilor științifice pri
vind ocrotirea naturii, multiplele ac
țiuni întreprinse pentru lărgirea acti
vității educative șl soclal-culturale, 
îndeosebi in rîndurile tineretului, ex
tinderea schimburilor de publicații 
și lucrări științifice și de specialiști 
cu alte țări. A fost, de asemenea, 
subliniată activitatea rodnică a spe
cialiștilor români în comisiile de edu
cație, ecologie și a parcurilor națio
nale din cadrul Uniunii internațio
nale pentru conservarea naturii și a 
resurselor sale.

La propunerea Comisiei monumen
telor naturii, de pe lingă Academia 
Republicii Socialiste România, con-

ferința a adoptat un plan de activi
tăți practice pentru o perioadă da 
5 ani, care prevede printre alteia a- 
menajarea de noi case-laborator și 
puncte de observație științifică, ex
tinderea activității de bornare și car
tare a rezervațiilor naturale, iniție
rea de acțiuni științifice și educative 
în colaborare cu diverse departamen
te și instituții, cu organizații obștești 
și de tineret, participarea la reuni
uni internaționale și altele.

Exprimlndu-și recunoștința față 
de grija șl atenția ce se acordă in 
țara noastră conservării și ocrotirii 
frumuseților naturii patriei, confe
rința a adresat Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o telegra
mă in care se spune : „Participanții 
din țara noastră la cea de-a treia 
conferință națională de ocrotire a na
turii, ținută la Timișoara, au relevat 
cu satisfacție și mindrie patriotică 
rezultatele ințeleptei politici a Parti
dului Comunist Român, sub înalta 
dumneavoastră conducere, oglindită 
in vastul domeniu al conservării na
turii și al folosirii judicioase a re
zervelor naturale. Ne angajăm să de
punem eforturi sporite pentru îm
binarea armonioasă a acțiunilor de 
dezvoltare multilaterală a societății 
noastre socialiste, cu cele de conser
vare a patrimoniului natural al mi
nunatei noastre patrii, acțiuni pe care 
le considerăm o îndatorire patriotică 
de mare răspundere față de genera
ția noastră și de cele viitoare. (

(Agerpre»)

închiderea taberei
artiștilor plastici ceramisti

Timp de o lună, la Medgidia a 
funcționat prima tabără republicană 
de vară a artiștilor plastici ceramiști, 
avind ca scop, printre altele, reali
zarea unor lucrări pentru decorarea 
parcului central din localitate.

La închiderea taberei, artiștii ce
ramiști au participat la primul lor 
simpozion. Expunerile și comunică
rile, ca șî) discuțiile purtate, au consti
tuit un prețios schimb de experiență 
in domeniul tematicii și execuției 
viitoarelor opere ale ceramiștilor din 
țara noastră.

Participanții la simpozion au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, în

care se spune : Artiștii plastici reuniți 
în primul simpozion republican de 
artă ceramică desfășurat in orașul 
Medgidia vă comunică terminarea cu 
succes a primelor lucrări realizate 
prin muncă obștească menite să con
tribuie la efortul colectiv de înfru
musețare a orașelor patriei. Vă asi
gurăm, stimate tovarășe secretar ge
neral. de dorința de a continua și 
dezvolta astfel de acțiuni care con
tribuie la sudura dintre oamenii mun
cii și artiștii plastici, pot avea 
ecouri largi in țară și străinătate, și 
adaugă noi frumuseți și valori patri
moniului nostru artistic.

(Agerpres)

LA BRAȘOV

S-a deschis expoziția de fotografii

„Imagini din Iran

Constantin MORARU 
Mihai PIRLOG

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Comitetului pentru cultură 
și artă al județului Brașov, miercuri 
a fost deschisă la Brașov expoziția 
de fotografii ..Imagini din Iran", 
organizată cu prilejul aniversării a 
2 500 de ani de la crearea statului 
iranian. Expoziția prezintă publicu
lui numeroase aspecte din străvechea 
artă șj cultură a poporului iranian, 
precum și imagini din viața și 
preocupările sale actuale.

La vernisaj au luat parte prof. dr.

Radu Voinea, secretar general 
Academiei Republicii Socialiste 
mânia, secretar al Comitetului 
organizare in Republica Socialistă 
România a manifestărilor științifice 
și culturale pentru aniversarea a 
2 500 de ani de la crearea stalului 
iranian, reprezentanți ai organelor 
locale de stat, oameni de cultură și 
artă.

Au
•adei Iranului la București.

(Agerpres)

al

ziariști, un numeros public, 
fost de fată membri ai amba-

noastră protagonista
la „Festivalul de teatru

al popoarelor"
septembrie se va des-între 2 și 6

fășura in Republica San Marino cea 
de-a treia ediție a „Festivalului de 
teatru al popoarelor". La fiecare doi 
ani. organizatorii invită o țară să 
prezinte manifestări caracteristice 
culturii și artei sale. Ediția din acest 
an este dedicată României. Țara 
noastră va fi prezentă cu spectacole 
in interpretarea unui colectiv de ac
tori de la Teatrul tineretului din 
Piatra Neamț, concerte de muzică 
românească și muzică preclasică uni
versală susținute de corul „Madrigal", 
programe de cîntece și dansuri popu
lare oferite de ansamblul folcloric 
„Rapsodia română". Programul festi
valului include, de asemenea, o ex
poziție de artă decorativă și grafică 
românească, cu lucrări de tapiserie,

obiecte de ceramică, sticlă și lemn, 
lucrări de grafică, gravură și acuare
lă ; o expoziție cuprinzind circa 400 
de titluri de cărți și reviste cu ca
racter beletristic, politic, științific și 
de popularizare : o expoziție de 
discuri și expoziții de fotografii în- 
fățișînd aspecte din diferite domenii 
ale economiei, artei, științei, culturii 
și tehnicii din țara noastră, o expo
ziție de artizanat, o paradă a modei 
precum și proiecții ale unor filme ar
tistice. Vor mai avea loc simpozioane 
și conferințe in cadrul cărora perso
nalități ale vieții noastre cultural- 
științifice vor prezenta expuneri pri
vind cultura, arta și știința României 
contemporane.

(Agerpres)

982 000 DE CUVINTE 
DE LAUDĂ 

ÎN PĂSTRARE!
Profesorul Nicolae Comă- 

nescu din București a fost 
de curind musafirul noului, 
modernului complex sana
toria! de la Băile Felix. In
tr-un plic foarte bine închis 
ne-a trimis 16, dacă nu chiar 
18 mii de cuvinte de laudă 
în legătură cu această bi
juterie și 4 ,,dar dacă".

— Dar dacă ce, tovarășe 
profesor ?

1 — Dar dacă personalul

există doar două mașini de 
spălat veselă și un număr 
redus de personal... Dar 
dacă acest complex modern 
cu o mie de locuri ar avea 
și un grup electrogen pro
priu trimiteam un milion 
de cuvinte de laudă.

— Grupul electrogen pen
tru ce? Complexul modern 
n-are lumină electrică ?

— Ba are, dar este legat 
de nti știu ce rețea și une
ori se întrerupe curentul. 
Intrerupindu-se curentul se 
întrerupe și tratamentul 
electroterapeuttc. Bolnavii 
stau sub aparat ore In șir 
pină vine din nou curentul. 
Se întrerupe și prepararea 
mesei. Se aduce țelul intri, 
șl aștepți după al doilea 
pină vine curentul. Și ceea 
ce este și mai grav se 
opresc și lifturile. Uneori 
sint bolnavi in ele și sta» 
intre etaje ore întregi.

— Dacă se rezolvă și a- 
ceste probleme trimiteți și 
celelalte cuvinte de laudă, 
adică restul pină la milio
nul promis ?

— Cu multă plăcere.
Așadar, tovarășe director 

al complexului mai aveți in 
păstrare la noi, din partea 
tovarășului profesor Comă- 
nescu, încă 982 000 de cuvin
te de laudă.

Cind să vi le trimitem •>

zis ce a zis despre crăpă
turi, dar nu ne-a spus ce 
părere a avut despre ten
dința de accentuare a cră
păturilor. Ori vine altă co
misie care se va ocupa nu
mai de tendința de accen
tuare ?

Să mai așteptăm !

LA UMBRA 
NUCULUI TĂIAT...

blocului alimentar ar fi mai 
omogen, mai bine calificat, 
cu o pregătire mai „ospâ- 
tărească"... dar dacă bucă
tarii ar consulta o ,,Carte 
de bucate", meniurile ar ti 
intotdeauna pe gusturile ce
lor veniți la tratament pen
tru că alimente, după cum 
am observat, sint suficiente 
șt de bună calitate... Dar 
dacă s-ar spăla și vesela in 
mod corespunzător... aud că

0 COMISIE, 
DOUĂ COMISII ! 

VINE Șl A TREIA?
Au apărut crăpături cu 

tendințe de accentuare *a 
pereții apartamentelor de 
la eta’ul 3 al blocului nr. 
1 din str. Republicii, Vișeul 
de Sus, ne scrie tovarășul 
Aurel Pop.

— Și ce atitudine ați luat 
față de aceste crăpături cu 
tendințe de accentuare ?

— Am anunțat consiliul 
popular orășenesc și a venit 
o comisie care a studiat 
crăpăturile. A studiat cră
păturile și mai ales tendin
țele de accentuare.
- Și ?
— Ni s-a spus că avem 

dreptate, ne-a recomandat 
să punem albii, cazane si 
crătițl, la nevoie chiar și 
oale cu un singur miner in 
dreptul crăpăturilor din zi
duri, pentru a nu se pierde 
nici o picătură de apă de 
ploaie și ne-a promis că in 
primăvară vor veni niște 
specialiști (alții), care vo~ 
pune friu infiltrațiilor de 
apă de ploaie în aparta
mente.

— E vorba de primăvara 
■trecută

— Da, a trecut șl vara ac
tuală și reparațiile nu s-au 
făcut, tn schimb a mai venit 
la fața locului o comisie. O 
comisie mai competentă 
care ne-a zis : „Ce faceți 
atita caz, în altă parte cră
păturile sint mai mari, aveți 
răbdare. Problema crăpătu
rilor din pereți e in stu
diu".

Tovarășe Pop, comisia a

Astă iarnă cind era iarnă 
a descins in comuna Arefu- 
Argeș un delegat al com
plexului de exploatare și 
industrializare a lemnului 
din Rm. Vilcea.. Acest dele
gat și-a scos mănușile îm
blănite, a scuipat in palme 
și a inceput să se uite prin 
ogrăzile oamenilor. Unde 
vedea un nuc, se oprea șt 
il chema pe proprietarul 
nucului la poartă. Nu ple
ca pină nu-l convingea să-și 
taie nucul din curte.

— De ce să-l taie ?
— Pentru Industrializare. 

A făcut forme cu toți pro
prietarii de nuci. Ne-a pro
mis niște prețuri bune și

Ne asociem și noi la : „fi 
e păcat" și pină cind nucii 
dv. vor deveni mobilă ne 
vom consola cu „La umbra 
nucului bătrîn". Ar mai fi 
ceva de adăugat. Printr-un 
act normativ, s-a hotârit ca 
ori de cite ori este doborît 
un nuc, obligatoriu trebuie 
să fie plantați alții în loc. 
După cum stau lucrurile, se 
vede că s-a trecut cu vede
rea această măsură. Eroarea 
trebuie corectată de ur
gență.

GEAMURILE 
DE LA VITRINĂ 

Șl TURNUL EIFFEL
Medgidia 
cumpărat

noi am tăiat nucu. De astă 
iarnă de cind i-am tăiat aș
teptăm să vină să-i ridice, 
și mai ales să ni-i plăteas
că. Putrezesc. $i e păcat.

Maria Leu din 
ne scrie că și-a ___«.___
de la O.C.L. Murfatlar o 
servantă cu vitrină în iunie, 
și că in septembrie așteaptă 
niște .musafiri.

— Ce legătură are una cu 
alta ?

— Ce vor zice muxafirii 
cind vor vedea că vitrina 
servantei este fără gea
muri.

— De ce nu are vitrina 
servantei geam ? Le-ati 
spart ?

— Nu. Mi le-au dat mai 
mici. De trei luni alerg să 
le schimb. Nu reușesc. Sint 
trimisă ba la O.C.L.-ul de 
colo, ba la cel de dincolo. 
Joi mi s-a spus să mă duc 
la Constanța. De la Con
stanța cine știe unde o să 
mă mai trimită...

Stimată tovarășă Maria 
Leu. dacă veți ajunge in 
căutarea acestor geamuri și 
la Paris, vă rog trlmiteți-mi 
și mie o vedere cu Turnul 
Eiffel. Fac colecție de „tur
nuri"

Nlcuță TANASE
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

poporul nostru, faptul că numai 
socialismul deschide posibilitatea 
ca într-o perioadă scurtă un popor 
să poată ob(ine succese mărețe pe 
calea industrializării, a înfloririi 
vieții sale materiale și spirituale. 
(Aplauze puternice, urale).

Acum, in întreaga noastră țară 
se depun eforturi și se desfășoară 
o amplă activitate pentru realiza
rea cu succes a noului plan cinci
nal. Primele 8 luni se încheie cu 
rezultate bune, atit pe întreaga 
țară cît și în Capitala patriei noas
tre, și — după cîte știu — și de 
către colectivul uzinelor pe care le 
vizităm astăzi, al Fabricii de ma- 
șini-unelte și agregate București. 
(Vii aplauze).

Am putut vedea și astăzi unele 
jeallzări ale colectivului dumnea
voastră ; aveți o serie de rezultate 
bune. Uzina s-a dezvoltat rapid, 
fiind realmente născută în anii 
socialismului ; ea este dotată cu 
tehnică avansata, produce mașini- 
unelte moderne. In următorii cinci 
ani se prevede un program de 
dezvoltare destul de mare a u- 
zinei, deși, ținînd seama de dota
rea ei, de capacitatea colectivului 
de oameni ai muncii care s-a în
chegat aici și, totodată, avînd în 
vedere necesitățile înzestrării e- 
conomiei naționale, cît și cerințele 
de a exporta produsele dumnea
voastră pe piața internațională, 
consider că această întreprindere 
trebuie să-și propună să facă mai 
mult decît este prevăzut în planul 
cincinal. (Aplauze puternice). Este 
adevărat că programul uzinei s-a 
mai suplimentat de vreo două ori. 
dar consider că, și așa, este încă 
loc ca oamenii muncii, colectivul, 
folosind an de an tot mai rațional 
mijloacele din dotare, să producă 
un număr mai mare de mașini- 
unelte. Eu sint convins că dumnea
voastră, în frunte cu comuniștii, cu 
colectivul de conducere, veți realiza 
această sarcină. (Aplauze puter
nice). Doresc să vă adresez felici
tări pentru ceea ce ați realizat pînă 
acum și să vă urez succese și mai 
mari în activitatea dumneavoastră. 
(Aplauze prelungite, urale).

Este de înțeles că trebuie- să ne 
preocupăm permanent de a per
fecționa activitatea noastră în toate 
domeniile, de a mobiliza eforturile 
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, ale întregului popor, 
pentru a înfăptui cu succes progra
mul dezvoltării României socia
liste. Pentru noi toți este clar că 
în lumea de astăzi — lume a pro
gresului tehnic și științific rapid, 
revoluționar aș putea spune — nu 
este posibilă construirea socialismu
lui fără un înalt grad de dezvoltare 
a industriei pe baza tehnicii celei 
mai avansate, fără ridicarea nivelu
lui general al economiei naționale : 
aceasta cere eforturi, cere să 
învingem încă multe greutăți, 
dar fără a face aceasta nu putem 
construi socialismul, nu putem con
strui comunismul — și noi sîntem 
hotărîți să facem totul pentru a a- 
sigura făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, crearea 
condițiilor pentru trecerea la comu
nism în România. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Cunoașteți că o preocupare per
manentă a conducerii partidului și 
a guvernului țării noastre este ca, 
o dată cu dezvoltarea economiei na
ționale, să se asigure creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a

* întregului nostru popor. Incepînd
* de astăzi intră în vigoare hotărirea 

privind sporirea cu aproape 50 la 
sută a alocației pentru copii — pri
ma măsură în această direcție din 
noul plan cincinal. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Am început cu 
această măsură, deoarece ea se 
răsfrînge asupra a aproape tuturor 
oamenilor muncii și va avea în pri
mul rînd o influență pozitivă asu
pra salariaților cu venituri mai 
mici. Urmează ca anul viitor să 
trecem la sporirea salariilor înce- 
pind cu salariile mici și, după cum 
știți, ne propunem ca la sfîrșitul 
cincinalului salariul minim să a- 
jungâ de la 800 de lei cît este în 
prezent, la 1 100 de lei. (Aplauze 
prelungite, urale). Cunoașteți, de 
asemenea, preocupările partidului 
si statului nostru privind construc
ția de locuințe, creșe. cămine de 
copii, pentru îmbunătățirea asis
tenței sociale în general. De altfel, 
eu fiind și deDutat în această cir
cumscripție, știu — și știți și dum
neavoastră — că aici s-a început 
construcția unui spital și a unei noi 
creșe ; cred că vom îndeplini și 
chiar depăși ceea c? am stabilit la 
întîlnirea electorală pe care am 
avut-o cu cetățenii din această cir- 
cumscrinție. (Aplauze prelungite).

Rezultatele construcției socialiste 
se văd pretutindeni in țara noas
tră — în noile uzine. în dezvolta
rea agriculturii, în noile locuințe, 
în construcțiile social-cuîturale, în 
învățămînt, în știință. în ridicarea 
bunăstării poporului. Putem snune 
că întreaga politică a partidului 
nostru, tot ceea ce facem este în
chinat omului, fericirii lui. înflo
ririi națiunii noastre socialiste 
(Aplauze puternice, prelungite, u- 
rale).

O dată cu aceste preocupări a- 
cordăm o atenție mai mare decît 
pînă acum problemelor muncii 
politico-educative, formării omu
lui nou, constructor al socialismu- 

( lui, înlăturării din conștiința oa
menilor a rămășițelor ideologiei 
lumii capitaliste, a mentalităților 
retrograde, înapoiate, înarmării 

clasei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră cu 
idealurile nobile ale comunismu
lui. ale marxism-leninismului, cu 
concepția despre lume și despre 
viață a clasei muncitoare, care 
presupune egalitate și echitate so
ciala. raporturi de colaborare și 
solidaritate între oameni, lichida
rea oricărei asupriri și inegalități. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Măsurile adoptate de Comitetul 
Executiv in domeniul activității 
educative sînt chemate să creeze 
condiții pentru mersul uniform 
înainte, atit în domeniul construc
ției materiale, cit și în cel al dez
voltării conștiinței ; pornim de la 
faptul că societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată presupune atît 
o bază materială înaintată cît și o 
conștiință nouă, socialistă, înain
tată. O asemenea societate ne-am 
propus să înfăptuim — și poporul 
nostru o va înfăptui în strînsă u- 
nitate, sub conducerea partidului 
nostru comunist. (Aplauze puter
nice, prelungite. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

M-am oprit mai pe larg asupra 
acestor probleme, deoarece noi 
considerăm că îndatorirea unui 
partid comunist de guvernămînt 
este în primul rînd aceea de a 
realiza cu succes construcția orîn- 
duirii noi în țara sa ; în felul a- 
cesta iși îndeplinește îndatorirea 
națională față de clasa muncitoare 
proprie, față de propriul popor, 
și, totodată, se achită și de o înda
torire fundamentală internațională. 
Succesele obținute de România, ca 
și de oricare altă țară în construc
ția socialistă, fac să crească pres
tigiul socialismului în lume, să 
grăbească victoria socialismului pe 
plan mondial. (Aplauze puternice, 
indelungatc).

Dragi tovarăși,
Viața internațională devine tot 

mai complexă ; în raportul de 
forțe pe plan internațional au loc 
schimbări tot mai profunde care 
duc la creșterea continuă a forțe
lor antiimperialiste, a rolului lor 
in viața politică din întreaga 
lume. Desigur, nu putem trece cu 
vederea că încă mai au loc răz
boaie imperialiste de agresiune, că 
politica imperialistă de forță și 
dictat mai provoacă încă multe 
suferințe popoarelor de pe dife
rite continente ; atîta timp cit se 
menține imperialismul există și 
pericolul unor noi războaie, al u- 
nor noi agresiuni, inclusiv al unui 
nou război mondial. Iată de ce 
considerăm că în aceste condiții 
internaționale complexe este ne
cesară întărirea continuă a vigi
lenței, a unității forțelor antiim
perialiste, a acțiunilor lor tot 
mai ferme pentru a respinge po
litica imperialistă de agresiune și 
război, de dictat și de forță, pen
tru a asigura dezvoltarea demo
cratică a tuturor popoarelor, fără 
nici un amestec din afară. (A- 
plauzc puternice). Avem ferma 
convingere că forțele care se opun 
politicii imperialiste, care mili
tează pentru progres social și pace 
sînt incomparabil mai puternice 
decît cele ale imperialismului ; 
dacă aceste forțe vor acționa unite 
ele sînt în stare să asigure pacea, 
dezvoltarea independentă a tuturor 
națiunilor lumii. (Aplauze puterni
ce. prelungite).

Un rol important au în această 
luptă țările sistemului socialist 
mondial, țări care construiesc noua 
orinduire și care exercită o influen
ță tot mai puternică pe plan inter
național. De aceea România acțio
nează permanent, cu consecvență, 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
toate țările socialiste, pentru întă
rirea unității acestora, considerînd 
aceasta una din îndatoririle prin
cipale în activitatea internaționa
lă a partidului și statului nostru. 
(Aplauze puternice).

înțelegem rolul tot mai impor
tant pe care-1 au țările ce au scu
turat jugul imperialist și colonial 
și luptă pentru ridicarea lor eco- 
nomico-socială, țările, cum se spu
ne astăzi, în curs de dezvoltare. 
Considerăm că dezvoltarea colabo
rării cu aceste state, a unității a- 
cestor popoare cu popoarele țărilor 
socialiste, cu forțele antiimperia
liste reprezintă singura cale sigu
ră pentru progresul lor economico- 
social, pentru lichidarea înapoierii, 
pentru asigurarea dezvoltării ra
pide și garantarea independenței 
lor naționale, a dreptului de a fi 
stăpîne asupra tuturor bogățiilor 
lor, de a le folosi în conformitate 
cu interesele proprii. (Aplauze pu
ternice).

Luptăm pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială ; do
rim să așezăm la baza acestor re
lații deplina egalitate în drepturi 
între toate țările, respectul inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecul în treburile inter
ne, precum și renunțarea la forță și 
la amenințarea cu forța, colabora
rea reciproc avantajoasă. Desigur, 
cind vorbim de relațiile cu țările 
socialiste adăugăm întotdeauna la 
acestea principiile marxism-leni
nismului și internaționalismului 
proletar care călăuzesc partidele și 
popoarele noastre, întrajutorarea 
și colaborarea în construcția orîn- 
duirii noi. în vederea înfloririi 
fiecăreia din țările care au pășit 
pe acest drum. Avem convingerea 
că afirmarea acestor principii in 
viața internațională deschide per
spectiva minunată a unei lumi a 

colaborării și păcii între popoare. 
(Aplauze puternice, prelungite).

întotdeauna poporul nostru a a- 
cordat sprijin luptei poporului 
vietnamez împotriva agresiunii im
perialismului american, luptei ce
lorlalte popoare din Indochina : 
sprijinim propunerile Frontului 
de Eliberare Națională din Vietna
mul de sud. propuneri care oferă 
o bază bună pentru încetarea răz
boiului din Indochina. Ne expri
măm convingerea că poporul viet
namez, popoarele din Indochina 
vor obține victoria deplină în 
lupta lor, că ele își vor putea ho
tărî dezvoltarea fără nici un a- 
mestec din afară. Le urăm succes 
în această luptă și le asigurăm că 
vom fi permanent solidari cu ele ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Trăind in Europa ne preocupăm, 
desigur, ca pe acest continent — 
de unde au pornit în trecut două 
războaie mondiale — să se insta
ureze relații noi, de colaborare in
tre popoare, să se asigure securi 
tatea tuturor statelor. De aceea 
milităm pentru realizarea unei 
conferințe general-europene, pen
tru așezarea relațiilor dintre sta
tele acestui continent pe noi prin
cipii, considerînd că aceasta co
respunde nu numai intereselor 
Europei, dar și celor ale întregii 
lumi. Avem convingerea că po
poarele europene pot și vor rea
liza securitatea pe continent. (A- 
plauze puternice).

Sîntem, de asemenea, preocupați 
de faptul că înarmările cunosc o 
dezvoltare continuă, că sporesc 
mereu cheltuielile consacrate aces
tui scop — ele ajungînd în acest 
an la peste 200 de miliarde de do
lari — că pericolul armei nucleare 
amenință viața popoarelor. De alt
fel. poporul japonez este primul 
care a cunoscut grozăviile bombei 
atomice.

Iată de ce poporul român își ri
dică cu hotărîre glasul împotriva 
cursei înarmărilor, pentru realiza
rea dezarmării generale și, în pri
mul rînd, a dezarmării nucleare, 
considerînd că aceasta este o ce
rință imperioasă a tuturor popoa
relor, că trebuie să facem totul 
pentru a realiza acest deziderat 
(\ ii aplauze).

Noi considerăm că lupta împo
triva imperialismului este pînă la 
urmă o luptă concretă, nu „în ge
neral", că ea se referă la efortu
rile pentru încetarea războiului 
din Vietnam, pentru înfăptuirea 
securității europene, pentru a se 
pune capăt politicii de amestec în 
treburile interne ale altor state, 
politicii imperialiste de forță și 
dictat, pentru a se realiza dezar
marea generală și, în primul rînd. 
dezarmarea nucleară. Toate aces
tea sînt verigi ale luptei unice îm
potriva imperialismului, pentru 
pace, pentru democrație (Vii a- 
plauze). în ce o privește, România 
va acționa și în viitor cu toată 
forța sa și își va aduce contribu
ția la succesul luptei antiimperia
liste, la cauza Păcii și cooperării 
între popoare. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși,
în lupta uriașă pentru progres 

și pace în lumea întreagă, clasa 
muncitoare de pretutindeni, parti
dele comuniste și muncitorești joa
că un rol tot mai important. Pînă 
la urmă, de clasa muncitoare, de 
unitatea clasei muncitoare din toa
te țările depinde succesul luptei îm
potriva imperialismului, pentru 
dezvoltarea democratică, indepen
dentă a tuturor statelor. (Aplauze 
puternice). Nu subapreciem de loc 
rolul celorlalte forțe sociale din 
fiecare țară ; dimpotrivă, noi consi
derăm că este necesară unirea tu
turor acestor forțe ; dar numai în 
măsura în care clasa muncitoare va 
ști să-și îndeplinească rolul de a uni 
și conduce aceste forțe se va putea 
obține succesul în această luptă. 
(Aplauze puternice). în acest cadru 
este hotărîtor rolul partidelor co
muniste și muncitorești din fiecare 
țară. Noi constatăm cu bucurie că 
în multe țări — printre care și Ja
ponia — partidele comuniste joacă 
un rol tot mai important în viața 
politică a statelor respective. Fără 
îndoială, cu cît fiecare partid co
munist va ști să găsească căile pen
tru înfăptuirea în condiții cît mai 
bune a unității clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor progresiste din țara 
respectivă, cu cît își va întări mai 
mult rîndurile și capacitatea de 
luptă, cu atît rolul său în viața na
țională va fi mai puternic, cu atît 
mai importantă va fi și contribuția 
sa la lupta generală antiimperia- 
listă, cu atit mai mare va fi aportul 
său la întărirea solidarității inter
naționale. (Aplauze prelungite).

Noi pornim de la faptul că fiecare 
partid își desfășoară activitatea în 
condiții naționale, sociale, isto
rice deosebite. Dacă am lua, de 
exemplu. Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Japonez, con
dițiile în care ele activează sînt cu 
totul deosebite nu numai prin fan- 
tul că Partidul Comunist Român 
este un partid de guvernămînt. dar 
și pentru că altele sînt realitățile 
concrete, sociale și istorice, în 
România și altele în Janonia. De 
aceea, altele sînt și problemele ce 
se ridică în fiecare țară și pe care 
trebuie să le soluționeze partide
le noastre — atît/ Partidul Co
munist Român cît și Partidul Co
munist Japonez. Pornind de la 
aceasta, ne pronunțăm cu hotărîre 
pentru dreptul fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător linia 
sa politică generală corespunzător 

condlțilîor și intereselor națiunii 
respective. Vorbind de națiune, am 
în primul rînd în vedere — cum 
am mal spus — clasa muncitoare 
din țara respectivă. (Aplauze pu
ternice).

Desigur, sînt legități generale, 
valabile și într-o țară și în alta, 
dar aceste legități acționează în 
condiții particulare și situații con
crete ; numai în măsura în care 
fiecare partid comunist știe să a- 
plice aceste legități la condițiile 
concrete se verifică justețea poli
ticii sale, se asigură triumful ade
vărurilor generale ale marxism 
leninismului. (Vii aplauze).

în lupta uriașă pe care o du
cem trebuie întărită solidaritatea 
între partidele comuniste, între 
forțele antiimperialiste in general 
trebuie dezvoltat schimbul de pă
reri, contactele între partidele co
muniste și muncitorești. Tocmai 
aceasta face permanent partidul 
nostru militînd neobosit pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești. Considerăm că deosebirile de 
păreri asupra unei probleme sau 
alteia — de multe ori inerente — 
nu trebuie să influențeze in nici 
un fel raporturile de colaborare 
si dezvoltarea solidarității interna
ționale. (.Aplauze puternice). Aș 
putea spune -- și cred că și to
varășul Miyamoto și ceilalți tova
răși japonezi vor fi de acord cu 
mine — că in acest sens relațiile 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Japonez sînt 
un exemplu de relații între două 
partide care activează în condiții 
deosebite, dar care acționează în 
spiritul marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar și 
dezvoltă raporturi de strînsă cola
borare. (Aplauze puternice).

Este de înțeles că relațiile dintre 
partidele comuniste se pot dezvol
ta numai atunci cînd există respect 
reciproc, cînd nu se amestecă unul 
în treburile celuilalt, cînd se por
nește de la respectul independenței 
fiecărui partid comunist ; pe o ase
menea bază se dezvoltă relațiile 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Japonez I Noi 
considerăm că trebuie pus capăt 
oricărui amestec în treburile altor 
partide, câ nu este admisă susți
nerea sub nici o formă a nici unui 
fel de grup din alt partid, aceasta 
fiind în contradicție cu marxism- 
leninismul, cu internaționalismul 
proletar. (Aplauze prelungite).

în condițiile de astăzi este de 
înțeles că nu se poate vorbi in nici 
un fel de existența unui centru sau 
de necesitatea existenței vreunui 
asemenea centru. De altfel, încă de 
mult s-a ajuns la această conclu
zie de către partidele comuniste, 
iar dezvoltarea mișcării comuniste, 
viața internațională însăși au con
firmat și confirmă continuu ade
vărul că nu se mai poate conduce 
mișcarea comunistă din nici un fel 
de centru, că fiecare partid trebuie 
să acționeze de sine stătător, câ 
centrul politic din fiecare țară este 
partidul comunist respectiv ; nu
mai acesta poate hotărî în proble
mele luptei și dezvoltării fiecărui 
popor i (Aplauze puternice, pre
lungite).

Evidențiind încă o dată relațiile 
bune, tovărășești și prietenești, ba
zate pe principiile marxist-leninis- 
te, pe internaționalismul proletar, 
pe egalitate, independență, neames
tec și solidaritate comunistă dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Japonez, doresc să 
exprim satisfacția partidului nostru 
pentru rezultatele obținute pînă 
acum în dezvoltarea colaborării 
dintre partidele noastre, cît și pen
tru perspectiva evoluției viitoare a 
acestor relații, pentru întărirea 
continuă a solidarității internațio
nale dintre cele două partide. 
(Aplauze prelungite). Fără îndo
ială câ dezvoltarea acestor re
lații corespunde atît intereselor 
comuniștilor români, cît și inte
reselor comuniștilor japonezi ; tot
odată, ea corespunde intereselor po- 
poruiui român și poporului japonez, 
pentru câ partidele noastre, deși ac
tivează in condiții deosebite, au un 
rol important in viața și in dezvol
tarea celor două popoare. De ase
menea, noi consideram că relațiile 
bune dintre partidele noastre cores
pund intereselor generale ale miș
cării comuniste și muncitorești, aie 
frontului antiimperialist, ale luptei 
împotriva imperialismului, pentru 
pace in lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Vă rugam, dragi tovarăși japo
nezi, ca, intorcindu-vâ acasă, să 
transmiteți comuniștilor din Japo
nia sentimentele de solidaritate fră
țească ale comuniștilor români 
(Aplauze puternice, îndelungate). 
De asemenea, vă rugăm să transmi
teți clasei muncitoare și poporului 
japonez, din partea clasei munci
toare și a poporului român, cele 
mai bune urări de prosperitate, de 
dezvoltare democratică și de pace. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Trăiască colaborarea și solidari
tatea dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Japonez ! 
(Aplauze puternice, îndelungate ; 
urale).

Trăiască prietenia dintre poporul 
român și poporul japonez ! Aplauze 
puternice, prelungite ; urale).

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale).

Trăiască pacea și prietenia între 
popoare ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale și ovații).

Iar dumneavoastră, tovarăși, vă 
urez încă o dată multe și multe suc
cese în activitatea pe care o desfă- 
șurați, multă sănătate și multă fe
ricire ! (Aplauze puternice, îndelung 
repetate ; răsună minute in șir urale 
și ovații ; se scandează: „Ceaușescu- 
P.C.R.".

Cuvîntarea tovarășului
(Urmare din pag. I)

sub conducerea Partidului Comu
nist Român și sperăm din toată 
inima că veți obține și in viitor noi 
și importante succese în lupta pen
tru c .uza construirii societății so
cialist* multilateral dezvoltate. 
(Vii aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni,
Cla^a muncitoare și poporul nos

tru luptă in mod conștient și nea
bătut pentru propria sa emanci
pare, independență naționalei și 
dezvoltare democratică și pașnică, 
luptă împotriva opresiunii și ex
ploatării de către imperialismul a- 
merican și capitalismul monopo
list japonez care domină în țara 
noastră. Așa cum știți, Japonia 
este unul dintre cele mai dezvol
tate slate capitaliste : în lumea ca
pitalistă producția ei națională glo
bală urmează imediat după cea a 
S.U.A. In același timp, există circa 
300 baze militare, inclusiv în Oki
nawa, care se găsesc sub ocupația 
militară a S.U.A. Circa 100 000 mi
litari americani sînt staționați aci. 
ceea ce constituie un important 
cap de pod al agresiunii imperia
liste americane împotriva Asiei.

în timpul celui de-al II-lea răz
boi mondial, dumneavoastră ați 
avut o experiență eroică în lupta 
pentru independență națională, li
bertate și eliberare de sub dicta
tura fascistă a armatei hitleriste, 
și de aceea înțelegeți bine senti
mentele poporului nostru.

în Japonia există o ocupație totală 
sau semitotală de către forțele mi
litare ale S.U.A., care continuă de 
un sfert de secol ; în mod deosebit 
Okinawa se află încă sub dictatura 
militară a S.U.A. în prezent, Japo
nia a fost transformată în cea mai 
mare bază militară din Asia, folo
sită în războiul rușinos și nedrept 
purtat de către imperialismul ame
rican împotriva popoarelor indo- 
chineze, inclusiv împotriva poporu
lui vietnamez. Importante opera
țiuni de atacare a Vietnamului sînt' 
efectuate de la bazele din Okinawa, 
în prezent, datorită activității 
cîtorva zeci de milioane de oameni 
și în primul rînd datorită munci
torilor. forțele de producție cunosc 
o puternică dezvoltare, se produc 
bogății. Totuși, capitaliștii monopo- 
liști japonezi, subordonați imperia
lismului american, caută să-și mă
rească profiturile pe seama sacrifi
cării muncitorilor și lasă capitalul 
monopolist american să invadeze 
Japonia. Ca urmare a acestor fapte, 
economia Japoniei, aflată în mîini- 
le capitalului monopolist, s-a dez
voltat intensiv într-o scurtă peri
oadă de timp. în același timp, mun
citorii japonezi au salarii mici, tre
buie să suporte prețuri mari, chirii 
ridicate și taxe grele.

în plus, datorită politicii S.U.A. 
și a, cercurilor conducătoare japo
neze sînt desconsiderate fericirea și 
siguranța națiunii noastre prin con
taminarea atmosferei, rîurilor și a 
apelor mării, ceea ce constituie o 
gravă problemă pentru sănătatea 
oamenilor. De asemenea, datorită 
dezvoltării nelimitate a producției 
de automobile au crescut acciden
tele de circulație care se cifrează 
la un milion pe an și aduc un mare 
dezastru țării noastre.

în Japonia, în cursul primei ju
mătăți a acestui an, au avut loc 
două importante campanii electo
rale pentru alegerile în Dietă și în 
organele administrației locale. Cu 
această ocazie, nu întîmplător, par
tidele reacționare, care se află în 
slujba capitalului monopolist, au 
fost aspru criticate de întreaga na
țiune și obligate să bată în retra
gere. Alegerile au demonstrat pro
gresul protestului energic al mase
lor largi din Japonia care doresc 
independență, pace, dezvoltarea de
mocratică a statului și îmbunătă
țirea condițiilor de viață. (Aplauze 
îndelungate).

Partidul Comunist din Japonia 
a obținut în mod vizibil un im
portant succes în aceste alegeri. 
Făcînd apel la crearea unui front 
unit al forțelor democratice, par
tidul nostru a depus toată ener
gia pentru a obține acest succes. 
Ca urmare a acestor eforturi de
puse de partidul nostru, în zone 
care cuprind 60 la sută din în
treaga populație a Japoniei s-a 
reușit ca în cadrul alegerilor lo
cale să se creeze fronturi unite la 
care au participat partidul comu
nist, partidul socialist și alte pă
turi largi ale forțelor democrate.

Cu ocazia alegerilor din prefec
turi am obținut în continuare o 
victorie covirșitoare la Tokio, ca
pitala Japoniei, care are o popu
lație de zece milioane locuitori. 
De asemenea, la Osaka, al doilea 
mare oraș al țării, cu o popu
lație de 7,6 milioane locuitori, și 
în alte cîteva zone, forțele fron
tului unit au înfrînt forțele și 
blocurile reacționare și au obținut 
o nouă victorie. (Vii și puternice 
aplauze). în prezent, 25 000 000 de 
japonezi trăiesc în zone guvernate 
de forțe progresiste.

Referindu-mă tot la rezultatele 
alegerilor, trebuie să arăt că 
Partidul Comunist din Japonia a 
obținut în unele locuri pînă la 
două treimi din voturi, iar can- 
dtdații săi s-au plasat în multe 
zone mult mai bine decît în ale
gerile anterioare. (Aplauze pre
lungite).

în alegerile pentru Camera 
Consilierilor, cu care ocazie par
tidul socialist n-a vrut să parti

Kenji Miyamoto
cipe la front comun cu partidul 
nostru, noi am obținut circa cinci 
milioane de voturi, adică cu un 
milion mai mult decît in alege
rile precedente. Partidul nostru 
a fost singurul partid care a pro
gresat în ce privește numărul de 
deputați aleși în Dietă, în ce pri
vește numărul și proporția de vo
turi în general. Nu mai este 
necesar sâ spun că aceste 
rezultate constituie un prim 
pas pe calea misiunii istorice pe 
care partidul nostru o are de în
deplinit. Noi nu subestimăm deloc 
faptul că cercurile conducătoare 
japoneze și imperialismul american 
au încă rădăcini adinei și întinse. 
Dar este clar că rezultatele ulti
melor alegeri n-au un caracter 
temporar, ci indică cu claritate ca
racteristica vieții politice din Ja
ponia din ultimii zece ani, adică 
un regres al forțelor reacționare, 
o instabilitate a dominației lor și 
o creștere a forțelor progresiste și 
conștiente, conduse de partidul 
nostru. (Aplauze îndelungate).

Partidul Comunist din Japonia a 
obținut progrese în ultimii ani da
torită perspectivei date de progra
mul nostru corect de realizare a 
revoluției democrat-populare anti
imperialiste, de luptă împotriva 
capitalului monopolist și datorită 
convingerii că se va realiza revo
luția socialistă.

Partidul nostru s-a aflat în pri
mele rînduri ale luptei împotriva 
alianței militare umilitoare și a- 
gresive dintre Japonia și S.U.A., 
cerînd retrocedarea totală a Oki- 
nawei și opunîndu-se transformării 
Japoniei într-o bază de agresiune 
îmootriva Vietnamului.

Partidul nostru a luptat cu con
secvență pentru apărarea interese
lor de zi cu zi ale maselor de on 
meni ai muncii, care sînt obligate 
să ducă o viață inumană în condi
țiile exoloatării de către capitalul 
monopolist. Infruntînd diferite ob
stacole, inclusiv cele anticomuniste 
ale social-democraților, partidul 
nostru a făcut întotdeauna anei la 
formarea frontului larg unit îmoo 
triva imperialismului și a capita
lului monopolist. în cursul acestor 
lupte. partidul nostru a adus o con
tribuție originală în prezentarea 
nersoectivelor țării, situîndu-se ast
fel fără întrerupere pe poziția unui 
nartid de avangardă. (Vii aplauze), 
în prezent, forța organizatorică n 
partidului nostru a crescut enorm în 
comparație cu cea de acum 10 ani.

Numărul membrilor partidului a 
crescut de șapte ori, iar tirajul or
ganului de presă a crescut de cinci
zeci de ori.

Una din cauzele importante ale 
acestor progrese obținute de parti
dul nostru se datorează faptului că 
el s-a situat în mod continuu pe 
poziția solidarității internaționa
liste și a independenței chiar în 
situațiile complexe și dificile exis
tente în mișcarea comunistă inter
națională.

Partidul nostru a suferit serioase 
daune datorită unor factori com
plecși existenți în interiorul și în 
afara sa, ca urmare a opresiunilor 
din perioada macarthismului și 
a primei părți a anilor ’50. învă- 
țînd din amara lecție istorică a 
acestei perioade, partidul și-a 
elaborat, după aceea, o linie inde
pendentă.

Partidul nostru a activat cu for
țe proprii în multe probleme in
terne și externe și a respins cu 
hotărîre diferite ingerințe în tre
burile sale și ale mișcării demo
cratice japoneze. Aceasta a ridicat 
în mod normal demnitatea parti
dului în ochii poporului japonez.

Și de acum înainte, partidul 
nostru se va menține ferm pe po
zițiile ce au la bază marxism-le- 
ninismul. (Aplauze îndelungate). 
Va merge înainte spre victoria re
voluției japoneze ca un partid de 
avangardă al clasei muncitoare 
japoneze și își va asuma propria 
răspundere față de destinele po
porului japonez și în același timp 
va depune eforturi pentru cauza 
unei adevărate solidarități interna
ționale. (Aplauze puternice).

Tovarăși și prieteni,
Fără îndoială, punctul central al 

situației internaționale actuale îl 
constituie problema luptei popoa
relor indochineze împotriva agre
siunii imperialismului american. 
După cum se știe, politica de agre
siune și război a forțelor reacțio
nare a întîmpinat o ripostă, în di
ferite zone ale lumii, din partea 
popoarelor care doresc pacea și 
independența. In mod deosebit, 
lupta eroică a popoarelor din Indo
china a pus imperialismul american 
intr-o situație cu totul grea. însă 
imperialismul american n-a re
nunțat la planurile sale neocolo- 
nialiste în această zonă, iar acum 
de fapt continuă războiul de agre
siune. Iată de ce lupta împotriva 
acestui imperialism constituie cen
trul luptei pe plan mondial între 
forțele agresiunii și războiului și 
forțele antiimperialiste și iubitoa
re de pace.

Trăsătura dominantă a situației 
internaționale actuale, în ciuda zig
zagurilor sale complexe, o consti
tuie faptul că ea nu se dezvoltă in 
favoarea forțelor imperialiste. Cri
za generală a capitalismului se a- 
gravează, așa după cum arată și 
criza dolarului. Dar însăși natura 
imperialismului arată câ forțele 
imperialiste nu se dau înlături de 
bunăvoie. De aceea, este cert că 
succesul luptei împotriva imperia-

Indochina,

lismului depinde de dezvoltarea 
continuă a combativității și unității 
forțelor antiimperialiste și demo
cratice. Considerăm acest lucru 
foarte Important, deoarece, așa 
cum arată doctrina Nixon, impe
rialismul american, ținînd cont de 
lipsa de unitate a lagărului socia
list și a mișcării comuniste inter
naționale, duce un război agresiv 
împotriva popoarelor Indochinel.

Sîntem convinși că întărirea con
tinuă a colaborării internaționale 
împotriva agresiunii imperialis
mului american în 
sprijinirea popoarelor indochine
ze constituie sarcina generală, ur
gentă, a clasei muncitoare, a for
țelor antiimperialiste din întreaga 
lume. (Vii aplauze). De aceea, se 
impune dezvoltarea unei colabo
rări internaționale largi pentru a 
găsi o formă eficientă în vederea 
creării unui front antiimperialist 
internațional unit cu participarea 
popoarelor indochineze.

Diferențele de păreri nu trebuie 
în nici un caz să ducă la o dete
riorare decisivă a relațiilor dintre 
partidele respective. Pentru aceas
ta, trebuie să se acționeze pe bază 
corectă. Asemenea amestec, cum 
este sprijinirea unei grupări sau a 
unor elemente antipartinice, poate 
duce la o întrerupere decisivă a re
lațiilor normale dintre partide. 
Strict vorbind, aceasta înseamnă să 
domini alt partid și popor, ceea ce 
este în totală contradicție cu prin
cipiile comunismului.

în condițiile de astăzi, mișcarea 
comunistă internațională nu are 
nevoie de nici un centru. Aceasta 
este cu atît mai clar dacă se au în 
vedere multiplele experiențe dina
intea dizolvării Cominternului.

Noi sperăm în mod ferm că un 
internaționalism proletar real în
seamnă a hotărî în mod indepen
dent propria linie internă și exter
nă pe baza marxism-leninismului, 
înseamnă a-ți asuma răspunderea 
pentru mișcarea revoluționară din 
propria țară și a lupta în unitate 
pentru îndeplinirea sarcinilor in
ternaționale care sînt urgente și 
comune. (Aplauze îndelungate). 
Sînt pe deplin convins'că mișca
rea comunistă internațională își va 
regăsi în ultimă instanță unitatea* 
sa pe baza unor relații corecte. In 
situația complexă existentă în pre
zent în cadrul mișcării comuniste
și muncitorești internaționale, a- 
proape toate partidele comuniste și 
muncitorești sprijină lupta po
poarelor din Indochina împotriva 
agresiunii imperialismului S.U.A. 
Acesta poate fi un important ele
ment pozitiv nu numai pentru vii
torul luptei antiimperialiste, ci și 
pentru viitorul mișcării comuniste 
internaționale.

Partidul Comunist din Japonia 
speră în mod ferm că toate parti
dele comuniste și muncitorești din 
lume se vor uni în mod corect. 
Pentru a realiza aceasta, se im
pune necesitatea ca fiecare partid 
să respecte cu strictețe normele de 
relații dintre partide, principiile 
independenței, egalității și neames
tecului în treburile interne. (Vii și 
puternice aplauze). Este absolut 
inadmisibil din punctul de vedere 
al marxism-leninismului și al ade
văratului internaționalism prole
tar de a interveni în orice fel 
în treburile altui partid, in
clusiv de a alimenta și spri
jini fracțiunile antipartinice. în 
unele cazuri este inevitabilă apari
ția unor diferențe de păreri între 
partide din diferite motive. Inde
pendența partidului din fiecare țară 
și solidaritatea internațională sînt 
interdependente. Astăzi, această 
tendință devine în ultimă instanță 
din ce în ce mai clară. (Aplauze 
puternice).

Tovarăși și prieteni,
în ultimii ani, Partidul Comunist 

din Japonia și Partidul Comunist 
Român și-au întărit relațiile de 
prietenie și înțelegere reciprocă, au 
efectuat schimburi de delegații 
aproape în fiecare an. Sînt con
vins că vizita actuală a delegației 
noastre a contribuit la dezvolta
rea pe mai departe a relațiilor 
prietenești dintre ambele partide. 
In același timp consider că a 
contribuit în mod activ la întărirea 
colaborării în lupta antiimperia- 
listă, pentru cauza unității mișcă
rii comuniste internaționale. (Vii 
și puternice aplauze).

Partidul Comunist din Japonia, 
respectînd unitatea de păreri rea
lizată la convorbirile dintre parti
dele noastre, va milita pentru dez
voltarea relațiilor dintre partidele 
noastre, pentru sarcinile comune 
ale luptei antiimperialiste, ale 
mișcării comuniste internaționale. 
(Aplauze îndelungate).

în curînd, delegația noastră va 
părăsi țara dv. Dorim ca prietenia 
și solidaritatea dintre partidele și 
popoarele țărilor noastre să fie 
veșnice ca marea dv. Dunăre, care 
curge la frontiera țării dv. (Vii a- 
plauze). Totodată, vă dorim din 
toată inima succese în construcția 
socialistă, în dezvoltarea pașnică 
de sine stătătoare a țării dv. (Vii 
și puternice aplauze, urale).

Trăiască prietenia și solidarita
tea dintre Partidul Comunist din 
Japonia și Partidul Comunist Ro
mân, dintre popoarele Japoniei șl 
României I (Aplauze îndelungate, 
urale).

Trăiască adevărata unitate și 
mersul înainte a) mișcării comu
niste internaționale ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate, urale).
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avea în mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășul Kenji 
Miyamoto, pe ceilalți oaspeți, fi ii 
invită să viziteze uzina.

In fața unor machete și grafice are 
loc o «curtă prezentare a realizărilor 
și perspectivelor uzinei. Gazdele in
formează despre activitatea ce se 
desfășoară aici in îndeplinirea sarci
nilor planului cincinal, despre aportul 
acestei mari unități a industriei ro
mânești constructoare de mașini la 
înzestrarea economiei naționale cu 
mașini-unelte de înalte performante. 
Se arată că, deși numără numai 10 
ani de existență, fabrica și-a cucerit 
un binemeritat prestigiu, nu numai in 
țară, dar și în afara granițelor patriei. 
F.M.U.A.B. realizează o serie de 
mașini-unelte de mare complexitate, 
diferite agregate pentru înzestrarea 
uzinelor constructoare din țară, 
solicitate și peste hotare. Peste 40 
la sută din mașinile produse aici 
sint exportate. Gazdele subliniază 
sprijinul permanent acordat de par
tid și de stat, ajutorul prețios pri
mit din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de 
lucru făcute in întreprindere, al ln- 
tilnirilor avute cu muncitori. cu 
specialiști și cadre de conducere, 
pentru creșterea eficienței econo
mice. pentru perfecționarea continuă 
a producției. In actualul cincinal, pe 
baza indicațiilor conducerii partidu
lui. uzina va cunoaște o nouă dez
voltare, producția urmînd să creas
că. in acest interval, de circa 3 ori. 
Pinâ la sfirșitul cincinalului vor fi 
create 90 de tipuri noi de mașini- 
unelte de concepție proprie, multe 
dintre ele cu comandă numerică sau 
cu afișaj de cote.

Conducătorii de partid români și 
japonezi vizitează apoi citeva din 
sectoarele de fabricație. Se urmă
rește la fața locului modul de rea
lizare. la un înalt nivel tehnic. a 
mașinilor-unelte grele, a mașinilor 
agregat unicate, a strungurilor Ca
rusel. mașinilor de alezat și frezat.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kenji 
Miyamoto, ceilalți oaspeți sint in
formați despre eficiența aplicării 
sistemului informațional integrat, 
conceput de specialiștii uzinei îm
preună cu Centrul de perfecționare 
a pregătirii cadrelor de conducere 
din întreprinderi — CEPECA. O- 
prindu-se in fața unor utilaje și 
agregate aflate in fabricație, oas
peții se interesează de caracteristi
cile lor tehnico-funcționale. Apre
ciind calitatea produselor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă, tot
odată. o folosire mai judicioasă a 
spațiilor de producție, a mijloacelor 
aflate in dotare, in vederea reali
zării unui număr mai mare de ma
șini-unelte. Urmărind procesul teh
nologic, de-a lungul liniei de mon
taj. sint prezentate citeva dinb-e 
noile utilaje de concepție româneas
ca. O parte dintre ele sint pregătite 
pentru export. Printre acestea se află 
și o mașină de alezat și frezat, cu un 
diametru de 150 mm, care urmează să 
fie livrată unei firme japoneze. în 
secțiile vizitate, muncitorii întrerup 
pentru citeva clipe lucrul, salutind 
și aclamând cu multă căldură pe 
oaspeți.

In încheierea vizitei. în marea hală 
a uzinei are loc un însuflețit miting 
inchinat prieteniei dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Japonia, dintre popoarele 
român și japonez. Miile de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, participant la 
miting, intimpină cu urale prelungi
te. cu puternice aplauze pe tovarășii 
NICOLAE CEAUȘESCU și KENJI 
MIYAMOTO, pe ceilalți conducători 
de partid români și japonezi. Minute 
in șir se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.**. Toți cei prezenți dau glas 
dragostei față de partid, față de se
cretarul său general, iși ex
primă adeziunea deplină la po
litica internă și externă, mar- 
xist-leninistâ a partidului și statului, 
hotărirea de a o înfăptui neabătut. 
Răsună lozinci in cinstea prieteniei 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia Pe 
mari pancarte, in limbile română și 
japoneză, se află înscrise urările : 
..Trăiască prietenia frățească dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Japonia !“, „Trăiască 
unitatea țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor antiimperialiste !“, 
..Trăiască pacea și prietenia intre po
poare !“.

Mitingul a fost deschis de tovarășul 
Nicolae Popa, ’«retarui co- 
miletului de partid al fabricii, care 
a spus :

Ingăduiți-mi ca in numele comite
tului de partid și al tuturor sala- 
riaților Fabricii de mașini-unelte și 
agregate București să adresez un 
cald salut muncitoresc delegației Par
tidului Comunist din Japonia, con
dusă de președintele Prezidiului Co
mitetului Central al partidului, to
varășul Kenji Miyamoto, militant de 
seamă al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Salutăm cu profundă bucurie pre
zența Ia această manifestare a iubi
tului nostru conducător, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

Colectivul uzinei noastre, asemeni 
tuturor oamenilor muncii din Româ
nia. însuflețit de perspectiva deschisă 
de Congresul al X-lea al partidului, 
este angajat plenar in realizarea sar
cinilor planului de stat, in moderni
zarea și dezvoltarea producției de 
mașini, sporindu-și contribuția la 
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, la propă
șirea patriei noastre socialiste, pen
tru fericirea și bunăstarea celor ce 
muncesc.

Atmosfera de caldă prietenie to
vărășească cu care comuniștii, toți 
salariații fabricii noastre vă intim
pină. dragi oaspeți, ca de altfel pre
tutindeni pe unde ați fost — repre
zintă o elocventă mărturie a rela
țiilor de prietenie și solidaritate sta
tornicite intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Japo
nia, a spiritului internaționalist cu 
care poporul nostru urmărește lupta 
oamenilor muncii din Japonia, in 
frunte cu comuniștii. împotriva cla
selor asupritoare, împotriva imperia
lismului, pentru triumful idealurilor 
socialismului.

Cunoaștem și prețuim tradițiile re
voluționare îndelungate ale clasei 
muncitoare japoneze, luota olinâ de 
sacrificii dusă de Partidul Comunist 
din Japonia pentru mobilizarea tu
turor forțelor înaintate din țara dv. 
la apărarea drepturilor și libertăților 
democratice, a independenței și su
veranității naționale, slujind cu ab
negație cauza socialismului și păcii.

In această luptă nobilă, muncitorii, 
tehnicienii, inginerii, intregul nostru

colectiv de muncă vă urează noi și 
mărețe succese pentru triumful so
cialismului in patria dv. (Aplauze).

Luind cuvântul, muncitorul
ViȘQH a spus : Ne exprimăm deo
sebita bucurie de a avea in mijlo
cul nostru delegația Partidului 
Comunist din Japonia, în frunte cu 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central — tovarășul Kenji Miya
moto, de a ne intilni din nou cu 
iubitul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Acest eveniment 
deosebit constituie pentru salariații 
Fabricii de mașini-unelte și agregate 
București un prilej plăcut de a ex
prima solidaritatea lor militantă cu 
comuniștii japonezi, cu clasa munci
toare. cu toți oamenii muncii din 
Japonia, a căror luptă pentru pro
gres social și pace este bine cunoscută 
in țara noastră;

întreprinderea noastră, ca și multe 
alte întreprinderi constructoare de 
mașini, care împodobesc peisajul 
industrial al Bucureștiului și al în
tregii țări, este rodul politicii Parti
dului Comunist Român de industria
lizare socialistă a țării.

Sintem bucuroși să vă informăm că 
în anii construcției socialiste clasa 
noastră muncitoare, care a cucerit 
prin grele lupte puterea de stat, a 
făcut dovada unei înalte capacități 
constructive, făurind noi ramuri in
dustriale, produse noi, de înaltă teh
nicitate. Propria noastră experiență 
de muncă și de viață ne arată cită 
forță are un popor eliberat, ce reali
zări poate să obțină prin munca și 
lupta sa. Și trebuie să vă spunem 
că aceste realizări Ie datorăm con
ducerii înțelepte de către partidul 
nostru comunist, îndrumărilor și spri
jinului permanent din partea condu
cerii partidului, personal a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

îngăduiți-ne să vă informăm cu a- 
cest prilej, dragi oaspeți, că toți 
muncitorii Capitalei, însuflețiți de 
cuvîntul partidului, conștienți și 
mândri de misiunea lor de construc
tori ai socialismului în România, 
sint angajați intr-o amplă întrecere 
pentru realizarea și depășirea sarci
nilor de plan, fiind hotăriți să-și spo
rească mai mult contribuția la pro
gresul multilateral al patriei noastre.

Comuniștii, muncitorii și masele 
largi ale poporului nostru urmăresc 
cu vie simpatie și solidaritate in
ternaționali stă activitatea Partidului 
Comunist din Japonia, pentru slu
jirea intereselor vitale ale clasei 
muncitoare, ale poporului japonez, 
pentru unirea tuturor forțelor popu
lare, in lupta contra exploatării ca
pitaliste, a imperialismului, pentru o 
Japonie democrată, independentă și 
prosperă. în numele colectivului 
muncitoresc al uzinei noastre urăm 
noi succese in lupta revoluționară pe 
care o desfășoară partidul dumnea
voastră, clasa muncitoare japoneză.

Consacrindu-ne întreaga capacitate 
și forță de muncă pentru traducerea 
în viață a amplului program stabilit 
de partid pentru edificarea socialis
mului in România, avem convingerea 
fermă că ne facem și o datorie in- 
ternaționalistă, contribuim activ la 
întărirea sistemului mondial socialist, 
a tuturor forțelor progresiste și de
mocratice, care luptă împotriva im
perialismului, pentru socialism.

Strîns uniți in jurul Partidului Co
munist Român, al Comitetului său 
Central, al iubitului nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-ne totala adeziune față 
de politica internă și externă a parti
dului, sintem ferm hotăriți să ne de
dicăm toate forțele nobilei opere de 
ridicare a României socialiste pe cele 
mai înalte culmi ale progresului și 
civilizației, cauzei păcii și comunis
mului.

A vorbit apoi inginerul proiectant
Felicia Teodorescu.

După cum știți, stimați oaspeți, a 
arătat vorbitoarea, cucerirea puterii 
politice de către clasa muncitoare și 
aliații săi a deschis poporului nos
tru calea făuririi noii orinduiri so
ciale, a desființării exploatării ca
pitaliste. a progresului economic și 
social. De-a lungul celor aproape 
trei decenii de viată liberă, Roma
nia a înregistrat succese de impor
tanță istorică in dezvoltarea indus
triei. a întregii economii naționale, 
in dezvoltarea științei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai al po
porului.

Chezășia tuturor izbinzilor noastre 
o constituie înfăptuirea neabătută a 
politicii Partidului Comunist Ro
mân, politică in care noi vedem 
marxism-leninismul creator, expresia 
intereselor naționale ale poporului

nostru, a preocupării conducerii 
partidului de a spori contribuția 
țării noastre la triumful cauzei so
cialismului in lume.

Tot ceea ce am înfăptuit în anii 
construcției socialiste ne dă în
crederea fermă in justețea drumu
lui pe care ne călăuzește partidul 
nostru, convingerea că înfăptuind cu 
elan revoluționar politica partidului, 
programul elaborat de Congresul al 
X-lea, ideile profund regeneratoare 
ale secretarului general al partidu
lui cu privire la dezvoltarea con
științei socialiste și la formarea o- 
mului nou, multilateral dezvoltat, a 
omului constructor al socialismului 
,și comunismului. vom face din 
România o țară înfloritoare și pros
peră.

Pentru oamenii muncii din Româ
nia, prețuirea numeroșilor prieteni 
ai țării de pe toate meridianele 
lumii este un puternic stimulent in 
luptă și muncă. Totodată, așa cum 
a spus in repetate rinduri iubitul 
nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, clasa muncitoare, forțele 
progresiste din întreaga lume, toți 
cei cărora le sint scumpe libertatea 
socială și națională au și vor avea 
întotdeauna in poporul român un 
prieten de nădejde, un luptător neo
bosit pentru triumful idealurilor 
păcii și socialismului in lume. Noi 
sprijinim cu deplinătatea convin
gerii și fermității noastre activi
tatea internațională a partidului 
nostru îndreptată spre dezvoltarea 
legăturilor internaționaliste, a prie
teniei și solidarității cu toate țările 
socialiste, cu partidele comuniste și 
muncitorești, pentru întărirea unității 
lor de luptă, a unității tuturor for
țelor antiimperialiste, progresiste și 
democratice din lume.

în spiritul politicii partidului și 
statului nostru, sintem profund soli
dari cu popoarele care luptă împo
triva imperialismului și neocolonia- 
lismului, pentru independență națio
nală și progres social ; cerem cu ho- 
tărîre încetarea războiului de agre
siune dus de Statele Unite ale Ame- 
ricii în Vietnam, respectarea dreptu
lui inalienabil al popoarelor vietna
mez, cambodgian și laoțian de a-și 
hotărî singure destinul, fără amestec 
din afară. Ne exprimăm, de aseme
nea, întreaga noastră adeziune la 
politica partidului nostru îndreptată 
spre crearea unui climat de pace 
și securitate in Europa și In lume, 
pentru normalizarea relațiilor Infre 
toate statele, fără deosebire de orin- 
duire socială, pentru colaborare și 
cooperare intre popoare, pe baza res
pectării suveranității și independen
ței naționale, a egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc.

Dind glas sentimentelor ce stăpi- 
nesc colectivul Fabricii de mașini- 
unelte și agregate București, vă 
urăm, dumneavoastră, stimați oas
peți, tuturor comuniștilor japonezi, 
succes deplin in lupta pe care o 
desfășurați pentru dezvoltarea liberă 
a poporului japonez, pe drumul de
mocrației și socialismului, pentru 
pace și securitate în lume.

In cuvîntul său, maistrul
Popt! a spus '• Vizita dumneavoastră 
constituie pentru colectivul fabricii 
noastre un moment de reală satisfac
ție. Cu secretarul general al Parti
dului Comunist Român, conducătorul 
iubit și stimat al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, am avut 
de atitea ori bucuria să ne întilnim 
în această impunătoare clădire, să-i 
ascultăm sfaturile și îndrumările 
atit de prețioase pentru munca 
noastră. Astăzi ne este plăcut să sa
lutăm aici delegația Partidului Co
munist din Japonia, pe președintele 
Prezidiului Comitetului său Central, 
tovarășul Kenji Miyamoto.

Sintem convinși, stimați oaspeți, că 
vizitind fabrica noastră ați putut a- 
vea o imagine despre grija partidu
lui nostru comunist pentru dezvolta
rea industriei construcțiilor de ma
șini. pentru asimilarea realizărilor 
științei și tehnicii moderne, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și viață ale celor care azi, in Roma
nia socialistă, sint deținătorii pu
terii de stat, proprietari ai mij
loacelor de producție și, în a- 
ceiași timp, producători ai bu
nurilor materiale. înțelegind că 
producția de mașini solicită alinierea 
la realizările tehnologiei mondiale, 
întregul nostru colectiv se află an
gajat intr-un efort permanent pentru 
a-și ridica nivelul calificării profe
sionale, pentru a folosi pe deplin în
tregul potențial material și uman de 
care dispunem, punind in valoare ta

lentul și spiritul creator al muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor.

Noi sintem bucuroși că intre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Japonia s-au statornicit și 
se dezvoltă relații frățești, de stimă 
și respect reciproc. Sintem convinși 
că asemenea relații, fundamentate pe 
principiile marxism-leninismului și 
ale internaționalismului proletar, 
servesc atit intereselor comuniștilor, 
ale clasei muncitoare din cele două 
țări, ale popoarelor român și japonez, 
cit și cauzei depășirii dificultăților 
din mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, întăririi uni- 

. lății sale in lupta împotriva imperia
lismului. împreună cu intregul nos
tru popor, noi dăm o înaltă prețuire 
activității internaționale neobosite a 
partidului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care militează consecvent pentru dez
voltarea legăturilor frățești cu toate 
țările socialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu forțele 
revoluționare și antiimperialiste din 
întreaga lume, pentru a spori contri
buția României la cauza păcii și so
cialismului in lume.

în lumina acestor nobile idealuri, 
urmărim cu viu interes activitatea 
Partidului Comunist din Japonia — 
detașament puternic al mișcării co
muniste internaționale — consacrată 
apărării intereselor fundamentale ale 
oamenilor muncii, dezvoltării demo
cratice și progresiste a Japoniei. Cu
noaștem lupta neînduplecată pe care 
o duce clasa muncitoare japoneză 
pentru drepturile sale, cunoaștem 
lupta neînfricată a poporului japonez 
împotriva imperialismului, a perico
lului războiului atomic, pentru pace. 
De aceea, exprimind sentimentele 
tuturor celor ce muncesc in această 
mare uzină bucureșteană, ale tuturor 
celor ce muncesc din țara noastră, 
urăm comuniștilor japonezi, muncito
rilor și întregului popor japonez suc
ces deplin in această nobilă luptă 
revoluționară.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, primit cu vii și îndelungi a- 
plauze, expresie a sentimentelor de 
dragoste și stimă față de conducăto
rul partidului și statului nostru, a 
unității de monolit dintre partid și 
popor — a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Salutat călduros, cu aplauze pu
ternice și îndelung repetate, elocven
tă manifestare a spiritului interna
ționalist in care partidul educă clasa 
muncitoare și intregul popor. a 
luat apoi cuvîntul tovarășul

MIYAMOTO.
încheind mitingul, secretarul comi

tetului de partid al fabricii a spus : 
„Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal. scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
și in viitor vom munci cu mai 
multă rivnă pentru a înfăptui in mod 
exemplar sarcinile ce ne revin, pen
tru a realiza și depăși angajamen
tele asumate. Vă mulțumim pentru 
sfaturile și indicațiile prețioase pe 
care le-am primit și cu acest prilej 
și facem legămint că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a le tra
duce in viață.

Vă rugăm, stimate tovarășe Miya
moto. stimați tovarăși din delegația 
Partidului Comunist din Japonia, să 
transmiteți comuniștilor, muncitori
lor, tuturor oamenilor muncii japo
nezi un cald salut tovărășesc și me
sajul solidarității internaționaliste 
din partea comuniștilor, a tuturor 
salariaților uzinei noastre, a clasei 
muncitoare și întregului nostru 
popor".

Mitingul ia sfârșit intr-o atmosferă 
de fierbinte entuziasm. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kenji Miya
moto iși string călduros miinile.

...Sub cupola marii hale răsună 
urale. Se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.**. Mii de glasuri aclamă pen
tru prietenia frățească dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Japonia. Este o manifes
tare adine grăitoare a solidarității 
internaționaliste dintre comuniștii 
români și japonezi, a adeziunii de
pline față de politica pe care o pro
movează cu consecvență Partidul 
Comunist Român, pentru dezvolta
rea legăturilor frățești cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu forțele antiimperialiste de pretu
tindeni in interesul întăririi unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al cauzei socialismu
lui și păcii.

înainte de plecare, tovarășul Kenji 
Miyamoto a semnat în „Cartea de 
onoare** a fabricii» (Agerpres)
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cinema
• Marele premiu (film panoramic, 
două serii) : SALA PALATULUI
— (seria de bilete 3 827) — 18.
• Parada Circului (ecran panora
mic) : PATRIA — 10; 12,45; 15,30; 
18; 20,30.
• Cromwell : SCALA — 10; 13,30; 
17; 20,30, CAPITOL — 8,30; 11,15; 
14,ÎS; 17,15; 30,30, la grădină —
19.30.
• CIntftrețul buclucaș : FESTI
VAL — 0; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Asediul : CENTRAL — fi; 11,15; 
13,30; 13,45; 10; 20,15, GRIV1ȚA - 
0,30; 11,45; 10; 18,15; 20,30.
• Articolul 420 : LUCEAFĂRUL —
9; 12,30; 16,15; 20, BUCUREȘTI — 
fi; 12,30; 16,30; 20, FAVORIT — 
9,15; 12,30; 16; 19,30, GRADINA
DOINA — 19,30.
• Cortul roșu : TIMPURI NOI — 
9,30; 12,15; 16; 19.
• Simon Bolivar : EXCELSIOR —
8,45; 11; 13,30; 1G; 18,30; 21, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
GRADINA HERĂSTRĂU — 19,30, 
GRADINA AURORA — 20,15.
• Brigada Diverse in alertă : 
ARTA — 15,30; 18, la grădină —
20.15, BUZEȘTI — 15,30; 18. la gră
dină — 20,15, LIRA — 15,30; 18, la 
grădină — 19,45, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20,30.
• Tick, Tick, Tick : MELODIA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. la grădină — 19,30.
• Săptămina nebunilor : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20, COSMOS
— 15,30; 10; 20,15, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Floarea soarelui : PACEA — 
15,45; 13; 20. FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30, POPULAR — 15,30 18;
20.15.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 19.
• Omul orchestră : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MIORIȚA — 9; 11.15; 13,30; 16: 18,15;
20.30.
• Spartacus (ambele serii) : CINE
MATECA (sala Union) — 9; 12,15; 
15,30; 19.
• Meridianul zero : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
• Un italian în America : DACIA
— 8.30—20 în continuare.
• Secretul planetei maimuțelor : 
BUCEGI — 15,45; 18, la grădină —
20.15, GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• Riscul : FLACĂRA — 15,30: 18; 
20.
• Un loc pentru îndrăgostiți :
VICTORIA — 9; 11,15:13.30; 16;
18,30; 20,45, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18, la grădină — 20, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Un taxi pentru Tobruk : LU
MINA — 9—16 în continuare, 18.15;
20.30.
• II cunoașteți pe Urban ? : UNI
REA — 15.30: 18.
• Notre Dame de Paris : VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15.
• Direcția Berlin : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Roata vieții : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• O floare șl doi grădinari : 
CRlNGAȘI — 10; 15,30; 19, VITAN
— 16, la grădină — 20, LAROMET
— 15,30: 18,45.
• Capcana : RAHOVA — 15,30; 18;
20.15.
• Greșeala fatală : MOȘILOR — 
15,45, 17,45, la grădină — 20.
• Hello Dolly : GRĂDINA SE
LECT — 19,30, GRADINA FESTI
VAL — 19.30.
• Jandarmul se însoară : GRADI
NA UNIREA — 20.
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I teatre t
î _______________ i
l • Opera Română (la Arenele Ro- l 
’ mane) : Aida — 19.30.
i • Teatrul Național „I. L. Cara- i 
’ giale" (sala Comedia) • Cui i-e fri- . 
i că de Virginia Woolf ? — 20. i 
’ • Teatrul „Lucia Sturdza Bu- . 
ț landra" (sala din Bd. Schitu Mă- \ 

gureanu) : Domnișoara de Belle- <
I Isle — 20. ț
. • Teatrul „C. Tănase" (la gră- <
\ dina Boema) : Sonatul Lunii — ) 
/ 20. i
) • Comitetul pentru Cultură și ’
i Artă al Municipiului București (la l 
‘ rotonda artiștilor din parcul Ciș- * 
i migiu) : Spectacol de sunet și lu- i 
1 mină — 19,30: 20,15. ’

lucrările celui de-al IV-lea Congres 
internațional de logică, metodologie 

si filozofia stiintei
Miercuri au continuat Ia București 

lucrările celui de-al IV-lea Congres 
internațional de logică, metodologie 
și filozofia științei.

Programul zilei a cuprins comu
nicări pe secții, simpozioane, care 
au abordat o arie largă de probleme 
din aceste domenii. Totodată, nu
meroși oameni de știință au ținut 
conferințe care au reținut atenția 
participanților prin complexitatea și 
actualitatea tematicii abordate. Au 
fost prezentate următoarele confe
rințe : D. Gabbay (S.U.A.) : „Rezul
tatele decidabilității în logicile necla- 
sice" ; A. Lachlan (Canada) : „For
mule ordonate in teoriile de ordinul 
intii" ; M. Morley (S.U.A.) ; „Modele 
numerabile" ; I. Robinson (S.U.A.) : 
„Probleme de decizie existenția
le** ; D. Prawitz (Suedia) ; „Cu pri
vire la fundarea unei teorii ge
nerale a demonstrațiilor** ; G. H. 
von Wright (Finlanda) ; „Despre lo
gică șl epistemologia relației cauza
le" ; A. Fine (S.U.A.) ; „Cele două 
probleme ale măsurării cuantice** ; 
N. Ovcinnikov (U.R.S.S.) : „Problema 
unității cunoașterii fizice" : A. Shi- 
mony (S.U.A.) ; , Statul teoriilor va
riabile ascunse" ; J. Stachel (An
glia) : „Conexiunile metrice și afine 
in teoria gravitației" ; M. Strauss 
(R. D. Germană) : „Două concepte ale 
probabilității în fizică"; M. Beckner 
(S.U.A.) ; „Comportament și con
știință" : D. Huli (S.U.A.) : „Reduc
ția genetică. Realizarea imposibilu
lui" : V. Kremiansky (U.R.S.S.) ; 
„Hiperstructuri și sisteme ale infor
mației integratoare și de organizare 
în biologie" : L. Lofgren (Suedia) ; 
„Despre posibilitatea de formalizare 
a învățării și evoluția".

De asemenea, în cadrul unui sim
pozion organizat de Secția a IV-a, 
la care au participat, ia discuții, 
printre alții : H. Hermes (R.F. a 
Germaniei), A. Grzegorczyk (Polonia), 
G. Kreisel, H. Putnam. J. Shoenfield 
(S.U.A.), P. Martin-Lof (Suedia), s-au 
dezbătut unele probleme ale perspec
tivelor in filozofia matematicilor.

Au fost, de asemenea, prezentate 
comunicările înscrise in agenda de 
lucru a Congresului : Secția a V-a : 
„Schița unei teorii a problemei" de 
S. Georgescu și V. Tonoiu (Româ
nia) ; „Probleme de metodologie ale 
științelor care se ocupă- de religie" 
de N. Mlsov (Bulgaria) ; „Conceptul 
lui Khun despre Paridigon" de Do
lores Moss (Anglia) ; „Axiologia 
schimbării in știință** de R. Lashchyk 
(S.U.A.) ; „Probleme ale logicii ma
tematice și teoriei educației" de K. 
Kostov (Bulgaria) ; ..Gnoseologia 
creației științifice" de G. Girginov 
(Bulgaria) ; „Caracterul creator al 
cercetării interdisciplinare și al știin
țelor limitrofe" de C. Popovici (Româ
nia) : „Instrumentalismul și folosirea 
modelelor în teoria științifică" de 
A. V. Bushkovitch (S.U.A.) ; — Secția 
a Vl-a : „Paradoxul anomaliei" de 
L. J. Cohen (Anglia) ; „Inducția și 
schimbarea conceptuală" de K. Leh
rer (S.U.A.) ; „Putem accepta regula 
inductivă a lui Lehrer" de I. Niini- 
luoto (Finlanda) ; „Clase inductive 
restrinse și artificiale" de N. Stem- 
mer (Israel) ; „Reguli pentru schim
barea credinței raționale" de J. M. 
Vickers (S.U.A.) ; „Problema princi
piilor inducțiilor și unitatea cu de
ducția" de A. Bunkov (Bulgaria) ; 
„Există probabilități de înclinație ?“ 
de T. Settle (Canada)K; „Filozofia și 
matematica acțiunii*' de G. Gran- 
boulau-Even (Franța) ; „Unele pro
bleme ale teoriei constructive a pro
babilităților" de N. Kassovski 
(U.R.S.S.) ; „Este inducția o pseudo- 
problemă ?“ de Hilbe ; „Spre o con

strucție a logicii modale Inductive’' 
de V. Kostiuk (U.R.S.S.) : Secția a
IX- a : „Cu privire la determinismul 
psihologic" de Al. Roșea șl B. Zorgo 
(România); „Aspecte euristice ale pro
ceselor de identificare" de J. Linhart 
(Cehoslovacia) ; „Problema parale
lismului psihofiziologic la Jean Pia
get" de L. Popescu (România) ; „Fi
lozofia și psihologia" de K. A. Abul- 
hanova-Slavkaja (U.R.S.S.) ; „Contri
buții teoretice cu privire la bazele 
introspecției privită ca metodă de 
cercetare psihologică" de I. Moraru 
(România) ; „Stadiile evoluției vieții 
psihice : interacțiunea om-natură" de 
M. Gropșilă și I. T. Riga (România) ; 
„Definiția cibernetică a conceptului 
de „scop". O reevaluare" de R. 1. 
Baum (S.U.A.) ; „Teoria „Set"-ului ca 
expresie a proceselor cognitive" de 
S. B. Chapman (S.U.A.) ; „Relația 
dintre analiza genetică și funcționa
lă a proceselor de cunoaștere" de 
V. P. Zincenko (U.R.S.S.). Secția a
X- a : „Metode matematice și tehnici 
de calcul in procesul de informare 
sociologică" de D. Vaida (România) ; 
„Elaborarea de modele la nivel ma- 
crosocial" de I. Șerbănescu (Româ
nia) ; „Dimensiuni ale explicației" de 
M. Blegvad (Danemarca) ; ..Analiza 
metodologică a conceptului de cultu
ră" de E. S. Markarian (U.R.S.S.) ; 
„Metoda analizei de clasă" de M. J. 
Rovalson (U.R.S.S.) ; „Aspecte meta 
dologice ale problemei nivelelor in 
teoria sociologică" de V. Kelle 
(U.R.S.S.) ; „Valoarea metodologică și 
gnoseologică a conceptelor operațio
nale in cercetarea sociologică" de O. 
Hoffman (România) ; „Dimensiunea 
informațională și metodologia cultu
rii" de P. Caravia (România) ; 
..Sistemul conexiunilor interdiscipii- 
nare ale unei cercetări antropologice 
complexe asupra personalității" de 
V. Caramela (România). Secția a
XI- a : „O teorie unificată a actelor 
de vorbire" de A. Kasler (Israel) ; 
„Un model explicativ in formalizarea 
discursului" de V. Hope (Anglia) ; 
Modelul „Tic-Tac-To“ de S. Isard 
(Anglia) ; „Reprezentarea tabulară in 
logică" de T. M. Williams (S.U.A.) ; 
„Despre baza logică a categoriilor 
gramaticale" de I. Duridanov (Bul
garia) ; „O logică intrinsecă a con
jugării in limba română" de E. Ki? 
(România) ; „Problemele compoziției 
în „Hanul Ancuței" de M. Sadovea- 
nu" de D. Marza (România) ; „Pro- 
iectivitatea sintactică în poezie" de 
L. Vaina-Pușcă (România) ; „Știința 
literaturii. Unele mecanisme ale dez
voltării sale" de T. Ștefănescu-Pribol 
(România) ; „Despre însemnătatea fi
lozofică a faptelor de limbaj" de D. 
Wittîchi (R. D. Germană) ; „Limbaj 
și contraentropie" de H. Wald (Româ
nia) ; „O propunere pentru o nouă 
cercetare în teoria lingvistică" de F. 
Wandamme (Belgia) ; „Proceduri in
tuitive și deductive in inducție" de 
P. Schveiger (România) ; „Problema 
realității lingvistice" dp S. K. Saum- 
jan (U.R.S.S.) ; „Concepte" de W. A. 
Roose (Olanda) ; „Un nou tip de pro- 
iectivitate sintactică" de Liana 
Schwartz Popa-Burcă (România) , 
„Descartes despre limbă" de Leon 
Dostert (S.U.A.) ; „Statutul semanti
cii în descripția de tip genetic" de 
P. Sgall (Cehoslovacia).

Pe marginea comunicărilor susți
nute au avut loc vii și ample dez
bateri.

Seara, în cinstea participanților la 
congres a fost prezentat un spectacol 
de gală. în aceeași zi a avut loc Adu
narea generală a Diviziei de logică, 
metodologie și filozofia științei.

Lucrările congresului continuă.

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

Meciul de verificare al echipei 
reprezentative de fotbal

Ieri, pe stadionul Republicii din 
Capitală, echipa reprezentativă de 
fotbal a României a susținut un meci 
de verificare, avînd drept partener de 
întrecere cunoscuta echipă iugoslavă 
O. F. K. Beograd.

Partida a fost relativ interesantă, 
presărată cu unele faze reușite, in 
special in prirna ei parte. Echipa ro
mană a atacat mai mult, cu precă
dere prin Lucescu și Iordănescu. De 
altfel, dintr-o combinație a acestora 
s-a înscris golul din minutul 20. Lu
cescu a făcut o cursă pe aripa-dreap
tă și după citeva driblinguri a pasat 
in adincime lui Iordănescu. Tînărul 
atacant central l-a fentat scurt pe 
Gugleta și imediat a șutat puternic 
lingă bară. După numai două mi
nute am asistat la o altă combinație 
spectaculoasă. Vigu i-a pasat bine Iui 
Iordănescu, care, la rindu-i, i-a servit 
precis o minge lui Dembrovschi. A 
urmat un șut al acestuia ce a zguduit 
bara stingă a porții lui Georgevici.

Egalarea s-a produs in minutul 31 
la o a treia greșeală gravă a lui Sâf- 
măreanu, care i-a permis atacantului 
central Santraci să ciștige balonul și 
să-1 învingă imparabil pe Răducanu. 
Trebuie spus că pinâ in acel moment 
portarul echipei naționale apărase, în 
cel puțin două împrejurări, mingi 
dificile cum avea de altfel să plon
jeze salvator și în min. 37 Ia un șut 
al lui Gugleta.

După pauză, ambele echipe au fă
cut mai multe schimbări in formații, 
jocul a cam lincezit și nu s-a mai 
înscris nici un gol. Sint de semnalat, 
in această parte a meciului, numai o 
cursă a lui Pantea, încheiată cu un 
șut greu apărat de portarul advers, 
și o lovitură frumoasă a lui Lucescu. 
mingea trecînd insă peste bara. De 
asemenea, atacul belgrădean a ripos
tat prin citeva combinații bune și în
deajuns de periculoase. De altfel, pe 
întreg p -.rcursul meciului, echipa iu
goslava a arătat un joc de fotbal de 
calitate, fiind un nimerit partener de 
verificare al formației noastre.

Echipa României s-a prezentat ieri 
pe teren in următoarea alcătuire : 
Răducanu — Sătmăreanu, Boc. Vlad, 
Mocanu — Dumitru. Vigu — Lucescu, 
Dembrovschi, Iordănescu, Kun II. 
După pauză, au mai jucat Adamache. 
fundașul dreapta N. Ionescu, mijloca
șul Anca și Pantea (care a intrat in 
locul lui Dembrovschi. pe aripa stin
gă trecînd Lucescu, iar Kun II ata
cant central).

★
Ieri la Constanța, intr-un meci ami

cal, echipa de fotbal (tineret) a țării 
noastre a învins cu scorul de 3—0 
(3—0) echipa bulgară Dobrudja Tol- 
buhin. Au marcat Pirvu, Năstase și 
Calcev (autogol).
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PROGRAMUL I

17,30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune in limba maghiară.
• Forța conștiinței socialiste. 
Însemnări săptămînale de 
scriitorul Kemeny Janos
• Țara în imagini șl sunet. 
Actualități filmate • Micro- 
reportaj • in vizită la fazane
ria din Adea • Moment fol-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FEDERAȚIA FRANCEZA DE 

ATLETISM a anunțat că la concursul 
internațional programat in zilele de 
18 și 19 septembrie la București va 
deplasa următorii sportivi : Sarteur 
(100 m plat), Wadoux (1 500 și 5 000 
m). Drut (110 m garduri), Pani 
(lungime • in acest sezon a realizat 
8,15 m — cea mai bună performanță 
mondială a anului) și Ibanez (suliță).

VIITOARELE CAMPIONATE IN
TERNAȚIONALE DE TENIS ALE 
INDIEI vor avea loc intre 3 și 9 
ianuarie 1972 in orașul Poona situat 
in vestul țârii. Organizatorii au a- 
nunțat că printre țările invitate la 
această competiție se numără Ro
mânia, U.R.S.S. și Italia.

IN PISCINA „BERNARDO PICOR- 
NELL“ din Montjuich (in apropiere 
de Barcelona) au început întrecerile 
campionatului european de polo pe 
apă, rezervat echipelor de juniori.

în prima zi a competiției s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Ita
lia—Belgia 17—3 ; Ungaria—Anglia 
6—2 ; Spania—România 7—5 ; Olan
da—R. F. a Germaniei 3—1 ; 
U.R.S.S.—Grecia 6—1.

ECHIPA FRANCEZA DE RUGBI 
A. S. MAULEON a jucat miercuri la 
Constanța in compania echipei loca
le Farul. Oaspeții au obținut victo
ria cu scorul de 11—6.

In C.A.P. Zerînd, județul 
Arad « Din repertoriul An
samblului folclbrlc al Casei 
de cultură din Tirgu-Se- 
cuiesc, județul Covasna.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18,50 Timp și anotimp în agricul
tură.

19,10 Pentru sănătatea dv. Cind 
trebuie să' ne adresăm me
dicului ? Invitații emisiunii : 
dr. Mircea Georgescu, dr. 
Radu Dumitriu, dr. Alexan
dru Bazacopol. dr. Alexan
dru Trestioreanu.

19.20 1601 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 „Țară. țărișoara mea !**. 

Spectacol susținut de Ansam
blul „Brădulețul** al sindica
telor Uzinelor de autocami
oane Brașov. Soliști : Ani- 
șoara Bălteanu, Rozalia 
Oprea, Elena Muscal, Stela 
Balea, Cornelia Toderlcă, 
Gheorgne Coman, Dan Dumi
tru. Ion Gherec. Acompaniază 
orchestra dirijată de Eugen 
Sișmăneanu.

20.20 „Aventuri în epoca de pia
tră" — film de desen animat.

20,45 Interpretul săptămînii : Ilona 
Moțica.

21,05 Cadran Internațional • 
mentarii, documentare, 
portaje dfn actualitatea 
ternațională • Aparențe șl 
realități în lumea capitalului.

21,55 Arabescuri pe un album — 
Chopin. Interpretează un 
grup de balerini ai Operei 
Române. Coregrafia : Marius 
Zirra. Emisiune de Marga 
Huss și Marcela Popescu.

22.20 Film documentar din R. 
Vietnam.

23,00 Telejurnalul de șoapte.

PROGRAMUL II

Co- 
re- 
in-

D.

20,00 Punct-contrapunct.
20,40 Buletin de știri.
20,45 Viața economică a Capitalei. 
21,00 Film serial : „Planeta gigan- 

u episoduluiților". Reluarea 
VII.

21,50 Concert popular.............  ......
opere șl operete, canțonete, 
serenade șl piese instrumen
tale de virtuozitate.

Arii din
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INTILNIRI
LA C.C. AL P.C.R.

Tovar»»ul Manea MSneacu. tnem- 
Dry R1 Comitetului Executiv, al Pre
mialului Permanent, «secretar al C C. 
al P.C.R., s-a întilnit ieri cu grupul 
de activiști ai P C.U.S.. condus de 
tovarășul Riabov Iakov Petrovici 
membru al C.C. al PC. U.S., pnm- 
ceC1ZÎ?r u*1 Comitetului regional 
Sverdlovak al P.C.U.S., care, la in-

★
Tov.riful Vasile Fatilinnt. membru 

aupleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretar ai C.C. al 
P.C.R.. s-a Întilnit cu tovarășii 
Nevsati Orhan, membru al Secreta
riatului C.C. al U.C. din Serbia. Omer 
Kurpegovici. membru al C.C. al U.C. 
din Muntenegru, care se află in con-

Primire la Consiliul 
de Miniștri

Miercuri la amiază tovarășul 
Leonte Răutu. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit grupul do turiști din R. P. 
Chineză, condus de tovarășul Tin 
Pin, membru al Comitetului orășe
nesc de partid Pekin, președintele 
Comitetului revoluționar al raionului 
Tunvan, secretar al Comitetului raio
nal de partid.

A luat parte tovarășul Vasile Vlad. 
»ef de secție la Comitetul Central al 
P.C.R.

A fost prezent Cian Hai-fun, am
basadorul R.P. Chineze in România.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

în timpul șederii în România tu
riștii chinezi au vizitat obiective eco
nomice. social-culturale și turistice 
din municipiul București, precum și 
din județele Ilfov. Argeș, Sibiu, Ia

Sosirea în Capitală a unei delegații 
de activiști ai P. C. din Cuba

Miercuri a sosit in Capitală o de
legație de activiști ai P.C. din Cuba, 
formată din tovarășii Augustin Lo
pez, secretarul Comitetului de partid 
din Insula Pinilor, și Eduardo Castelo, 
secretar cu problemele organizatorice 
al Comitetului de partid din aviația 
civilă, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
va face o vizită de schimb de expe
riență in țara noastră.

Cronica zilei
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala Ibrahim Helmi Abdel-Rah
man, director executiv a) Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Dezvol
tarea Industrială, care, la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe, a 
făcut o vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Ion Popescu, adjunct 
al ministrului industriei ușoare, func
ționari superiori din M.A.E.

Au fost de față Saved Abbas Che- 
did, directorul Centrului de informa
re al O.N.U. la București, precum și 
Ibrahim Youssri, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Arabe 
Unite la București.

Miercuri dimineața. Ibrahim Helmi 
Abdel-Rahman. director executiv al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltarea Industrială, a făcut o vi
zită la Ministerul Industriei Chimice, 
unde a avut o întrevedere cu Ale
xandru Albescu, adjunct al ministru
lui.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind colaborarea Minis
terului Industriei Chimice cu 
O.N.U.D.I.. posibilitățile de lărgire 
și diversificare a acesteia in viitor.

★
Miercuri, ministrul educației din 

Finlanda, d-na Meeri Kalavamen, 
care se află in țara noastră la invi
tația Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea și a 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, a făcut o vizită, 
împreună cu persoanele oficiale care 
o însoțesc, la Ministerul Invățămin- 
tului. unde a avut o intrevedere cu 
ministrul Mircea Malița. In aceeași 
zi. delegația finlandeză a avut între
vederi la Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, cu Dumitru Ghișe. 
vicepreședinte al comitetului, la 
I.R.R.C.S.. cu Octav Livezeanu și Ale
cu Costică. vicepreședinți ai institu
tului. la C.C. al U.T.C., cu Traian 
Ștefănescu. secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din România, si 
Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C.

în cadrul convorbirilor, care au 
avut loc cu acest prilej, au fost a- 
bordate unele probleme privind acti
vitatea celor două țâri in domeniile

Administrația de Stat 
Loto-Proiiosport 

organizează 

UN CONCURS 
PENTRU CREAREA 

EMBLEMEI 
ADMINISTRAȚIEI

Desenul va fi prezentat în 
două culori, sau alb-negru pe 
carton cașerat format 20/30 
cm. oglindind sugestiv speci
ficul activității Administrației 
de Stat Loto-Pronosport.

La acest concurs pot parti
cipa toți graficienii membri 
sau nemembri ai Fondului 
plastic.

Se acordă un singur premiu 
în valoare de 4 000 lei.

Modelele vor fi trimise la 
sediul Centralei — Calea Vic
toriei nr. 9, sectorul IV, pină 
la data de 30 octombrie 1971, 
data poștei.

Lucrarea va fi semnată cu 
un motto și însoțită de un plic 
cu același motto, care să cu
prindă numele, prenumele și 
adresa creatorului.

Relații suplimentare la tele
fon 13 65 00 sau 15 75 80. 

vitația C.C. al P.C.R., și-au petrecut 
concediul de odihnă in țara noastră.

La intilnire. care s-a desfășurat 
!ntr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat tovarășul Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față V. 1. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

cediu de odihnă în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Gheorghe Roșu, șef de sec
tor la C.C. al P.C.R.

A fost do față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

lomița, Constanța, Brașov, Prahova, 
au avut intilniri la Comitetul muni
cipal București și la Comitetele ju
dețene Argeș, Constanța și Brașov 
ale P.C.R., precum și la Ministerul 
Turismului.

★
Miercuri seara, grupul de turiști 

din Republica Populară Chineză a 
părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Mihai 
Părăluță, adjunct al ministrului tu
rismului. Nicolae Matei, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., Constantin Răchitan, secre
tar al Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R., de activiști de partid și de 
stat.

Au fost prezenți Cian Hai-fun, am
basadorul Republicii Populare Chine
ze la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intîmpinatâ de tova
rășii Aldea Militant, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Roșu, șef de sec
tor la C.C. al P.C.R.. de activiști de 
partid.

(Agerpres)

invățămîntului, culturii și tineretului 
și posibilitățile de dezvoltare a co
laborării in aceste sectoare.

Tot miercuri, oaspeții finlandezi au 
făcut o vizită la Institutul politehnic 
din București.

★
Ambasadorul Statelor Unite ale 

Americii la București, Leonard C. 
Meeker, a oferit, miercuri seara, un 
dineu, cu prilejul vizitei în țaia 
noastră a ministrului poștelor al 
S.U.A., Winton Blount.

Au participat Florian Dănălache, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor. Gheorghe Airinei. șeful 
Departamentului poștelor și teleco
municațiilor, funcționari superiori 
din Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor și din Ministerul A- 
facerilor Externe.

★
Delegația condusă de adjunctul mi

nistrului comerțului exterior, Vasile 
Râuțâ, care, la invitația ministrului 
comerțului exterior al Algeriei, a 
participat la deschiderea Tirgului in
ternațional de la Alger, s-a înapoiat 
miercuri in Capitală. In cursul șe
derii in Algeria, delegația a purtat 
discuții cu Layaki Yaker, ministrul 
comerțului, și cu alte personalități al
geriene, cu privire la dezvoltarea in 
continuare a relațiilor economice 
dintre cele două țări.

★
Miercuri s-a înapoiat in Capitală, 

venind de la Bratislava, delegația 
Ministerului Comerțului Interior, 
condusă de Gheorghe Cazan, adjunct 
al ministrului comerțului interior, 
care a participat la cea de-a doua 
ședință a grupei de lucru româno- 
cehosîovace penlru comerț interior.

Cu acest prilej, au fost purtate 
convorbiri privind dezvoltarea schim
burilor de mărfuri și colaborarea 
tehnico-științifică bilaterală.

★
Cu prilejul Zilei forțelor armate 

ale Greciei, atașatul militar, aero și 
naval al acestei țâri la București, 
locotenent-colonel Dimitrios Kaltsas, 
a oferit miercuri o recepție in sa
loanele hotelului „Athenâe Palace".

Au participat generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre armate, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști.

Au luat parte Jean Ch. Cambiotis, 
ambasadorul Greciei la București, 
șefi ai altor misiuni diplomatice, ata
șați militari și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală Frank Allaun, membru al 
Parlamentului britanic, membru al 
Comitetului Executiv al Partidului 
laburist, membru al conducerii Comi
tetului pentru pace in Vietnam, care, 
împreună cu soția sa, militantă pe 
tărim obștesc, va face o vizită in țara 
noastră, la invitația Comitetului na
țional pentru apărarea păcii.

(Agerpres)

vremea Vernisajul expoziției de fotografii Spectacol de gală

Timpul probabil pentru zilele de 
3. 4 și 5 septembrie. In țară : vre
mea va fi răcoroasă, in prima parte 
a intervalului, apoi se va incâlzi. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
averse locale de ploaie, mai ales la 
începutul intervalului. Vintul va su
fla slab pină la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
6 și 16 grade, izolat mai coborite in 
depresiuni și in nordul țării, unde pe 
alocuri sint condiții favorabile pro
ducerii brumei, iar maximele vor 
oscila intre 18 și 26 grade. în Bucu
rești : vreme răcoroasă la început, 
apoi in curs de Încălzire. Cerul va 
fi variabil. Ploaie sub formă de aver
se in primele zile. Vint slab pină la 
potrivit. Temperatura in creștere la 
sfirșitul intervalului.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBUCn DEMOCRATE VIETNAM
Se împlinesc astăzi 26 de ani de 

la un eveniment memorabil din is
toria poporului vietnamez — pro
clamarea Republicii Democrate 
Vietnam. Revoluția din august 1915 
și întemeierea, la 2 septembrie, pe 
ruinele colonialismului, a primului 
stat al oamenilor muncii din sud- 
cstul Asiei, au marcat încununarea 
luptei îndelungate duse de poporul 
vietnamez, in frunte cu partidul 
comuniștilor. împotriva dominației 
coloniale. începutul unei noi ere. de 
profunde transformări revoluționa
re in viața patriei sale.

La scurt timp după victoria revo
luției populare, mult încercatul po
por vietnamez a fost nevoit să se 
ridice din nou cu arma in mină 
pentru a-și apăra cuceririle sale 
revoluționare, împotriva colonialis
mului francez. Lupiind eu un 
eroism demn dc admirație, el a ob
ținut o victorie strălucită, obligin- 
du-i pe colonialiști să semneze a- 
cordurile de la Geneva din 1954 cu 
privire la Indochina.

După 1954, populația Vietnamului 
de nord a trecut la reconstrucția 
țârii, a pășit in etapa edificării ba
zei tehnico-materiale a socialismu
lui. Sub conducerea Partidului ce
lor ce Muncesc, a fost înfăptuită 
cooperativizarea agriculturii, a avut 
Ioc transformarea socialistă a in
dustriei, sectorului meșteșugăresc și 
a comerțului particular. Astăzi. 
R. D. Vietnam are de peste 12 
ori mai multe uzine decit in 1939, 
numărul întreprinderilor construc
toare de mașini sporind de peste 31) 
de ori. In același timp, suprafețele 
irigate au crescut de patru ori, iar 
efectivul animalelor de tracțiune 
s-a dublat. Realizări însemnate au 
fost obținute și in dezvoltarea cul
turii, științei, invățămîntului. ocro
tirii sănătății, precum și in ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Rezultatele dobindite de R. D. 
Vietnam in ultimii ani sint cu atit 
mai remarcabile cu cit au fost în
registrate in condițiile deosebit de 
grele ale luptei împotriva agresiu

relații l-a constituit vizita in R. D. 
Vietnam, in luna iunie a acestui an, 
a delegației de partid și guverna
mentale române, condusă de tova
rășul Nicolae Ccaușescu. Această 
vizită, convorbirile care au avut loc 
intre conducătorii dc partid și de 
stat ai celor două țări au adus o 
contribuție esențială la adincirea și 
lărgirea pe mai departe a legături
lor frățești reciproce, la întărirea 
continua a solidarității de luptă 
dintre popoarele noastre. ,,ln lupta 
grea pe care o duceți pentru apăra
rea patriei, împotriva imperialii?-/ 
mului, cit și in munca de construc
ție socialistă — a declarat tovarășul 
Nicolae Ccaușescu — puteți fi si
guri, dragi tovarăși, că poporul ro
mân și partidul său comunist vă 
vor acorda întregul lor sprijin — 
material, moral și politic — pină la 
iriumful cauzei voastre drepte ! 
Veți avea întotdeauna in poporul 
român un prieten apropiat și un 
aliat de nădejde ; vom întări con
tinuu colaborarea și întrajutorarea 
noastră reciprocă in lupta Împo
triva imperialismului, pentru suc
cesul construcției noii orînduiri in 
țările noastre, pentru pace in lu
me".

La rindul său, tovarășul Le Duan 
a subliniat : „In numele Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, al gu
vernului Republicii Democrate Viet
nam și al întregului popor vietna
mez doresc să mă folosesc de acest 
prilej pentru a mulțumi sincer Par
tidului Comunist Român, guvernu
lui și poporului român pentru sim
patia. ajutorul și sprijinul lor 
prețios aduse luptei poporu
lui nostru, împotriva agresiu
nii americane, pentru salvarea na
țională și edificarea socialismului".

La cea de-a 26-a aniversare a 
R. D. Vietnam, poporul român a- 
dresează eroicului popor vietnamez 
un călduros salut frățesc și îi urea
ză din adîncul inimii să obțină noi 
și mari succese în construcția so
cialistă, in munca și lupta sa plină 
de abnegație pentru idealurile li
bertății, progresului și păcii.

FILE DIN ISTORIA 
UNUI POPOR EROIC

Pentru orice vizitator a 
străbate sălile Muzeului 
revoluției din Hanoi este 
o experiență de neui
tat, care ii aduce ne
mijlocit în fața ochilor 
file eroice din istoria lup
telor pentru libertate și in
dependența ale poporului 
vietnamez. Capcanele inge
nioase cu care era impin- 
zit pămintul țârii, țepușele 
de bambus și colții de me
tal ascunși in desișul jun
glei, arbaletele și puștile 
din anii îndelungați de 
luptă împotriva colonialis
mului, steagurile de luptă, 
trofeele militare capturate 
sint tot atîtea mărturii ale 
dîrzeniei de neinfrînt, ale 
vitejiei legendare a acestui 
popor in apărarea cauzei 
sacre a libertății și neatîr- 
nării sale.

Reproduc din carnetul de 
reporter citeva scurte în
semnări din ultimele săli 
ale muzeului, in care era 
prezentată perioada din 
1940 pină astăzi :

— 1940, an de grea încer
care pentru Vietnam. In 
condițiile crîncenei asu
priri coloniale au murit în 
7 luni, din cauza mizeriei 
și foametei, 2 milioane de 
oameni. Intr-o vitrină a 
muzeului, o fotografie zgu
duitoare înfățișează un 
munte de schelete ome
nești. Alături — chemarea 
lansată poporului de parti
dul comunist .și intitulată' 
sugestiv : „Ridicați-vă !“.

— August 1945. Insurec
ție populara la Hanoi. Iată 
pritnul edificiu public cu
cerit de mase, purtind as
tăzi numele de „Clădirea 
revoluției". 200 000 de oa
meni aclamau la mitingul 
din Hanoi instaurarea pu
terii populare.

— 2 septembrie 1945. In
tr-o vitrină este expus 
microfonul la care a vor
bit președintele Ho Si Min, 
proclamind in acea zi is
torică Republica Democrată 
Vietnam.

— Septembrie 1945. Din 
nou la luptă impotriva co
lonialiștilor. Și citim mai 
departe, pe stindardul ma
rii victorii de la Dien Bien 
Phu, cuvintele : „Acest 
steag ne conduce în 
luptă !“.

— Iulie 1954. Imagini de 
la semnarea acordurilor de 
la Geneva, privind înche
ierea războiului din Indo
china.

Multe exponate și foto
grafii redau eforturile en

tuziaste desfășurate de po
por, sub conducerea Parti
dului celor ce Muncesc, 
pentru dezvoltarea econo
miei și culturii patriei, 
pentru construirea socialis
mului in R.D. Vietnam.

In ultima sală, numeroa
se exponate demască agre
siunea imperialistă a S.U.A. 
împotriva poporului viet
namez : vedem fotografii 
ale orașelor bombardate, ale 
drumurilor și podurilor, ale 
întreprinderilor și edificii
lor social-culturale dis
truse. Alte fotografii în- 
fățișînd participarea una
nimă a oamenilor Vietna
mului la apărarea cerului 
și pămintului patriei lor.

...Răsfoind notițele din 
timpul călătoriei prin Re
publica Democrată Viet
nam, dau peste o foaie de 
caiet împărțită, prin- 
tr-o linie trasată cu cre
ionul, in două părți e- 
gale. Aplecat deasupra ei, 
împreună cu micuța Ha, 
elevă in clasa a IlI-a, în
toarsă din junglă unde fu
sese refugiată in timpul 
bombardamentelor, ascul
tam explicațiile fetiței a- 
supra unui „joc" inventat 
de copii. De-o parte și de 
alta a liniei, copiii desenea
ză citeva avioane, apoi în
cep un „duel aerian" cu a- 
vioanele. Trasind rapid tra
iectoriile unor proiectile i- 
maginare, in citeva clipe a- 
vioanele „inamice" sint in
cendiate. Fetița mi-a expli
cat cu gravitate că a.șa 
se petrec lucrurile cu avi
oanele agresoare pe care 
le doboară, cu proiectile 
adevărate, părinții ei, frații 
ei mai mari. De fiecare 
dată cind citesc știri ale a- 
genției V.N.A. despre noi 
atacuri ale avioanelor agre
soare asupra unor localități 
din Republica Democrată 
Vietnam. revăd miinile 
bărbaților și femeilor Viet
namului eroic. declan- 
șind proiectilele anti
aeriene. Vietnamul luptă, cu 
vitejie pentru apărarea pă
mintului său, pentru drep
tul de a exista liber, inde
pendent și suveran, așa cum 
ii vor oamenii săi — un 
intreg popor identificat 
pină la sacrificiu cu idea
lurile cele mai nobile de li
bertate și pace.

Primesc cu regularitate 
din Hanoi ziarul „Le Cou
rier du Vietnam", din lec- 

, tura căruia aflu noi vești 
de la prieteni pe care 
i-am cunoscut nemijlocit.

Deși par obișnuite, știrile 
capătă pentru cel care a 
avut prilejul să străbată 
R.D. Vietnam o semnifica
ție deosebită : ele trezesc 
stima și admirația profun
da pentru faptele celor care, 
chiar in condiții dificile, gă
sesc resurse inepuizabile 
pentru a munci cu dirzenie 
pentru progresul continuu 
al țării lor și a obține noi 
și noi realizări in con
strucția socialistă.

„Minerii de la exploata
rea Mao Khe, din provin
cia Quang Ninh, scrie in
tr-un număr recent al zia
rului. au sporit producția 
de cărbune in primele. 6 
luni ale acestui an cu 9.23 
la sută. Totodată, ei au re
alizat o scădere a prețului 
de cost cu 6,33 la sută". 
I-am văzțit pe acești mi
neri Iucrind in arșița soa
relui tropical. Cupele ex
cavatoarelor minuite de 
tineri incărcau camioane 
de mare tonaj cu antracit 
pentru fabricile din R. D. 
Vietnam, sau pentru calele 
vapoarelor ancorate in por
tul Haifong.

...„In zona de sud-est a 
orașului Hanoi — arată 
altă știre — in cartierul 
Truong Dinh, se desăvir- 
șește profilul unui complex 
edilitar cuprinzând 70 de 
blocuri de locuințe care vor 
fi date curind in folo
sința oamenilor muncii". 
Revăd astăzi imaginea de 
acum doi ani a acestui 
cartier, patosul muncii de 
reconstrucție și dimensiu
nile de machetă, ale unui 
nou proiect, căruia, acum, 
prin muncă dîrză, vietna
mezii i-au conferit dimen
siunile realității.

Impresionante sint și suc
cesele despre care vorbesc 
știrile privind agricultura, 
lupta pentru obținerea u- 
nor producții cit mai bogate 
de orez la hectar. Am cu
noscut in provincia Vinh 
Linh, situată in sudul ță
rii, in zona paralelei 17 — 
regiune deseori bombardată 
dc aviația și artileria ame
ricană — pe țăranii viet
namezi care au acoperit cu 
aurul lanurilor multe plinii 
formate de exploziile bom
belor și obuzelor.

Nu de mult, a avut loc 
la Hanoi o ședință a Con
siliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, in cadrul 
căreia au fost trecute in 
revistă rezultatele îndepli
nirii planului în primul

semestru al acestui an. 
Concluzia ? în perioada a- 
rătată au fost dobindite 
succese remarcabile in do
meniul economiei națio
nale. Sint fapte care bu
cură din toată inima po
porul român ca și pe nu
meroșii prieteni de pretu
tindeni ai poporului viet
namez.

Intr-o vitrină a muzeu
lui de care aminteam la în
ceput am văzut fotografii 
de pe toate meridianele 
globului, exprimind suges
tiv solidaritatea popoare
lor lumii cu lupta eroică 
a poporului vietnamez. 
Printre ele, o imagine din 
București de la una din 
numeroasele adunări la 
care a fost reafirmat, cu 
neslăbită tărie, sprijinul 
internaționalist acordat de 
poporul român cauzei 
drepte a poporului vietna
mez.

De altfel, pe tot par
cursul vizitei, am avut 
prilejul să intilnesc dovezi 
și manifestări ale senti
mentelor de stimă și prie
tenie ale oamenilor mun
cii din R.D. Vietnam față 
de poporul nostru. de 
Partidul Comunist Român, 
de România socialistă. Am 
auzit adesea cuvinte de 
caldă recunoștință pentru 
sprijinul multilateral acor
dat poporului vietnamez de 
poporul român. „In între
prinderea noastră, spunea 
emoționat un tinăr strun
gar de la uzina mecanică 
din Hanoi, avem multe 
strunguri și freze primite 
din România. Funcționează 
foarte bine -și putem rea
liza cu ajutorul lor piese 
pentru industria noastră, 
pentru întărirea capacității 
de apărare a țării. Le mul
țumim muncitorilor români 
pentru mașinile pe care ni 
le-au trimis". Pe drumu
rile care leagă capitala de 
localitățile din sud, am 
văzut adesea camioane 
brașovene și compresoare 
brăilene cu care brigăzile 
de tineri, special constitu
ite, lucrează la refacerea 
căilor de comunicație ale 
țării.

Erau, toate acestea, ca 
și multe alte secvențe si
milare, noi și noi dovezi 
ale unor trainice legături 
de prietenie, colaborare și 
solidaritate, ale relațiilor 
frățești indestructibile ce 
unesc popoarele noastre.

Hie CIURESCU
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In București a avut loc, miercuri 

la amiază, vernisajul Expoziției de 
fotografii „Vietnam 1971", deschisă 
sub egida Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
cu prilejul celei de-a 26-a aniversări 
a proclamării Republicii Democrate 
Vietnam — Ziua națională a acestei 
țări.

Exponatele înfățișează aspecte ale 
muncii pașnice a poporului vietna
mez pentru reconstrucție și edifi
care a societății socialiste, ale luptei 
sale impotriva agresiunii Irhperialis- 
te. pentru apărarea cuceririlor revo
luționare. pentru salvgardarea liber
tății și independenței patriei. Un pa

Vietnam 1971 //

nou al expoziției cuprinde imagini 
din timpul vizitei in această țară a 
delegației de partid și guvernamen
tal ■ a Republicii Socialiste Ro
mânia. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, • secretar general al 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat.

La vernisaj au participat Alecu 
Costică, vicepreședinte al I.R.R.C.S.. 
Stanciu Stoian, secretar general al 
Ligii române dc prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost de fată Nguyen Dang

Hanh. ambasadorul Republicii De
mocrate Vietnam, Lam Van-Luu, am
basadorul Republicii Vietnamului de 
Sud la .București, și membri ai celor 
două ambasade. Erau, de asemenea, 
prezenți șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Alecu Costică și ambasadorul 
Nguyen Dang Hanh au relevat spri
jinul pe care România il acordă po
porului vietnamez in lupta sa dreap
tă, dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și solidaritate frățească 
dintre cele două țări și popoare. 

(Agerpres)

nii S.U.A. După cum se știe, im
perialiștii americani au deplasat în 
Vietnamul de sud un uriaș corp 
expediționar, esealadind agresiunea 
și trccind la bombardamente ma
sive asupra teritoriului R. D. Viet
nam. Cu toate acestea, ei nu au 
reușit să înfringă voința poporului 
vietnamez. Ridieindu-se la luptă eu 
un eroism legendar, dind dovadă 
de un înalt moral și de voință ne
clintită dc a învinge, el a provocat 
dușmanului grele infringer! mili
tare și morale. Exemplul Vietna
mului demonstrează in mod eloc
vent invincibilitatea unui popor ho- 
tărit să-și apere cu prețul oricăror 
sacrificii libertatea și demnitatea 
națională, dreptul sacru de a trăi 
intr-o patrie libera și indepen
dentă.

Poporul român, alături de popoa
rele celorlalte țări socialiste, dc 
toate forțele progresului, s-a situat 
dc la început cu fermitate de par
tea poporului vietnamez, manifes- 
tindu-și in permanență solidaritatea 
internaționaliști activă și sprijinul 
hotărit față de lupta dreaptă a 
acestui eroic popor. Țara noastră 
consideră că singura cale de regle
mentare a situației din această 
parte a lumii este retragerea tru
pelor americane din Vietnam și din 
întreaga peninsulă Indochina, recu
noașterea dreptului poporului viet
namez, ca și a popoarelor laoțian 
și khmer, de a-și hotărî sin
gure destinele, de a-și organiza 
viața așa cum cred de cuviință. în 
acest sens, acceptarea programului 
in șapte puncte al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, care constituie 
o bază rezonabilă și realistă pentru 
rezolvarea problemei vietnameze, ar 
deschide perspectivele certe ale res
tabilirii păcii pe pămintul însînge- 
rat al Vietnamului eroic.

între România și R. D. Vietnam, 
între partidele și popoarele noastre 
s-au statornicit și se dezvoltă trai
nice relații de prietenie și colabo
rare multilaterală. Un moment deo
sebit de important în istoria aceslor

ADUNAREA SOLEMNA 
DE LA HANOI

HANOI 1 (Agerpres). — La Hanoi 
a avut loc o adunare solemnă cu pri
lejul celei de-a 26-a aniversări a vic
toriei revoluției din august și a pro
clamării Republicii Democrate Viet
nam. In prezidiul adunării au luat loc 
Ton Duc Thang, președintele R. D. 
Vietnam, Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, Truong Chinh, preșe
dintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam,

Adunarea festivă de la Filatura
românească de bumbac

din Capitală
La Filatura românească de bumbac 

din Capitală, a avut loc, miercuri 
după-amiază, o adunare festivă, or
ganizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Comitetul na
țional de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez cu prilejul săr
bătorii naționale a Republicii De
mocrate Vietnam — 2 septembrie — 
Ziua proclamării independenței.

Au luat parte tovarășii Ilie Ra
dulescu, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Simion Pop, se
cretar al Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez, activiști de partid, cadre de 
conducere, muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderea Fila
tura românească de bumbac.

Au fost de față Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R.D. Vietnam la 
București, Lam Van-Luu, ambasado
rul Republicii Vietnamului de Sud 
la București, membri ai celor două 
ambasade.

Despre semnificația acestui eveni
ment a vorbit directorul întreprin
derii F.R.B., Mihai Vasile.

După ce a relevat succesele obți
nute de poporul vietnamez in lupta 
impotriva agresiunii imperialiste a- 
mericane, pentru apărarea cuceriri
lor revoluționare și independenței 
patriei, vorbitorul a subliniat marile 
realizări ale oamenilor muncii din
R. D. Vietnam in construcția societății 
socialiste, adincile prefaceri care au 
avut loc în această țară de la pro
clamarea independenței sale. El a 
arătat că la chemarea Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, în
tregul popor vietnamez a depus o 
muncă eroică pentru transformarea 
socialistă a țării, pentru ridicarea 
continuă a nivelului material și cul
tural al oamenilor muncii.

Bucurindu-se de sprijinul și soli
daritatea țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor iubitoare de pace din lume, 
poporul vietnamez a repurtat remar
cabile victorii in lupta sa eroică, a- 
părindu-și cu succes libertatea și in
dependența

In continuare, vorbitorul -a spus : 
Intre partidele, guvernele și popoa
rele român și vietnamez s-au stabilit 
relații de strinsă prietenie și cola
borare multilaterală. Evoluția aces
tor relații a cunoscut o nouă etapă 
importantă cu prilejul recentei vi
zite in R.D. Vietnam a delegației 
române, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o înaltă expresie a hotă- 
ririi partidelor, guvernelor și po
poarelor țărilor noastre de a dezvolta 
și mai trainic legăturile frățești din
tre ele, solidaritatea lor militantă. 
Susținînd cu fermitate cauza justă a 
poporului vietnamez, poziția R.D. 
Vietnam, programul politic al Fron
tului Național de Eliberare, propu
nerile Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, poporul nostru se pronunță cu 
hotărîre pentru încetarea tuturor ac
țiunilor agresive ale imperialismului 
în Vietnam și in Peninsula Indochi- 
neză, pentru retragerea trupelor
S. U.A. și ale aliaților lor, din aceas
tă zonă, astfel ca popoarele vietna
mez, laoțian și cambodgian să poată 
hotărî asupra dezvoltării lor in mod

TELEGRAME

Cu ocazia zilei naționale a R.D. 
Vietnam, 26 de ani de la proclamarea 
Republicii, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Republicii Demo
crate Vietnam. Nguyen Duy Trinh.

★
Cu prilejul celei de-a 26-a aniver

sări a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam, ziua națională a po
porului vietnamezi Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste a tri
mis o telegramă de felicitare Comi
tetului Central al Frontului Patriei

Cu prilejul celei de-a 26-a aniver
sări a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a organizat 
miercuri seara, la cinematograful 
„Capitol" din București, un spectacol 
de gală cu filmul „Misiunea tinerei 
Nhung".

Filmul, realizat după o nuvelă a 
scriitorului vietnamez Nguyen Sang, 
este închinat luptei eroice a poporu
lui vietnamez impotriva agresorilor 
americani, eroismului și dorinței de 
afirmare a tineretului vietnamez.

A fost, de asemenea, prezentat 
filmul realizat de studioul „Al. Sa- 
hia" despre vizita in R. D. Vietnam 
a delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 

alți conducători de partid și de stat 
ai R.D.V., oameni ai muncii din 
Hanoi.

Fam Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Viet
nam, a prezentat un raport consacrat 
sarcinilor poporului vietnamez in 
lupta împotriva agresiunii S.U.A. șl 
în construirea socialismului.

suveran și independent, fără nici un 
amestec din afară.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Reafirmind sentimentele de profundă 
simpatie și solidaritate militantă ale 
poporului român față de cauza 
dreaptă a poporului vietnamez, ne 
exprimănȚ convingerea că legăturile 
de prietenie dintre țările noastre se 
vor dezvolta și întări continuu, spre 
binele popoarelor român și vietna
mez, în interesul unității țărilor so
cialiste, al tuturor forțelor revoluțio
nare, in folosul păcii și progresului 
in lume.

A luat apoi cuvintul Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R.D. Vietnam la 
București. După ce a mulțumit pen
tru organizarea acestei adunări fes
tive, vorbitorul s-a referit Ia suc
cesele importante .obținute de oa
menii muncii din R. D. Vietnam în 
toate domeniile de activitate, sub 
conducerea Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam. După un sfert 
de secol de luptă impotriva agres u- 
nii, a subliniat el, poporul nostru as
piră mai mult ca oricind către pace, 
o pace adevărată, bazată pe inde
pendență și libertate națională. Do
rința de pqce a poporului vietna
mez a fost exprimată in mod clar 
in inițiativa in șapt^’puncte a Gu
vernului Revolufionăr Provizoriu al 
RepubHcii.ViMnamulut.de Sud, ini
țiativa apreci’âtă de opinia pubHca 
din întreaga lume ca o bază justă 
pentru Încetarea războiului și re
glementarea pașnică a problemei 
vietnameze.

In rezistența sa contra agresiunii 
americane pentru salvarea națio
nală. precum și in edificarea socia
lismului in Vietnamul de Nord, a 
relevat in continuare vorbitorul, po
porul nostru s-a bucurat întotdeauna 
de simpatia, ajutorul și sprijinul 
prețios al Partidului Conjunist Ro
mân, al guvernului și al poporului 
frate român. Aceasta a reieșit și cu 
prilejui vizitei de prietenie făcute in 
Vietnam de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul generai al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. Spriji
nul multilateral acordat de poporul 
frate român este o prețioasă stimu
lare in lupta dreaptă dusă de po
porul nostru. Folosesc acest prilej 
pentru a exprima incă o dată pro
funda noastră gratitudine față de 
Partidul Comunist Român, guvernul 
și poporul ronlân pentru sprijinul a- 
cordat in restabilirea păcii in Viet
nam.

în încheiere, ambasadorul R. D. 
Vietnam a spus: Urmărind cu deose
bită simpatie spiritul de muncă cre
atoare a poporului român in edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, poporul vietnamez 
consideră aceasta ca o contribuție 
activă adusă la întărirea forței sis
temului socialist, la consolidarea 
forțelor revoluționare mondiale pen
tru pace, independență națională, 
democrație și socialism.

★
In încheierea adunării, participan- 

ții au vizionat un film documentar 
vietnamez.

(Agerpres)

din Vietnam. De asemenea, Comite
tului Central al Frontului Patriei din 
Vietnam i-a fost adresată o telegramă 
de felicitare de către Comitetul Na
țional de solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez și Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa.

Cu aceeași ocazie au fost transmise 
telegrame de felicitare din partea 
Unor organizații de masă și obștești, 
a unor instituții centrale și unități e- 
conomice către organizațiile, institu
țiile și unitățile economice similare 
din Republica Democrată Vietnam.

(Agerpres)

Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat.

La spectacol au participat Du
mitru Ghișe, vicepreședinte r! 
C.S.C.A., Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din C.S.C.A., frr.A.E. 
și I.R.R.C.S., personalități ale vieții 
cultural-științiiice din Capitală, un 
numeros public.

Au fost prezenți Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R.D. Vietnam, și 
Lam Van-Luu, ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de Sud la Bucu
rești, membri ai celor două amba
sade.

în sală se aflau, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri al 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

RepubHcii.ViMnamulut.de


viața internațională
Elveția a hotârît să recunoască Astăzi se deschide la Paris ORIENTUL
Republica Democrată Vietnam

BERNA 1 (Agerpres). — Consiliul 
ederal (guvernul) elvețian a hofâiil 
iiercuri. in cursul ședinței sale săp- 
Timah. st recunoaact Republica 
emocrată Vietnam. într-un comuni- 
it dat publicității de către Deparla- 
entul Politic Federal (Ministerul

Afacerilor Externe), se arată, printre 
altele ; „Luind in considerație evolu
ția politică pe. plan internațional, 
Consiliul Federal a hotă rit sâ recu
noască Republica Democrată Vietnam 
și să oficializeze astfel relațiile exis
tente".

CONFERINȚA UNIUNII 
INTERPARLAMENTARE

Declarația C. C. al Frontului 
Patriotic din Laos

HANOI 1 (Agerpres). — Agenția 
Khaosan Pathct Lao. citată de 
V.N.A., a transmis o declarație a 
C C. al Frontului Patriotic din Laos, 
in care se arată că trupe ale forțe
lor de dreapta și mercenari tailan- 
dezi. sprijinite de aviația și artileria 
americană, și-au intensificat acțiu
nile militare în regiunea Văii Ulei oa
relor și în platoul Boloven. în ace
lași timp, menționează declarația, 
aviația americană bombardează in
tens o serie de regiuni din sudul și 
din nordul Laosului.
Frontul Patriotic din Laos demască 

51 condamnă vehement imperialismul 
S.U.A. și pe marionetele lor pentru 
atacurile asupra zonelor eliberate. 
Declarația cere încetarea neintirziată 
a acestor acțiuni și retragerea tru
pelor mercenare tailandeze din Laos.

SAIGON — In cadrul unei întruniri 
cu reprezentanți ai presei din Saigon. 
Dang Van Ky. președintele Frontu
lui popular pentru pace din Vietna
mul de sud. a condamnat Admi
nistrația Nixon pentru că încalcă 
dreptul la autodeterminare al po
porului sud-vietnamez și evită să dea 
un răspuns clar la propunerile de 
pace in șapte puncte făcute de Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud — re
latează agenția Eliberarea.

Dang Van Ky a arătat că singura 
cale pentru a se pune capăt războiu
lui din Vietnam este retragerea tru
pelor S.U A și ale aliaților lor 
înainte de sfirșitul acestui an și 
acceptarea formării unui guvern de 
înțelegere națională, cuprinzind re
prezentanți ai diferitelor tendințe 
politice.

PARIS 1 (Agerpres). — Tn capitala 
Franței se deschid astăzi lucrările ce
lei de-a 59-a conferințe a Uniunii 
interparlamentare, organizație mon
dială înființată in anul 1989, care 
reunește grupuri naționale de parla
mentari din 71 de țări. La actuala 
conferință participă aproximativ 550 
de parlamentari din 63 de state. Româ
nia este reprezentată de o’ dele
gație a Grupului român din Uniunea 
interparlamentară, din care fac parte 
Mihail Levente, președintele grupului 
român, Tudor Drăganu, vicepreședin
te. și Alexandru lonescu. membru in 
comitetul de conducere al grupului.

Deschiderea festivă a lucrărilor

conferinței are loc în Sala Congrese
lor din Palatul Versailles, in prezența 
președintelui Franței, Georges Pom
pidou, care va rosti cuvintul inaugu
ral.

într-o conferință de presă, Andră 
Chandernagor. președintele Consiliu
lui interparlamentar (organul de con
ducere al uniunii) a subliniat că, in 
cadrul actualei conferințe, vor fi dis
cutate probleme ale păcii și colaboră
rii între popoare, dezarmării, decolo
nizării etc. Securitatea europeană va 
figura neîndoios printre temele abor
date în cadrul conferinței, a declarat 
Andră Chandernagor.

S U. A.

„POPORUL PlRlIi ESTE FERM HOTĂRlT 
SĂ-SI APERE CUCERIRILE REVOLUȚIONARE"
INTERVIUL ACORDAT DE MINISTRUL MINELOR Șl ENERGIEI, 

ZIARULUI CHILIAN „EL SIGLO”
SANTIAGO DE CHILE 1 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat 

ziarului chilian „El Siglo", ministrul peruan al minelor și energiei, 
generalul Jorge Fernandez Maldonado, s-a referit Ia măsurile econo
mice ale guvernului Republicii Peru ca manifestare a independenței și 
suveranității de stat.

Un nou diferend intre puterea 
executivă și cea legislativă 
privind programul de asistență militară

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Președintele Nixon a invocat privi
legiile sale executive interzicind Pen
tagonului să furnizeze Senatului un 
studiu cu privire la programul de a- 
jutor militar destinat străinătății.

Luna trecută. Comisia senatorială 
pentru relații externe, prezidată de 
William Fulbright, hotărise să sus
pende orice alocații cerute in cadrul 
acestui program, in cazul in care Pen
tagonul nu va prezenta, intr-un inter-

Vizita unei delegații 
de industriași 

japonezi in U.lR.S.S.

val de 35 zile, documente detaliate de 
motivare a sumelor solicitate. Hotări- 
rea de ultim moment a președintelui 
(termenul urma să expire miercuri la 
miezul nopții) a devenit publică sub 
forma unui ordin către ministrul a- 
părării, Melvin Laird, și secretarul 
de stat, William Rogers, prin care 
se interzice acestora să pună la dis
poziția Congresului „documentele 
interne de lucru, care dezvăluie da
tele orientative privind programul 
de asistență militară in următorii 
cinci ani".

Agențiile americane de presă scot 
în evidență că este pentru prima 
dată ci nd Congresului i se refuză 
accesul la documentele solicitate gu
vernului și că' intervenția președin
telui marchează un nou episod al di
ferendului dintre puterea executivă 
republicană și cea legislativă, aflată 
sub controlul democraților.

în cadrul politicii miniere — a spus 
Maldonado, statul a început să-și 
asume un rol din ce în ce mai im
portant, printr-o politică coerentă, 
care s-a dezvoltat cu actuala lege 
generală a minelor, ce consacră rolul 
lui fundamental și asigură extinderea 
producției sectorului minier.

Statul — a explicat ministrul pe
ruan — are sub controlul său două 
aspecte ale producției, pe care le pu
tem considera ca poziții-cheie : pre
lucrarea și comercializarea minereu
rilor colorate. Se acordă, a spus el. 
concesii miniere unor particulari sau 
capitalurilor străine, dar cu condiția 
ca acestea să fie exploatate. Potrivit 
noii legi, tot cuprul va fi comercia
lizat de stat.

La întrebarea dacă guvernul pe
ruan are intenția să acorde o largă 
participare politică maselor. Jorge 
Fernandez Maldonado a declarat : 
„Nu se poate vorbi de o adevărată 
revoluție fără o adevărată mobilizare 
a poporului. Sarcinile complexe care 
au apărut in acțiunea guvernului au 
determinat crearea sistemului națio
nal pentru sprijinirea mobilizării so
ciale. care cuprinde in structura sa 
organisme naționale și locale, orga
nizațiile existente și altele ce vor 
lua naștere. Este necesar ca cele 13 
milioane de peruani să fie conștient! 
de răspunderea ce revine fiecăruia 
în procesul istoric început de revo
luția peruană".

„Noi vrem ca procesul inițiat de

revoluția peruană să fie dus pină la 
capăt pe cale pașnică, dar nu sintem 
dispuși să tolerăm contrarevoluția și 
atitudinile ei care ar pune in pericol 
cuceririle obținute. Nu vom șovăi la 
momentul oportun să alăturăm po
porului forțele armate pentru a in
fringe pe dușmanii revoluției".

Răspunzind la o altă întrebare, re
feritoare la dorința tot mai evidentă 
de schimbări sociale în țările Ame- 
ricii Latine, ministrul peruan a re
levat că „mizeria, foametea, linsa de 
apărare, lipsa de locuințe, nenumă
ratele nedreptăți sociale in care tră
iesc popoarele noastre sînt consecințe 
ale sistemului capitalist. Se încearcă 
oprirea mersului istoriei, dar nu se 
va putea. Popoarele noastre — a con
tinuat el — nu mai pot tolera exis
tența acestei situații și din această 
cauză se constată o intensificare a 
luptei lor".

Fernandez Maldonado a evidențiat 
apoi, caracterul specific, propriu, al 
actualului proces revoluționar din 
Peru. El a arătat că „în realitatea 
noastră se pot constata asemănări 
cu experiența din țările socialiste, 
puncte comune care în viitor s-ar 
putea înmulți. Nu sintem in nici un 
fel împotriva lor. Avem un mare res
pect față de căile inițiate de fiecare 
popor pentru realizarea scopului re
voluționar. în nici un caz — a pre
cizat vorbitorul — nu aș putea spu
ne însă că respect sistemul capita
list".

APROPIAT
In R.A.U., Libia și Siria 

au avut loc reierendumuri 
populare în vederea aprobării 

proiectului de constituție 
al Federației Republicilor 

Arabe
Miercuri, în trei țări arabe — 

R.A.U., Libia și Siria — s-au desfă
șurat rei’erendumuri populare in ve
derea aprobării proiectului de con
stituție al Federației Republicilor A- 
rabe.

După cum s-a mai anunțat, acest 
proiect a fost întocmit de șefii sta
telor R.A.U.. Libia și Siria și a fost 
sancționat de organismele conducă
toare din cele trei state ale proiecta
tei federații. (Agerpres).

★
DJEDDAH 1 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al Iordaniei, 
Abdullah Salah, a sosit la Djeddah. 
venind de la Cairo. într-o declarație 
făcută la sosirea sa in capitala Ara- 
biei Saudite, ministrul iordanian a 
precizat că in cadrul convorbirilor pe 
care le va avea cu regele Feisal și 
cu ministrul de externe saudit, Omar 
Al-Sakkaf, vor fi abordate o serie 
de probleme de interes comun, in 
special situația actuală din Orientul 
Apropiat, precum și chestiuni ce ar 
urma să fie luate în discuția viitoa
rei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Pe de altă parte, regele Feisal al 
Arabiei Saudite a primit pe Khaled 
AI-Hassan și Zuheir Mohsen, membri 
ai Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, in
formează agenția Reuter.

Potrivit observatorilor politici, pri
mirea se înscrie in cadrul eforturilor 
Întreprinse de guvernele saudit și e- 
giptean de mediere in vederea regle
mentării disputei dintre autoritățile 
iordaniene și comandourile palesti- 
nene. Cei doi membri ai Comitetului 
Executiv al O.L.P. s-au intilnit, de 
asemenea, cu ministrul de externe 
saudit, Omar Sakkaf.

Numirea unui guvernator civil 
al Pakistanului oriental
RAWALPINDI 1 (Agerpres). - 

Președintele Pakistanului, generalul 
Yahya Khan, a numit marți pe 
Abdul Motaled Malik in funcția de 
guvernator civil al Pakistanului 
oriental. Noul guvernator, care iși 
va lua funcția in primire la 3 sep
tembrie, va trebui să desemneze, cil 
mai curind posibil, pe membrii Con
siliului de Miniștri, lista urmind a fi 
aprobată de președintele Yahya 
Khan.

Pe de altă parte, președintele a 
numit pe generalul Amir Abdullah 
Khan Niazi in funcția de administra
tor al legii marțiale.

DIN LUMEA CAPITALULUI

LACĂT LA PORȚILE UZINEI
„VOIGTLĂNDER" ?

Cunoscuta uzină pro
ducătoare de aparate si 
utilaj fotografic „Voigt- 
lănder" din orașul vest- 
german Braunschweig, 
uzină care face parte 
din concernul „Zeiss 
Ikon A.G.", iși va în
ceta producția pină in 
septembrie 1972. După 
cum a declarat un re
prezentant al direcției, 
uzina — care numără 
astăzi 1 850 de munci
tori și funcționari — 
își va închide secțiile 
in mod treptat, rezi- 
Hind toate contractele 
de muncă. Pină la 
sfirșitul anului vor fi 
puși in disponibilitate 
500 de muncitori, cei
lalți urmind să fie 
concediați in cursul a- 
nului viitor.

La aflarea acestei 
vești, comitetul de în
treprindere și sindica
tul muncitorilor din 
industria metalurgică 
prelucrătoare au a- 
dresat proteste ener
gice conducerii concer
nului, cerind menține
rea acestei uzine de a- 
parate și utilaj foto
grafic, precum și men
ținerea locurilor de

muncă, arătind că, in 
condițiile cind numă
rul șomerilor este in 
continuă creștere, con
cedierea întregului co
lectiv de muncitori și 
funcționari creează 
probleme foarte grave.

Muncitorii uzinei s-au 
întrunit intr-un miting 
(in fotografie) pentru 
a-și exprima protestul 
energic împotriva mă
surilor preconizate de 
conducerea întreprin
derii.

INFLAȚIE GENERALA IN IRLANDA
Irlanda este confruntată cu o serie de grave probleme economice, 

apreciază publicația britanică „The Economist". Prețurile la bunurile de 
consum mențin un înalt ritm anual de sporire. Anul trecut ele au cres
cut cu 8,2 la sută, iar experții apreciază că și anul acesta va fi atins 
același procentaj. In ciuda unui strict control asupra cheltuielilor pu
blice Și a creditelor bancare, economia este caracterizată de o inflație 
generală, ceea ce obligă guvernul de la Dublin să adopte in continuare 
alte măsuri.

Eventualitatea intrării Irlandei in Piața comună amenință, potrivit 
publicației „The Economist", să toarne gaz peste focul inflației, deoarece 
aderarea ar antrena o puternică sporire a prețurilor la bunurile de 
consum și, simultan, stoparea creșterii veniturilor în agricultură.

RECESIUNE ÎN INDUSTRIA 
AERONAUTICĂ BRITANICĂ

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Vla
dimir Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit miercuri delegația de in
dustriași japonezi, condusă de Tud- 
ziro Fudzino. președintele firmei 
..Mitsubishi Corporation". Cu acest 
prilej, V. Novikov a declarat că 
partea sovietică va saluta lărgirea 
cooperării intre grupul industrial 
japonez și organizații sovietice. El 
a amintit că legăturile economice 
sovieto-japoneze se dezvoltă cu suc
ces in ultimul timp. Japonia situin- 
du-se pe unul din primele locuri in 
rindul țărilor capitaliste care între
țin relații comerciale cu U.R.S.S. 
Cu toate acestea, a relevat vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, posibilitățile 
xistente in domeniul 
sint nici pe departe

Președintele firmei 
arătat că conducerea 
dustrial intenționează 
ze sistemul relațiilor tehnico-știin- 
țifice cu organizațiile sovietice. 
Membrii delegației japoneze au de
clarat că sint interesați in dezvol
tarea colaborării.

Cuvîntarea lui Fidel Castro
la congresul lucrătorilor din industria zaliărului

Întîlnire latino si nord-americană de solidaritate 
cu lupta popoarelor din Vietnam, Laos și Cambodgia

e- 
nucooperării 

epuizate.
„Mitsubishi" a 
grupului in
să reexamine-

HAVANA 1. — Corespondentul A- 
gerpres, V. Stamate, transmite : Tn 
sala sindicatelor din Havana au luat 
sfirșit lucrările celui de-al 13-lea 
congres al lucrătorilor din industria 
zahărului.

La încheierea lucrărilor, după con
stituirea sindicatului național al lu
crătorilor aparținînd acestei ramuri 
industriale, a luat cuvintul primul 
ministru cubanez, Fidel Castro. El a 
analizat evoluția industriei de zahăr 
in ultimii ani și a trasat liniile direc
toare pentru îmbunătățirea activității 
în acest sector, oprindu-se, în mod 
special, asupra problemelor legate de 
mecanizarea recoltării trestiei de za-

Programul preelectoral
COPENHAGA 1 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din Danemarca se 
pronunță pentru retragerea țării din 
N.A.T.O.. pentru promovarea unei 
politici de neutralitate, pentru înfăp
tuirea dezarmării și crearea unui sis
tem de securitate in Europa — se 
spune in programul preelectoral al 
partidului, publicat de ziarul „Land 
Of Folk". In același timp, partidul 
comunist relevă necesitatea stabilirii 
de relații diplomatice cu R. D. Ger
mană. R. D. Vietnam. G.R.P. al Re
publicii Vietnamului de Sud și R.P.D. 
Coreeană.

Programul preelectoral subliniază 
că în Danemarca „trebuie promovată 
in prezent o politică nouă, care să nu 
depindă de marele capital și să per
mită trecerea in miinile poporului a 
puterii economice și naționale". Par
tidul Comunist din Danemarca se 
pronunță, de asemenea. împotriva in
trării țării in Piața comună, deoarece 
aderarea la C.E.E. contravine „pro
movării unei politici economice inde
pendente și nu ar permite adoptarea 
unor măsuri in domeniul economico- 
social, legislativ și fiscal".

hăr și folosirii capacităților de pro
ducție ale fabricilor.

Industria de zahăr, a spus Fidel 
Castro, va continua să fie și în viito
rii ani principala ramură economică 
a țării ; vor fi create pe scară largă 
combinate agro-industriale alcătuite 
din unități industriale și plantații.

El a declarat, totodată, că, la sfir
șitul viitoarei campanii de recoltare și 
prelucrare a trestiei de zahăr, a că
rei perioadă trebuie scurtată și înca
drată, în acest an, intre lunile noiem
brie și mai, va fi inițiată construcția 
de locuințe destinate atît muncitorilor 
din fabrici, cit și lucrătorilor de pe 
plantații.

în încheiere, premierul cubanez a 
anunțat hotărirea guvernului privind 
formarea unui grup de lucru, denumit 
„sectorul zafra". care are drept obiec
tiv coordonarea și conducerea tutu
ror activităților pentru asigurarea 
realizării campaniei de 
prelucrare a trestiei de

recoltare și 
zahăr.

SANTIAGO DE CHILE 1. - Cores
pondentul Agerpres, Eugen Pop, 
transmite : Marti după-amiază, cea 
mai mare arteră a capitalei chiliene, 
Alameda, a fost străbătută de lungi 
coloane de manifestanți care s-au ‘în
dreptat spre stadionul central unde 
s-a inaugurat întilnirea latino și nord- 
americană de solidaritate cu popoa
rele din Vietnam, Laos și Cambodgia.

Uniunea Tineretului Comunist din 
Republica Socialistă România este 
reprezentată de o delegație condusă 
de tovarășul Marțian Dan, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului.

Vicepreședintele republicii. Jose 
Toha, a dat citire unui mesaj adresat 
întîlnirii de către președintele Sal
vador Allende. Mesajul arată că 
„poporul chilian, oamenii muncii, ti
nerii și intelectualii, uniți cu celelalte 
popoare din America Latină și Ame
rica de Nord, se solidarizează cu 
lupta popoarelor din Vietnam, Laos 
și Cambodgia și cer imediata înce
tare a violenței dezlănțuite".

în numele organizațiilor de tineret 
din Chile, participanții la întîlnire au 
fost salutați de Gladys Marin, secre
tar general al Uniunii Tineretului 
Comunist

Luind cuvintul în numele delegații
lor din Indochina. Ngo Thana Trang, 
tînăr luptător in războiul din Vietnam, 
a arătat că „popoarele din Vietnam, 
Cambodgia și Laos, tot mai victorioa
se în luptă, obțin succese glorioase 
pe toate fronturile militare, politice 
și diplomatice".

Au mai luat cuvintul : Angelor Oli
va, președintele Federației mondiale 
a tineretului democrat, Evgeni Tia- 
jelnikov, primul secretar al Comso- 
molului sovietic, Jaime Crombet, pri
mul secretar al Uniunii Tineretului 
Comunist din Cuba.

La miting au participat Luis Cor- 
valan, secretarul general al Partidu
lui Comunist din Chile, Carlos Alta
mirano, secretar general al Partidu
lui Socialist, Carlos Morales, preșe
dintele Partidului Radical și alte 
persoane oficiale.

în Marea Britanie se multipli
că semnele unei recesiuni în in
dustria aeronautică. După con
cedierea. în cursul săptăminii tre
cute, a celor 1 800 de salariați de 
la „Westland Aircraft", una din 
cele mai mari- uzine vest-euro- 
pene constructoare de elicoptere, 
firma „British Aircraft Corpora
tion" (B.A.C.) a anunțat că, da
torită reducerii comenzilor de 
avioane, va concedia, pină la 
sfirșitul lunii octombrie, 1200 
de muncitori și tehnicieni, adică 
3,3 la sută din întregul efectiv 
al companiei. Alți 3 000 de șo
meri se vor adăuga, deci, celor 
aproape 900 000 oameni ai muncii 
care se află deja in căutare de 
lucru.

Pe de altă parte, soarta firmei 
britanice „Rolls-Royce", care in 
urmă cu cîteva luni a concediat 
mai multe mii de salariați, 
rămine incertă. Comanda fermă 
a motorului de avion „RB-2H", 
destinat aerobuzului american 
„Tristar", este încă departe de

a fi asigurată. Ca urmare a in
troducerii de către Administra
ția americană a suprataxei de 
10 la sută la importuri, competi
tivitatea acestui motor scade 
substanțial. Totodată, zilele aces
tea. compania de transporturi 
„BUA-Caledonian“ a făcut cu
noscut firmei americane „Lock
heed" că renunță la comanda sa 
de avioane de tipul „Tristar".

*
Greva muncitorilor de la uzi

nele firmei „Lukas" din Birmin
gham a intrat în cea de-a doua 
săptămînă.

Ca urmare a opririi lucrului 
de către greviști, toate cele nouă 
uzine ale companiei au fost 
închise. Administrația firmei a 
exercitat presiuni asupra greviș
tilor, concediind temporar 17 000 
de lucrători și refuzind să sa
tisfacă revendicările acestora. 
Muncitorii cer îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață.

62 DE ORAȘE AMERICANE 
AFECTATE DE „ȘOMAJ 

SUBSTANȚIAL"
Guvernul S.U.A. a inclus încă opt mari zone metropolitane pe lista 

centrelor urbane care înregistrează un „șomaj substanțial". Lista, care 
a fost publicată marți, ridică astfel totalul orașelor din această categorie 
la 62, cifra cea mai înaltă înregistrată din martie 1962.

Documentul publicat adaugă, de asemenea, 16 orașe mai miel la 
numărul celor 767 existente deja pe această listă, atingindu-se astfel 
cifra record din ultimii 10 ani.

în legătură cu semnificațiile acestor date, un purtător de cuvint al 
centralei sindicale A.F.L.—C.I.O. a declarat că ele demonstrează cit de 
mult s-a înrăutățit situația economică și in ce măsură politica guver
nului nu reușește să reducă șomajul.

IMPLICAȚIILE CRIZEI MONETARE

In Danemarca 
loc alegeri generale antici- 
pnt6r septembrie, a anunțat
primul “
Aceste 
înainte 
tualului guvern de coaliție, 
mierul Baunsgaard a anunțat 
Folketing (Parlament) 
Frederik al IX-lea a semnat deja 
documentul în baza căruia parla
mentul a fost dizolvat.

vor avea

ministru Hilmar Baunsgaard. 
alegeri se țin cu patru luni 
de a expira mandatul ac-

Pre-
.... în

că regele

agențiile de presă 
transmit:

INTEROCCIDENTALE
• CONVOCAREA DE URGENTA A UNEI REUNIUNI A C.E.C.L.A. • MA
SURILE PROTECȚIONISTE ALE ADMINISTRAȚIEI S.U.A. ÎN DEZBATE
REA G.AT.T. • GUVERNUL JAPONEZ A APROBAT UN PROIECT 

DE BUGET SUPLIMENTAR

In R. P. Chineză se aflâ ,n 
vizită Ingve Moller, membru în 
Riksdagul suedez, transmite agenția 
China Nouă. Gian Si-jou, președin
tele Institutului chinez pentru rela
ții externe, a oferit o 
cinstea lui Ingve Moller.

recepție în

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). —
Guvernul argentinean a luat iniția- 

convocării de urgență ativa ------------ _ - —
unei reuniuni a Comisiei speciale 
de ---- - -------
(C.E.C.L.A.). la care vor fi exami
nate măsurile economico-financia^e 
adoptate recent de S.U.A. in apă
rarea poziției dolarului. în urma 
demersurilor diplomatice întreprinse 
pe lingă țările membre, se apreciază 
câ această reuniune se va desfășura 
la nivel ministerial in capitala ar- 
gentineană, incepind din ziua de 3 
septembrie.

Agenția Prensa Latina relevă că 
guvernele latino-americane sînt se
rios preocupate îndeosebi de mă
sura privind introducerea suprata
xei de 10 la sută pe importuri. Ele 
apreciază că măsurile anunțate de 
Statele Unite sint incompatibile cu 
prevederile Acordului general pen
tru tarife fi comerț (G.A.T.T.).

coordonare latino-americană

GENEVA. — Grupul de lucru 
Acordului general pentru tarife 
comerț (G.A.T.T.), însărcinat 
studierea măsurilor protecționiste 
doptate de Administrația S.U.A.. se 
va reuni la 6 septembrie la Geneva. 
Un raport al acestui grup va fi 
apoi remis Consiliului G.A.T.T.. care 
îl va studia cu ocazia viitoarei salo 
sesiuni, programată la 16 și 17 sep
tembrie.

al 
și 

cu 
a- 
se

TOKIO. — Guvernul japonez a 
aprobat un proiect de buget- supli
mentar de 400 miliarde yeni, care 
urmează să fie supus Dietei in se
siunea din luna octombrie. Potrivi’ 
declarației ministrului de finanțe al 
Japoniei, Mikio Mizuta, această 
sumă suplimentară este necesară 
pentru a înlătura depresiunea care 
ar putea să apară in economia ja
poneză in urma trecerii la sistemul 
cursului flotant al yenului.

avut loc a 
militare de

La Panmunjon a
321-a ședință a Comisiei 
armistițiu General-maior Han Yong 
Ok, reprezentantul principal al părții 
R.P.D. Coreene, a făcut o declara
ție in legătură cu continuarea unor 
provocări militare grave, comise de 
partea adversă in zona demilitari
zată. El a cerut sancționarea aspră 
a organizatorilor acestor provocări 
și luarea măsurilor necesare pentru 
a preintimpina in viitor asemenea 
acte.

Ministrul comerțului ex
terior al Bulgariei, Ivan Ne_ 
dev, a sosit la Atena. După cum a- 
nunță agenția B T.A, el face în 
Grecii? o vizită oficială la invitația 
ministrului economiei naționale. G. 
Pezopoulos. în legătură cu Tirgul in
ternațional fie la Salonic.

Adjunctul ministrului a- 
facerilor externe al Polo- 
Ilici Joze* Winiewicz, a sosit la 
Phenian la invitația Ministerului de 
Externe al R.P.D. Coreene — anunță 
agenția A.C.T.C.

La invitația Comitetului 
sovietic pentru apărarea 
pUCii Moscovâ a sosit, pentru a 
cunoaște viața Uniunii Sovietice, un 
grup de activiști progresiști pe tărim 
social din Israel. anunță agenția 
T.A.S.S. Oaspeții au fost primiți la 
Comitetul sovietic pentru apărarea 
păcii și la Uniunea asociațiilor sovie
tice pentru prietenie și legături cul
turale cu țări străine.

Secretarul de stat al afa
cerilor externe al Greciei, 
Christos Xantopoulos Palamas, va 
sosi la 8 septembrie într-o vizită la 
Belgrad, la invitația secretarului fe
deral iugoslav al afacerilor externe, 
Mirko Tepavaț. După pum mențio
nează agenția Taniug, 'această vi
zită va prilejui convorbiri referi
toare la probleme internaționale ac
tuale și la relațiile dintre cele două 
țări.

0 delegație malteză, con- 
dusă de premierul Dom Mintoff, a 
plecat spre Tripoli. Convorbirile 
dintre premierul maltez și repre
zentanți ai guvernului libian vor fi 
consacrate încheierii unui acord de 
cooperare intre cele două țări.

La clubul international al cărții 
și presei din orașul polonez 
Walbrzych s-a deschis o expo
ziție cuprinzind reproduceri de 
artă plastică, picturi și sculpturi 
din România.

Mihnea Gheorghiu, prim-vice- 
președinte al Institutului român 
pentru relații culturale cu stră
inătatea, care se află in R. D. 
Germană, la invitația președinte
lui Ligii R.D.G. pentru prietenia 
popoarelor, dr. Paul Wandel. a 
avut la l septembrie o 'întreve
dere cu locțiitorul ministrului 
culturii, Gunter Klein. Întilnirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Emiratul Qatar și-a pro
clamat independența. Seicul 
Khalifa Ben Hamad Al Thani. primul 
ministru si viceguvernator a) Qataru-

lui, a dat citire miercuri, la posturile 
de radio și televiziune, unui comuni
cat oficial prin care proclamă inde
pendența emiratului. Pînă în prezent, 
Qatarul a avut statut de protectorat 
britanic.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, l-a primit pe Dușan 
Petrovici. președintele Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, aflat in fruntea unei de
legații sindicale, într-o vizită la Hel
sinki. A fost de față, de asemenea, 
președintele Confederației sindicate
lor finlandeze, Niilo Hamalainen.

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, și-a înche
iat vizita oficială in Columbia, ple- 
cind spre Lima. Cu acest prilej, la 
Bogota a fost dată publicității o de
clarație comună. în cadrul unei con
ferințe de presă președintele Allende 
a anunțat că a invitat pe președintele 
Republicii Columbia, Misael Pastrana 
Borrero, să facă o vizită oficială la 
Santiago de Chile.

Un comunicat al comisiei 
naționale pentru ajutorarea 
deținuților politici din Por- 
tU^alifî arata că numărul deținu
ților politici din această țară s-a 
dublat in primele șapte luni ale 
acestui an. Comisia națională pen
tru ajutorarea deținuților politici re
levă, pe de altă parte, că „încarce
rarea fără nici un discernămint, vio
lența și tortura, refuzarea sistema
tică a ajutorului legal, la care au 
dreptul deținuții politici, ca și alte 
ilegalități au atins un înalt grad de 
intensitate și ferocitate" în Portu
galia.

Guvernul francez 
a sistat experiențele 

nucleare 
în Oceanul Pacific
PARIS 1 (Agerpres). — Guvernul 

francez a anunțat oficial miercuri 
încetarea, înainte de termen, a ex
periențelor nucleare în Oceanul Pa
cific prevăzute pentru 1971. „Campa
nia a încetat pentru că obiectivele 
ei au fost atinse", a declarat purtă
torul de cuvint al guvernului, L4o 
Hamon, la sfirșitul ședinței săptămî- 
nale a Consiliului de Miniștri.

Experiențele nucleare franceze din 
Pacific au declanșat, după cum rele
vă agenția France Presse, o puterni
că acțiune de protest în Peru și 
Uruguay. Guvernul peruan a decla
rat că va rupe relațiile sale diplo
matice cu Franța, în ipoteza că 
aceasta va continua experiențele nu
cleare In legătură cu protestul 
Uruguayului, Leo Hamon a declarat 
că președintele Franței a răspuns la 
scrisoarea pe care i-a adresat-o 
șeful acestui stat ; textul răspunsu
lui va fi dat publicității in următoa
rele zile.
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