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MITINGUL PRIETENIEI DINTRE 
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

Semnarea Comunicatului comun 
cu privire la vizita delegației
Partidului

Vineri dimineața a avut loc la 
București semnarea comunicatului 
comun cu privire la vizita delega
ției Partidului Comunist din Japo
nia în Republica Socialistă Româ
nia.

Comunicatul a fost semnat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, și de tovarășul Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia.

La semnare au luat parte tova

rășii : Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Alexandru Sencovici, membru al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct de șef de secție la C.C.

Japonia
al P.C.R., iar din partea japoneaâ 
tovarășii Tomio Nishizawa, mem
bru al Biroului Permanent al Pre
zidiului C.C. al P.C.J., Koichiro 
Ueda, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.J., Shiro Toyoda, membru al 
C.C. al P.C.J., Eizo Kobayashi, 
membru supleant al C.C. al P.C.J., 
Hiroshi Kikunami, activist la sec
ția internațională a C.C. al P.C.J, 

După semnare, conducătorii celor 
două partide frățești și-au strinu 
călduros mîinile.

Plecarea delegației
Șl PARTIDUL COMUNIST DIN SPANIA Partidului Comunist din Japonia

Vineri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar Ge
neral al Partidului Comunist 
Român, împreună cu tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Spania, au făcut o vizită în mu
nicipiul Ploiești, oraș cu vechi 
tradiții muncitorești, puternic 
centru industrial al țării, adevă
rat nucleu al industriei noastre

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvintarea tovarășului 
Santiago Carrillo

Dragi tovarăși,

Doresc să încep acest miting al 
prieteniei dintre comuniștii români 
și comuniștii spanioli prin a adre
sa delegației Partidului Comunist 
din Spania, în frunte cu tovarășul 
Santiago Carrillo, un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului nostru, a clasei noastre 
muncitoare și a poporului român. 
(Aplauze puternice).

Totodată, doresc să folosesc a- 
cest prilej pentru a vă adresa dum
neavoastră, întregului colectiv de 
oameni ai muncii din uzina „1 
Mai“, un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului. 
(Aplauze prelungite).

Vizita pe care delegația Parti
dului Comunist din Spania o face 
în România, convorbirile pe care 
le-am avut asupra diferitelor pro
bleme ale activității partidelor 
noastre și ale situației internațio
nale constituie o vie expresie a 
relațiilor frățești ce s-au statorni
cit de multă vreme între partidele 
noastre și care se dezvoltă în mod 
minunat. (Aplauze puternice). De 
altfel, aceste relații datează de 
mult, aș putea spune că își au ră
dăcinile în înseși începuturile miș
cării muncitorești, ale creării parti

petrochimice și al construcției d« 
utilaj petrolier.

Cei doi conducători de partide 
au fost însoțiți de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Stoica, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, pre
cum și de Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., iar din partea spa
niolă de Santiago Alvarez și Ig

delor noastre ; dar, mai cu seamă, 
acestor relații li s-a creat o bază 
foarte trainică prin participarea 
comuniștilor și antifasciștilor ro
mâni la lupta poporului spaniol 
împotriva fascismului și pentru o 
dezvoltare democratică, din anii 
1936—1938. (Aplauze puternice). 
Aceste relații au continuat să se 
dezvolte în noile condiții de astăzi 
— condiții, este adevărat deosebite, 
deoarece Partidul Comunist Român 
este partid de guvernămînt și con
duce munca clasei muncitoare și 
a poporului român de construcție 
a socialismului, în timp ce comu
niștii spanioli sînt obligați să lupte 
încă în împrejurări grele pentru a 
asigura dezvoltarea democratică a 
Spaniei : cu toate aceste condiții 
deosebite, colaborarea și prietenia 
dintre partidele noastre au cunos
cut o puternică dezvoltare. (Vii 
aplauze).

Cunoaștem împrejurările grele în 
care sînt obligați să activeze co
muniștii, toți cei care luptă pentru 
democrație și pentru dezvoltarea 
independentă a Spaniei. Știm că ei 
trebuie să dea multe jertfe, să facă 
multe sacrificii. Și noi am întîm- 
pinat în trecut asemenea greutăți, 

(Continuare in pag. a IlI-a) 

nacio Gallego, membri ai Comi
tetului Executiv al Partidului 
Comunist din Spania.

Oaspeții au vizitat două dintre 
cele mai reprezentative între
prinderi ploieștene: Grupul in
dustrial de petrochimie și uzinele 
„1 Mai".

In încheierea vizitei la aceste 
uzine a avut loc un miting închi

Dragi tovarăși,

Aduc salutul călduros al oameni
lor muncii și al intelectualității 
înaintate din Spania muncitorilor 
și tehnicienilor de la uzinele 
„l Mai“, clasei muncitoare frățeșt. 
și poporului frate din Republic ' 
Socialistă România. (Aplauze pu
ternice).

Legături foarte adînci de priete 
nie și înțelegere unesc cele dou;. 
partide comuniste ale noastre. Sînt 
legături făurite în timpul anilor de 
colaborare și ajutor reciproc, în 
care partidul vostru, partid de 
guvernămînt, care conduce un stat, 
a păstrat un profund respect față 
de independența partidului nostru, 
perioadă în care am dezbătut pro
blemele comune cu o totală fran
chețe și pe bază de egalitate 
deplină. în felul acesta, între noi 
s-a întărit un tip de relații în 
care domnește sinceritatea și în
crederea reciprocă, întru totul 
străin de orice spirit de instru- 
mentizare. de folosire a unuia de 
către celălalt. Este un tip de rela
ții ce nu cunoaște sinuozitățile 
diplomatice, de care nu totdeauna 
sînt lipsite contactele din cadrul 
mișcării noastre în această etapă 
complicată. (Aplauze). 

nat prieteniei dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Spania, care s-a des
fășurat înțr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm. La miting au 
luat cuvîntul tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Santiago Carrillo.

(Citiți în pag. a IV-a rela
tarea privind desfășurarea vi
zitei și a mitingului).

Presa din țara mea și presa bur
gheză străină au subliniat în aces
te zile frecventele întrevederi ale 
tovarășei Dolores Ibarruri și ale 
mele cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, ca și între alți 
conducători ai ambelor partide.

Este adevărat, întrevederile noas
tre sînt frecvente. Este adevărat, 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și noi există o profundă prietenie 
politică și personală. Acesta mi se 
pare că este lucrul cel mai firesc 
din lume și pe nimeni n-ar trebui 
nici să-1 uimească și nici să-1 pre
ocupe. în realitate, asemenea relații 
ar trebui să fie în toate cazurile 
între conducătorii mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le, chiar și în acele cazuri cînd 
nu există un acord deplin în toate 
problemele. Luptăm împotriva u- 
nui dușman comun încă puternic 
— imperialismul, care ne com
bate prin toate mijloacele, care 
caută să facă imposibil progresul 
forței noastre și chiar propria 
noastră existență personală. Dacă 
nu ne sprijinim între noi, luptă
tori pentru aceeași cauză, cine să 
ne sprijine ? (Aplauze prelungite).

(Continuare în pag. a IV-a)

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Comu
nist din Japonia, condusă de tova
rășul Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a făcut o vizită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte to
varășii Tomio Nishizawa, membru 
al Biroului Permanent al Prezidiu
lui C.C. al P.C.J., Koichiro Ueda, 
membru al Prezidiului C.C. al 

P.C.J., Eizo Kobayashi, membru su
pleant al C.C. al P.C.J., Hiroshi 
Kikunami, activist la secția inter
națională a C.C. al P.C.J.

La plecare, la aeroportul inter
național Otopeni, oaspeții au fost 
salutați de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Paul Ni
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per

manent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Mihai Gere, membru 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., de activiști 
de partid.

Numeroși oameni aî muncii, 
aflați pe aeroport, au salutat cor
dial pe membrii delegației. Un grup 
de pionieri le-a oferit flori.

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita delegației 

Partidului Comunist din Japonia 
in Republica Socialistă România

Dejun oferit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
în cinstea delegației 
Partidului Comunist 

din Spania
Vineri Ia amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
a oferit un dejun în cinstea dele
gației Partidului Comunist dm Spa
nia. condusă de tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș. 
Marea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil. Gheorghe Rădulescu, Jano^ 
Fazekas. Dumitru Popescu, Gheor
ghe Stoica, Mihai Dalea, Miu Do
brescu, precum și tovarășii Ghizel. 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
Gheorghe Vasilichi, Mihai Florescu 
și Mihai Burcă, membri ai C.C. al 
P.C.R., vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Au luat parte Santiago Alvarez, 
Ignacio Gallego, Ramon Mendezo- 
na, membri ai Comitetului Execu
tiv al P.C. din Spania, și Demetrio 
Cuesta, membru al C.C. al P.C. din 
Spania.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Santiago Carrillo au 
toastat pentru Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Spania, pentru dezvoltarea și întă
rirea prieteniei și solidarității mi
litante dintre comuniștii români și 
comuniștii spanioli, pentru cauza 
socialismului și a păcii în lume.

(Agerpres)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN BELGIA

BRUXELLES
Dragi tovarăși,
In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Republica 

Socialistă România, Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
adresează partidului dumneavoastră calde felicitări și un salut frățesc cu 
ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist din Belgia.

Comuniștii români, întregul popor român, animați de profunde sen
timente de simpatie și de solidaritate internaționalistă, urmăresc cu viu 
interes activitatea desfășurată de Partidul Comunist din Belgia pentru 
apărarea intereselor vitale ale clasei muncitoare, ale maselor largi popu
lare, pentru unirea tuturor forțelor muncitorești, democratice și progre
siste în lupta pentru realizarea aspirațiilor de progres social, bunăstare 
și pace ale oamenilor muncii belgieni.

Partidul nostru prețuiește în mod deosebit acțiunile desfășurate de 
Partidul Comunist din Belgia pentru instaurarea unui climat de cola
borare, destindere și securitate pe continentul european și în întreaga 
lume, împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru pace, 
prietenie și înțelegere între popoare.

Relevînd cu satisfacție și cu acest prilej solemn relațiile de caldă 
prietenie și solidaritate tovărășească statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Belgia ne exprimăm convingerea ca 
aceste legături, bazate pe principiile marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, ale independenței, egalității în drepturi și neameste
cului în treburile interne, ale dreptului fiecărui partid de a-și elabora de 
sine stătător politica, se vor adînci și mai mult în interesul partidelor și 
popoarelor noastre, al întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

La marea dumneavoastră sărbătoare vă urăm, dragi tovarăși, noi și 
mari succese în activitatea pe care o desfășurați pentru triumful țelurilor 
nobile ale democrației și socialismului, libertății, independenței naționale 
și păcii.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, o 
delegație a Partidului Comunist din 
Japonia, condusă de tovarășul 
Kenji Miyamoto, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, 
a făcut o vizită în Republica So
cialistă România, în perioada 20 
august — 3 septembrie a.c. Din de
legație au făcut parte tovarășii To
mio Nishizawa, membru al Birou
lui Permanent al Prezidiului Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Japonia ; Koichiro 
Ueda, membru al Prezidiului Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Japonia ; Eizo Ko
bayashi, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Japonia ; Hiroshi Kiku
nami, activist la secția internațio
nală a Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Japonia.

în timpul cît s-a aflat în Bucu
rești, delegația a participat la adu
narea festivă și la demonstrația 
oamenilor muncii consacrate celei 
de-a XXVII-a aniversări a elibe
rării României.

Membrii delegației au vizitat 
obiective economice, social-cultura- 
le și turistice din București și 
județele Constanța, Galați, Me
hedinți, Dolj și Argeș, s-au întîl- 
nit cu reprezentanți ai oamenilor 
muncii, ai organelor locale de 
partid și de stat. Pretutindeni, de
legația Partidului Comunist din Ja
ponia s-a bucurat de o primire 
caldă, prietenească — expresie a 
profundelor sentimente de solida
ritate internaționalistă pe care po
porul român le nutrește față de 
poporul japonez și partidul său co
munist, a relațiilor frățești exis
tente între cele două partide. De
legația Partidului Comunist din 
Japonia a mulțumit pentru această 
primire sinceră.

La 1 septembrie, la Fabrica de 
mașini-unelte și agregate Bucu

rești a avut loc un miting în cin
stea delegației Partidului Comunist 
din Japonia, la care au rostit cu- 
vîntări de salut președintele Pre
zidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, 
tovarășul Kenji Miyamoto, și se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Delegația Partidului Comunist 
din Japonia a avut convorbiri cli 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. Din 
delegația Partidului Comunist Ro
mân au făcut parte tovarășii Emil

Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Alexandru Sencovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

In cadrul întîlnirilor și convor
birilor, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, s-a

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate Vietnam

HANOI
Am fost profund mișcați aflînd de gravele inundații care s-au abătut 

asupra unor provincii din R. D. Vietnam și de pagubele importante cau
zate economiei naționale și poporului frate vietnamez.

în numele poporului român, al Consiliului de Stat, al guvernului Re
publicii Socialiste România și al meu personal vă exprim, dumneavoas
tră și populației regiunilor sinistrate, sentimentele noastre de caldă 
simpatie și solidaritate.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
în numele poporului și guvernului Uruguayan mulțumesc pentni 

felicitările cordiale primite cu ocazia sărbătorii noastre naționale.
Vă reînnoiesc asigurarea înaltei mele considerații.

JORGE PACHECO ARECO
Președintele Republicii Orientala 

a Uruguayului
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita delegației

Partidului Comunist din
(Urmare din pag. n

procedat la un schimb de informa
ții privind activitatea celor doua 
partide, situația din cele două țâri, 
precum și la un schimb de păreri 
privind unele probleme dc interes 
comun, dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Japonia.

Delegația Partidului Comunist 
din Japonia a informat despre con
ținutul hotărîrilor adoptate la Con
gresul al XI-lea al Partidului Co
munist din Japonia, despre rezul
tatele celor două campanii electo
rale care au avut loc in acest an. 
situația politică din Japonia de 
după perioada electorala, perspec
tivele luptei pentru crearea frontu
lui unic al tuturor forțelor demo
cratice și formarea, pe baza lui. a 
unui guvern democratic de coali
ție. Ea a relatat despre rolul impe
rialismului american în Japonia și 
nroblemele privind reînvierea impe
rialismului japonez, care are loc in 
condițiile subordonării față de Sta
tele Unite ale Americii, despre cau
zele rapidei dezvoltări a capitalului 
monopolist japonez și despre ascu
țirea contradicțiilor generate de el, 
îndeosebi poluarea mediului încon- 
lurător. scumpetea, liberalizarea 
comerțului exterior și a importului 
de capital, care amenință traiul cla
sei muncitoare și al poporului mun
citor japonez, și a explicat sarcinile 
in legătură cu lupta de masă, in 
primul rînd în legătură cu anula
rea „tratatului de securitate japo- 
no-american* *,  retrocedarea com
pletă a Okinawei, apărarea intere
selor vitale ale oamenilor muncii 
si sarcinile în domeniul construc
ției de partid, a relatat despre ac
tivitatea internațională bazată pe 
poziția de sine stătătoare și inde
pendentă a partidului.

• Marele premiu (film panora
mic), două serii : SALA PALATU
LUI — (seria de bilete 3 829); 
— 19.
• 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; 
14,15; 17,15; 20,30, la grădină —
19,30.
• Clntărețul buclucaș : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• Asediul : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15, GRIVIȚA — 
9.30; 11,45; 16; 18,15; 20,30.
• Articolul 420 : LUCEAFĂRUL —
9; 12,30; 18,15; 20, BUCUREȘTI — 
9; 12,30; 16,30; 20, FAVORIT — 
9,15; 12,30; 1G; 19,30, GRADINA
DOINA — 19,30.

Delegația Partidului Comunist 
Român, dînd glas sentimentelor de 
solidaritate internaționalistă ale 
comuniștilor și întregului popor 
român față de comuniștii japonezi, 
a felicitat călduros Partidul Comu
nist din Japonia pentru succesele 
importante obținute în lupta și ac
tivitatea sa în slujba poporului ja
ponez și a cauzei progresului so
cial, in creșterea rîndurilor parti
dului și a influenței sale in mase, 
pentru rezultatele remarcabile obți
nute în confruntările electorale, 
partidul afirmîndu-se ca una din 
forțele de bază ale vieții politice 
din Japonia, pentru activitatea des
fășurată de Partidul Comunist din 
Japonia in favoarea unității miș
cării comuniste internaționale. Co
muniștii români urează din toată 
mima Partidului Comunist din Ja
ponia să obțină noi victorii in lupta 
■a pentru interesele vitale ale clasei 
muncitoare, ale poporului japonez, 
pentru făurirea unui larg front u- 
nit al forțelor democratice, pentru 
o Japonie pașnică, democrată, in
dependentă și prosperă.

Reprezentanții Partidului Comu
nist Român au informat delegația 
Partidului Comunist din Japonia 
despre preocupările partidului, ale 
întregului popor român consacrate 
traducerii in viață a programului 
elaborat la cel de-al X-lea Congres 
in vederea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, in
dustrializării accelerate a țării, dez
voltării unei agriculturi moderne, 
ridicării nivelului de trai material 
și cultural al poporului, dezvoltă
rii democrației socialiste, educării 
comuniste, revoluționare, în spirit 
patriotic și internaționalist, a ce
lor ce muncesc, despre activitatea 
pe plan internațional a Partidu
lui Comunist Român și a Republi
cii Socialiste România.

Delegația Partidului Comunist 
din Japonia s-a bucurat din toată 
inima că Partidul Comunist Român 
unește strins poporul român în ju
rul liniei sale de sine stătătoare, 
obține succese remarcabile în con
struirea socialismului multilateral 
dezvoltat, lărgește democrația so
cialistă, in condițiile căreia poporul 
participă larg la viața politică a 
țării și depune eforturi constante 
pentru unitatea mișcării comuniste 
internaționale. Partidul Comunist 
din Japonia urează Partidului Co
munist Român să obțină succese și 
mai mari in activitatea îndreptată 
spre construirea socialismului, care 
asigură întregului popor o viață 
îmbelșugată, prin metode cores

București, 3 septembrie, 1971.

SĂRBĂTORIREA UZINEI CHIMICE DIN TURDA
Uzina chimică din Turda a împli

nit șase decenii de existență. La a- 
dunarea jubiliară care a avut loc 
vineri, inginerul Cornel Bucur, di
rectorul întreprinderii s-a referit la 
dezvoltarea impetuoasă a uzinei, mai 
ales in anii construcției socialiste. 
Salariații uzinei au beneficiat de 
peste 350 apartamente construite din 
fondurile statului, iar numeroși mun
citori și-au construit locuințe pro
prietate personală. Vorbitorul a sub
liniat apoi perspectivele ce se des
chid uzinei in actualul cincinal, prin 
extinderea in continuare a capaci
tăților de producție, creșterea gra
dului de dotare tehnică și introdu
cerea unor tehnologii noi.

Colectivul uzinei sărbătorite a fost 
felicitat de reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, ai 
Ministerului Industriei Chimice, dc 
conducători ai unor întreprinderi și 
instituții.

Totodată, a avut loc solemnitatea 
înminării de ordine și medalii ținui 
număr de 41 muncitori și cadre teh-

punzătoare condițiilor concrete ale 
țării, spre apărarea suveranității 
și securității României, spre întă
rirea păcii în Europa.

Cele două părți și-au exprimai 
satisfacția fațâ de dezvoltarea și 
întărirea continuă a legaturilor dc 
prietenie și solidaritate internațio
naliștii, de colaborare tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Japonia, 
care și-au găsit expresia in inten
sificarea schimburilor de delegații, 
a convorbirilor în spiritul stimei și 
respectului reciproc. Cele două 
partide vor acționa pentru extin
derea în continuare a relațiilor 
prietenești dintre ele, pentru am
plificarea legăturilor de colaborare 
intre organizațiile sindicale, de ti
neret și de femei, de luptă pentru 
pace și alte organizații de masă și 
obștești, cu convingerea că aceasta 
corespunde intereselor celor doua 
partide și popoare, intereselor miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, cauzei luptei generale 
antiimperialiste.

Ambele partide s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Japonia, corespunzător 
intereselor popoarelor român și ja
ponez, în spiritul coexistenței paș
nice.

în cadrul convorbirilor, cele 
două delegații au făcut un schimb 
de păreri cu privire la unele pro
bleme ale vieții internaționale.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia 
condamnă în modul cel mai cate
goric imperialismul și în primul 
rînd politica imperialismului ame
rican de dominație economică, po
litică și militară asupra altor po
poare, de atacuri la adresa liber
tății și independenței naționale, de 
forță și amenințare cu forța, de 
ingerințe în treburile interne ale 
altor state, de intervenții și agre
siuni. Ele se pronunță cu hotărîre 
pentru respectarea dreptului la au
todeterminare, a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
fără amestec din afară.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia se 
pronunță cu hotărîre împotriva ori
căror forme de colonialism, împo
triva discriminărilor rasiale, își ex
primă solidaritatea cu popoarele 
Asiei, Africii și Americii Latine 
care luptă pentru libertate, inde
pendență națională și progres so
cial.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia își 
reafirmă solidaritatea militantă, 
sprijinul activ și ajutorul față de 
lupta dreaptă a Vietnamului eroic, 
a celorlalte popoare din Indochina 
pentru respingerea agresiunii, pen
tru salvarea națională, indepen
dență și un viitor pașnic. Dîrzenia, 
eroismul și abnegația lor, victoriile 
obținute demonstrează concludent 
că in zilele noastre nu pot fi înfrîn- 
te popoarele care-și apără neînfri
cat libertatea și drepturile funda
mentale. Exemplul Vietnamului în
suflețește lupta de eliberare a po
poarelor. Eșecul operației militare 
americano-saigoneze pe șoseaua nr. 
9 și in sudul Laosului, alte victorii 
obținute de forțele patriotice pe 
cimpurile de luptă din Vietnamul 
de sud și Cambodgia, dezvăluirea 
documentelor secrete ale Departa
mentului de Stat al Statelor Unite 
ale Americii au dat o puternică lo
vitură planurilor de „vietnamizare**  
a războiului. Cu toate acestea, im
perialiștii americani nu renunță la 
politica lor agresivă în Indochina, 
se străduiesc să mențină Vietna
mul de sud ca neocolonie și bază 
militară.

Cele două partide susțin propu
nerile conținute în cele șapte punc
te prezentate de Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud — bază realis
tă. constructivă pentru restaurarea 
păcii in Vietnam — și se pronunță 
hotărit pentru încetarea agresiunii 
americane, pentru retragerea tru
pelor Statelor Unite ale Americii 
din această regiune. Este dreptul 
sacru, inalienabil al popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambodgian 
de a-și hotărî singure soarta, de 
a-și rezolva problemele interne, 
iară nici un amestec din afară.

Cele două partide consideră că 
una din sarcinile actuale de cea 
mai mare importanță este de a mi
lita ferm pentru unirea tuturor for
țelor democratice, progresiste, anti-

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al

Partidului Comunist Român

nico-administrative cu activitate deo
sebită.

Intr-o atmosferă de viu entuziasm, 
cei prezenti la adunarea festivă; au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă 
in care se spune : „Pătrunși de min- 
drie patriotică, pentru realizările pre
zentului. însuflețiți de prefacerile 
mari pe care întreprinderea noastre 
le are de realizat in acest cincinal și 
in viitor, salariații uzinei —români, 
maghiari și de alte naționalități — 
muncesc cu entuziasm, intr-o strinsâ 
unitate și frăție, pentru înfăptuirea 
sarcinilor primului an al cincinalului 
se pregătesc cu o înaltă conștiință 
pentru înfăptuirea in continuare a 
mărețului program elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român1*.

★

In cursul aceleiași zile au avut loc 
o sesiune de comunicări tehnico- 
șriințifice și deschiderea unei expo
ziții. 

imperialiste — cu participarea po
poarelor vietnamez, laoțian și cam
bodgian — și au subliniat necesita
tea depunerii de eforturi pentru a 
concretiza această unire în vederea 
sprijinirii luptei celor trei popoare 
din Indochina împotriva agresiunii 
imperialiste. Victoria deplină a po
poarelor vietnamez, laoțian și cam
bodgian va avea o mare însemnă
tate nu numai pentru aceste po
poare, dar și pe plan internațio
nal, determinînd schimbări impor
tante în Asia și în lume in folosul 
independenței popoarelor și al 
păcii.

Ambele părți cer retragerea ime
diată a trupelor israeliene din te
ritoriile ocupate, se pronunță pen
tru soluționarea pe cale politică a 
conflictului militar dintre statele 
existente in Orientul Apropiat, pen
tru reglementarea problemelor 
populației palestinene în conformi
tate cu voința și interesele ei na
ționale. Ele sprijină lupta popoare
lor arabe împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru progres social, li
bertate și independență națională.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia au 
evidențiat că, în condițiile interna
ționale actuale, o mare însemnăta
te prezintă dezvoltarea raporturilor 
între țări cu orînduiri sociale dife
rite, pe baza egalității în drepturi, 
respectării independenței și suve
ranității naționale, a neamestecu
lui în treburile interne, a avanta
jului reciproc.

Ambele partide au subliniat că 
crearea unui sistem de securitate 
in Europa are o importanță deo
sebită pentru pacea în lumea în
treagă. Pentru aceasta sînt necesa
re lichidarea blocurilor militare 
opuse, prevenirea oricăror acțiuni 
agresive, statornicirea unei colabo
rări largi pe baza avantajului reci
proc între țările europene.

Ambele partide subliniază că o 
mare importanță pentru pacea în 
Asia și in lumea întreagă o au 
evacuarea trupelor americane și 
desființarea • bazelor militare din 
Japonia, retrocedarea completă a 
Okinawei către Japonia, plecarea 
trupelor americane din Taivan — 
teritoriu aparținînd R. P. Chineze, 
restabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze la 
O.N.U.. evacuarea trupelor ameri
cane din Coreea de sud, unificarea 
de sine stătătoare și pașnică a Co
reei, evacuarea trupelor america
ne și desființarea bazelor militare

• din întreaga Asie.
Ambele părți au subliniat im

portanța deosebită a dezarmării ge
nerale și a interzicerii totale a ar
mei nucleare, iar ca un pas deose
bit de important în momentul de 
față interzicerea categorică a fo
losirii armelor nucleare și amenin
țării cu arma nucleară. Ele au re
liefat necesitatea mobilizării ma
selor largi, a popoarelor în scopul 
de a determina toate guvernele să 
acționeze pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru interzicerea ar
mei nucleare, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale. Lupta pentru 
interesele vitale ale popoarelor, 
pentru cauza independenței națio
nale și a păcii reclamă acțiuni con
crete în direcția înfăptuirii dezar
mării ca lichidarea bazelor mili
tare străine, retragerea trupelor de 
pe teritoriile altor state, desființa
rea blocurilor militare.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia își 
exprimă convingerea că forțele re
voluționare, democratice și antiim
perialiste. în condițiile luptei lor 
hotărîte și unite, sînt capabile să 
zădărnicească planurile agresive și 
de dominație ale imperialismului, 
să asigure mersul înainte al socie
tății. corespunzător intereselor po
poarelor. (

Relevînd coincidența punctelor 
de vedere în principalele probleme 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, delegațiile au 
subliniat hotărîrea P.C.R. și P.C.J. 
de a-și aduce contribuția la dez
voltarea pe bază principială a re
lațiilor de solidaritate și colaborare 
dintre țările socialiste, dintre par
tidele comuniste și (hunei torești. 
Ele subliniază că principiile mar- 
xism-leninismului și internaționa
lismului proletar, ale egalității în 
drepturi, independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în

KENJI MIYAMOTO
președintele Prezidiului C. C. al
Partidului Comunist din Japonia

Cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la nașterea 
lui Albrecht Diirer

Expoziție comemorativă
La Muzeul de Artă al Republicii 

Socialiste România s-a deschis vineri 
la amiază 0 expoziție comemorativă 
prilejuită de sărbătorirea a 500 de 
ani de la nașterea Iui Albrecht Dii- 
rer. Expoziția este una din manifes
tările organizate în cadrul anului ju
biliar ,,Diirer“, sărbătorire înscrisă in 
calendarul marilor aniversări cultu
rale al Consiliului Mondial al Păcii 
șl UNESCO pe 1971, ca semn al pre
țuirii de care se bucură in întreaga 
lume opera marelui maestru de la 
Ntirnberg. Exponatele provin din pa
trimoniul unor muzee, instituții de 
cultură și colecții particulare din 
București, Cluj, Sibiu, Oradea și Ti
mișoara, nucleul principal al expo
ziției constituindu-1 cele 14 gravuri 
originale ale lui Diirer. Pe lingă a- 
cestea, sînt prezentate șl o serie de 
opere de valoare — picturi, sculpturi, 
gravuri, piese de artă decorativă, in
cunabule și tipărituri — inspirate

Japonia
treburile interne, întrajutorării to
vărășești și avantajului reciproc 
constituie baza relațiilor dintre ță
rile socialiste. Succesele obținute 
de fiecare țară în construcția so
cialistă. dezvoltarea și întărirea 
fiecăreia dintre ele, unitatea țari
lor socialiste pe baza principiilor 
de mai sus determină forța siste
mului mondial socialist și influen
ța lui pe arena mondiala.

Cele două părți constata cu re
gret că lipsa unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste aduce 
daune grave luptei generale anti
imperialiste, pentru progres și 
pace. De aceea, ele subliniază că 
este mai necesar ca oricînd să se 
întreprindă și In viitor eforturi 
perseverente pentru depășirea di
ficultăților existente, pentru reta- 
cerea unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncito
rești, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, ale independenței, egali
tății, neamestecului în treburile in
terne. Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia sînt 
unanime în a sublinia rolul ho- 
tărîtor pe care îl are în această 
privință respectarea strictă a aces
tor principii. Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Japonia consideră că nu este ne
voie de nici un centru conducător 
în mișcarea comunistă in nici o 
parte a lumii. Aceasta o confirmă 
experiența mișcării comuniste și 
muncitorești, însăși hotărîrea de 
autodizolvare a Cominternului.

Avînd în vedere diversitatea de 
condiții în care partidele comu- i 
niște își desfășoară activitatea, ne
cesitățile luptei cer studierea pro
fundă și luarea în considerare a 
particularităților fiecărei țări, ela
borarea de către fiecare partid co
munist a liniei sale politice pro
prii, în conformitate cu cerințele 
legilor generale ale dezvoltării so
ciale, cît și cu condițiile concrete 
din fiecare țară. Respectarea drep
tului fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, 
colaborarea pe arena internaționa
lă în problemele asupra cărora 
există unitate de păreri constituie 
premisa esențială a realizării unei 
solidarități internaționaliste reale, 
a făuririi unei unități noi, cores
punzătoare etapei istorice actuale.

Unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale se ba
zează pe unitatea fiecărui partid 
comunist. De aceea, o îndatorire 
internațională primordială a fiecă
rui partid este de a nu admite sub 
nici o formă amestecul în trebu
rile interne ale altor partide, de a 
nu încuraja existența și lupta frac- 
ționistă, aceasta constituind o în
călcare a normelor de relații între 
partidele comuniste. A pune capăt 
amestecului de orice fel. inclusiv 
sprijinului fracțiunilor în cadrul 
altor partide, reprezintă o sarcină 
internațională actuală a tuturor 
partidelor comuniste și muncito
rești.

P.C.R. și P.C.J. consideră că în
tre partidele comuniste și munci
torești pot să apară și în viitor di
vergențe de păreri în diferite pro
bleme ; însă aceasta nu trebuie să 
împiedice colaborarea între parti
dele frățești pe baza principiilor și 
normelor de relații dintre partidele 
comuniste și muncitorești. Tn con
dițiile respectării acestor principii 
și norme, sînt pe deplin posibile 
colaborarea și unitatea partidelor 
comuniste și muncitorești, pe care 
le unesc țelurile comune ale luptei 
împotriva imperialismului, pentru 
socialism și pace.

Delegația P.C.J. a invitat o dele
gație a P.C.R. să viziteze Japonia. 
Delegația P.C.R. a acceptat cu plă
cere această invitație.

Vizita delegației P.C.J., în frunte 
cu tovarășul Kenji Miyamoto, pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C.J., 
convorbirile și întîlnirile cu dele
gația P.C.R., în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., au constituit un prilej de 
adîncire a cunoașterii reciproce, de 
întărire a prieteniei militante între 
cele două partide. în același timp, 
ele au constituit o contribuție im
portantă la cauza unității mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, a forțelor antiimperialiste 
din lumea întreagă.

sau influențate de creația ilustrului 
reprezentant al renașterii germane, 
menite să sugereze atmosfera epocii 
in care a trăit.

Despre arta și personalitatea lui 
Albrecht Diirer, despre expoziția care 
constituie un semn de adincă pre
țuire, un omagiu adus de poporul ro
mân acestui valoros reprezentant al 
culturii universale, au vorbit la ver
nisaj Maria Bădulescu, director ad
junct al Muzeului de Artă al Repu
blicii Socialiste România, și Anatolțe 
Teodosiu, muzeograf principal.

Asistența, in care se aflau Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, numeroși oameni 
de cultură și artă, ziariști români și 
străini, precum și membri ai corpului 
diplomatic, a vizitat apoi expoziția.

(Agerpres)

MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII 

POLITICO-IDEOLOGICE Șl CULTURAL-EDUCATIVE 

ÎN DEZBATEREA ADUNĂRILOR DE PARTID

Spiritul combativ, 
revoluționar să caracterizeze 

in mai mare măsură
activitatea comuniștilor

. Edificîndu-ne înaintea adunării ge- 
♦ nerale asupra „fizionomiei” organiza

ției, ca și a sarcinilor specifice pe 
care le are de îndeplinit, ne-am for
mat părerea că există suficiente pre
mise ca adunarea generală a orga
nizației de partid nr. 1 din Ministe
rul Industriei Chimice, consacrată 
dezbaterii măsurilor de îmbunătățire 
a muncii politico-ideologice și cultu
ral-educative. să se desfășoare la un 
înalt nivel dc exigență și combativi
tate partinică. Aveam in vedere că 
membrii de partid care alcătuiesc 
această organizație sint specialiști cu 
recunoscută competență profesiona
lă, factori de decizie din două direc
ții principale — tehnica și de investi
ții — din minister, a căror activitate 
a fost vizată de secretarul general al 
partidului atit in expunerea sa din 
9 iulie a.c., ca și in alte numeroase 
prilejuri. Pe de altă parte, intrucit 
an de an mari fonduri de investiții 
sint alocate acestei ramuri moderne 
a economiei, naționale, consideram că 
se va înțelege deplin ce importanță 
are pentru creșterea gradului de res
ponsabilitate cu care ^int fructificate 
aceste fonduri, 
îmbunătățirea ac
tivității politico- 
ideologice. Tot
odată, deficiențe
le care s-au făcut 
simțite în acest 
sector, intre care 
efectele legate de 
menținerea unui nivel 
importului de licențe, 
in realizarea planului 
tiții pe

încă ridicat al 
întîrzierile 
de inves- 

anumite șantiere. în atin
gerea parametrilor proiectați la unele 
instalații și in asigurarea diferitelor 
documentații tehnice (stări de lucruri 
de care nu sint străini membrii de 
partid din cele două direcții ale mi
nisterului) ne-au întărit, convingerea 
că adunarea va fi caracterizată prin- 
tr-un ascuțit ton critic și autocritic. 
In fine, dacă adăugăm că adunarea 
generală a organizației a fost ami- 
nată — cum ni s-a spus — tocmai 
spre a se asigura pregătirea ei te
meinică. este evident că existau mo
tive îndreptățite spre a aștepta ca 
ea sărși atingă din plin scopul pro
pus.

Dar așteptările noastre, ca și ale 
tovarășilor din comitetul de partid 
al ministerului au fost confirmate 
doar in parte de desfășurarea adună
rii generale. Au existat, e adevărat, 
ctteva excepții de la tendința de a 
găsi tot felul de justificări ale nea
junsurilor. citeva încercări de a spu
ne lucrurilor pe nume.

„Este comod,, desigur — arăta tov. 
Conian Constantinescu, șef de servi
ciu la direcția de investiții — să jus
tificăm intirzierea unor lucrări de in
vestiții aruneînd răspunderea asupra 
uzinelor furnizoare care au restanțe 
in livrări de mii de tone de utilaje : 
nu respectă contractele, nu se în
scriu în grafice. Cunoaștem insă oa
meni care nu aleg această cale ușoa
ră : competent!, dinamici, combativi, 
ei nu s-au lăsat copleșiți de greutăți 
și, unde alții dădeau bir cu fugiții, 
ci soluționau problemele spinoase”.

După o lungă incursiune asupra 
lucrărilor de mare complexitate rea
lizate in ultimii ani. tov. Constantin 
Stănescu, director adjunct in direcția 
de investiții, s-a apropiat și de pro
blemele aflate pe ordinea de zi a dez
baterilor: „Ne scuzăm mereu că sîn- 
tem absorbiți de sarcinile de servi
ciu și, de aceea, nu avem timp să 
ne ocupăm de munca educativă în 
cadrul ministerului. Dacă n-am fi 
neglijat acest aspect și am fi insistat 
ca fiecare dintre noi să-și îndepli
nească datoria cu înaltă responsabi
litate socială, nu ne-am mai întîlni

t a t r e
• Opera Română (la Arenele Ro
mane) : Cavaleria Rusticană ;
Paiațe — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Moartea 
ultimului golan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra (la Teatrul de vară He
răstrău) : Domnișoara de Bellc- 
Isle — 20.
• Teatrul „C. Tănase" la (gră
dina Boema) : Sonatul Lunii — 
20.
• Comitetul pentru cultură șl 
artă al municipiului București (la 
rotonda scriitorilor din parcul 
Clșmigiu) : Spectacol de sunet și 
lumină — 19,30; 20,15. 

cinema

și azi cu manifestări ale tendinței d« 
a amina de pe o zi pe alta rezolva
rea sarcinilor. Mai mult, au fost si
tuații cind, deși aflate la același etaj 
cu direcții similare din Ministerul 
Construcțiilor Industriale, uncie di
recții din ministerul nostru, in loc să 
caute soluționări operative, prin dis
cuții directe, s-au deprins să poarte 
intre ele corespondențe nesfirșite".

In aceeași ordine de idei, Dinu 
Georgescu, șef de serviciu la direc
ția de investiții, și Magdalena Pău- 
neseu, inginer principal in cadrul a- 
celeiași direcții, s-au referit în inter
vențiile lor atit la situația anormală 
cind direcția s-a transformat din or
gan de îndrumare și control al cen
tralelor și grupurilor industriale, in 
organ de execuție, la manifestări de 
superficialitate in avizarea documen
tațiilor tehnice, cit și la necesitatea 
eliminării paralelismelor in rezolva
rea unor probleme, a excesivei cir
culații a „hirtiilor", la metodologia 
greoaie de lucru care duce la „blo
carea" oamenilor în birouri.

Ridicind probleme de /Stringentă 
actualitate legate de diminuarea im

portului de licențe și folosirea la 
maximum a forțelor proprii, a ca
pacității specialiștilor și tehnicieni
lor noștri, Anton Constantinescu, di
rector adjunct la direcția tehnică, in
vitat la adunare, a arătat intre al
tele că in acest scop este necesară o 
mai bună coordonare a colaborării 
dintre cercetare, proiectare și pro
ducție. „Deși de problema diminuă
rii importului de licențe, prin mai 
buna folosire a forțelor proprii, se 
ocupă rnulți dintre specialiștii direc
ției tehnice — a spus vorbitorul - 
ar trebui urmărit ca ea să devină o 
preocupare a întregului colectiv de 
proiectanți, a tuturor celor ce lu
crează in direcțiile de investiții, de 
plan și urmărirea producției. A- 
cest lucru nu se poate insă realiza 
desfășurindu-ne munca numai la se
diul ministerului. Va trebui să dăm 
mai multă importanță cunoașterii cit 
mai temeinice de către specialiștii 
noștri a posibilităților existente in 
uzine și combinate, îndrumării com
petente, operative, la fața locului".

Intervenind ulterior în desfășura
rea discuțiilor, tovarășul Ion Ni
colae, adjunct al ministrului indus
triei chimice, delegat din partea co
mitetului de partid din minister la . 
această adunare, a invitat pe cei ce 
luau cuvintul să nu se mai refere in 
mod constatativ Ia deficiențe arhi
cunoscute : „Să renunțăm Ia atmos
fera călduță de menajare reciprocă, 
să analizăm partinic, exigent, propria 
activitate, să abandonăm metodele 
de muncă birocratice, tendințele de a 
justifica și minimaliza lipsurile".

Ecoul în adunare al acestei invi
tații a fost insă destul de slab. A- 
veai uneori impresia că participi nu 
la o adunare generală a organizației 
de partid, ci la o oarecare consfătuire 
de producție. Or, rostul acestei adu
nări nu a fost de a repeta alte și alte 
ședințe de analiză a muncii profe
sionale, ci de a interpreta și exami
na din punct de vedere politic, prin 
prisma exigențelor programului de 
educație comunistă elaborat de se
cretarul general al partidului, acti
vitatea membrilor de partid, a ca
drelor de specialiști din cele două 
direcții.

A fost de-a dreptul de neînțeles cit

21,

• Cortul roșu : TIMPURI NOI — 
9,30; 12,15; 16; 19.
• Simon Bolivar : EXCELSIOR — 
8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, 
GRĂDINA HERĂSTRĂU - 19,30, 
GRADINA AURORA - 20,15.
• Brigada Diverse în 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.
o 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.
• Săptămîna nebunilor : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20, COSMOS
— 15,30; 18; 20,15, PROGRESUL — 
13,30; IR; 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 ÎN
TRE POPOARE — 15.30; 19.
a Omul orchestră : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15;
20.30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Război și pace (seriile I si II) : 
CINEMATECA (sala Union) : - 10; 
14,15; 18,30.
• Meridianul zero : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Un italian in America : DACIA
— 8.30—20 în continuare.
• Secretul planetei maimuțelor : 
BUCEGI — 15,45; 18, la grădină —
20,15. GIULEȘTI — 15,30; 17.45; 20. 
a Riscul : FLACĂRA - 15,30; 13; 
2.0.
• Un loc 
VICTORIA 
18,30; 20,45, 
13,30; 15.45; 
FLAMURA 
18,15; 20,30.
• Un taxi _______ _______ _
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; 20,13.
• Direcția Berlin : MUNCA — 16; 
18; 20.

pentru îndrăgostiți :
- 9; 11,15: 13,30: 16;

TOMIS — 9; 11,15; 
18, la grădină — 20,
— 9; 11,15; 13,30; 16;

pentru Tobruk : LU-

de fugitiv și cu cite menajamente 
s-a trecut peste deficiențele existen
te in domeniul pregătirii politico- 
ideologice a membrilor organizației, 
ca și in activitatea politică desfășu
rată pentru intensificarea eforturi
lor in vederea diminuării importului 
de licențe, de utilaje și instalații teh
nologice, pentru combaterea mentali
tății de a apela pentru orice la im
port, de a lua totul de-a gata, a prac
ticii unora de a promite mult și de 
a face puțin. • ( •

Cit de instructiv ar fi fost dacă 
in referatul prezentat adunării de 
biroul organizației de bază, ca și in 
cadrul dezbaterilor, s-ar fi insistat 
asupra importanței excepționale a 
diferitelor aspecte pe care le impli
că dezvoltarea proprietății socialiste, 
dacă in acest context s-ar fi ilustrat 
prin cazuri concrete din organizație, 
așa cum cere secretarul general al 
partidului, ce se înțelege prin faptul 
că tovarășii care lucrează in aparatul 
de stat sint nu numai specialiști, ci 
in primul rind oameni politici, che
mați să militeze 
tionară pentru

dezbaterile dacă 
nu intr-o sală de 
pe o platformă a

cu pasiune revolu- 
înfăptuirea liniei 
partidului în do
meniul de activi
tate in care lu
crează. Iar in cazul 
de față, al cadre
lor din cele două 
direcții, a milita 
pentru înfăptuirea 
politicii partidului 

in domeniul respectiv înseamnă a fi 
luptător tenace pentru promova
rea noului in tehnică, a sprijini 
prin toate mijloacele afirmarea 
priceperii și ingeniozități ii teh
nice proprii. înseamnă a dovedi o 
înaltă răspundere și exigență in 
cheltuirea cit mal gospodărească, cu 
rezultate economice optime, a fon
durilor de investiții alocate de stat 
pentru dezvoltarea acestei ramuri, 
care fac parte integrantă din avuția 
întregului popor.

Aseultindu-i pe unii din cei care 
au luat cuvintul. m-am gindit cum 
s-ar fi desfășurat ....................

Tele ar fi. avut loc
colegiu, ci undeva ,______ _
industriei chimice, în mijlocul masei 
largi a chimiștilor. Fără îndoială, in 
acest caz nu s-ar fi putut trece ușor 
cu vederea faptul că deși mai muiți 
tovarăși din cele două direcții și-au 
pus nenumărate semnături pe pla
nuri de măsuri, programe de acțiu
ne, grafice de lucrări etc. la combi
natele chimice din Turnu-Măgurele, 
Craiova, Slobozia și altele nu au ac
ționat cu perseverență pentru finali
zarea măsurilor preconizate, după 
cum multe semnături au fost puse 
pe contractele privind importul unor 
instalații care nu au putut fi puse in 
funcțiune decit prin efortul și price
perea muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor și cercetătorilor noștri. 
S-ar fi aflat, de asemenea, din sursa 
cea mai autorizată, ce părere au oa
menii despre unele acte de prezență 
formală la adunările generale ale 
salariaților din intreprinderi, ca și 
despre felul in care au acționat di
feriți delegați ai celor două direcții 
pentru a soluționa problemele care 
vizau ministerul.

Poate tocmai pentru că adunarea 
generală de partid nu s-a desfășu
rat in acest mod, unii au considerat 
că lipsa unor critici ascuțite le-ar 
da temei de autoliniștire. Astfel, s-a 
remarcat faptul că a crescut numă
rul celor ce au luat parte la discuții. 
Ce e drept, din acest punct de ve
dere se poate vorbi de un oarecare 
„progres**.  (La adunarea generală a 
organizației de bază din luna aprilie 
a.c., cind s-a analizat modul in care 
muncesc membrii de partid din or
ganizație pentru realizarea indicato
rilor tehnico-economici și reducerea 
consumurilor specifice în instalațiile 
industriei chimice au luat cuvintul 
doar trei tovarăși). Totuși, ar fi greu 
de acceptat ca aceasta să fie luat 
drept motiv de automulțumire.

...Pornind de la premisele pe care 
le-am amintit la începutul acestor 
însemnări și consemnind deficiențele 
în desfășurarea adunării de partid, 
considerăm că este de datoria comi
tetului de partid din minister să a- 
corde un sprijin mai mare acestei 
organizații de bază in vederea creș
terii combativității ci revoluționare.

Constantin MORARU

t V
16.15 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba germană.
18.00 Bună seara, fete ! Bună seara, 

băieți !
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Săptămîna Internațională.
20.15 Teleenciclopedia.
21.10 Film serial : „Urmărirea”. 

Scenariul : Eugen Barbu, N. 
Mihail. Regia : Radu Gaurea. 
Episodul VII (ultimul episod). 
„Un joc cu păpuși". Cu : 
George Constantin. Toma 
Caragiu, ștefan Mlhăilescu- 
Brălla, Cristian Maurer, Va- 
silica Tastaman, Florin Vasl- 
liu, Florin Scărlătescu, Tra
ian Stănescu, Liana Biren- 
berg, Vladimir Găitan, George 
Mihăiță, Adrian Panaltescu. 
Imaginea : Dinu Tănase.

j2,00 șlagăre șl interprețl de pre
tutindeni.

22.45 Telejurnalul de noapte.
22,55 Seară de romanțe cu Nicolae 

Florei, Teodora Lucaclu, Va
lentin Tcodorlan.

23.10 campionatele balcanice de 
atletism șl Campionatele 
mondiale de lupte greco-ro- 
mane. înregistrări de la Za
greb și Sofia.
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(Urmare din pay. I)

am ^ost nev°iU să acționăm în 
condițiile terorii burghezo-moșie- 
rești — și știm ce înseamnă ase
menea condiții. Tocmai de aceea 
apreciem în mod deosebit lupta 
comuniștilor, a antifasciștilor și de
mocraților spanioli, întărim soli
daritatea cu ei, le acordam întregul 
nostru sprijin comunist și revolu
ționar. Le urăm succes deplin și 
cit mai grabnic în activitatea lor ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

In timpul în care tovarășii spa
nioli s-au aflat în România au avut 
posibilitatea să viziteze diferite ju
dețe și orașe ale patriei noastre, 
diferite întreprinderi, așa cum as
tăzi au vizitat întreprinderea dum
neavoastră — una din uzinele mari, 
fruntașe ale industriei socialiste. 
Cred că și-au putut face o imagine 
despre eforturile clasei muncitoare, 
ale poporului român, sub condu
cerea partidului comuniștilor, pen
tru dezvoltarea industriei socialis
te, pentru făurirea noii orînduiri, 
care asigură poporului nostru un 
loc demn în lumea de astăzi. 
(Aplauze puternice, urale).

După cum cred că ați putut con
stata în cursul acestei vizite, tova
răși, oamenii muncii din România 
sint preocupați și discută continuu 
cum să realizeze mai bine, cu re
zultate cît mai bune, cu eficiență 
economică cît mai ridicată, progra
mul elaborat de Congresul al X-lea 

al partidului nostru privind făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. (Aplauze prelungite). Este 
adevărat, sîntem de-abia la începu
tul cincinalului — au trecut numai 
8 luni — dar putem spune că în
ceputul este deosebit de bun. în în
treaga țară, planul producției in
dustriale a fost nu numai realizat, 
dar și depășit ; așa cum s-a întîm- 
plat și în județul dumneavoastră și 
cum am constatat astăzi că se rea

lizează cu succes și în uzina „1 Mai". 
(Vii aplauze). Ne bucură, fără în
doială, faptul că am început „cu 
dreptul" — cum se spune la noi — 
noul plan cincinal. Realizările din 
primele 8 luni demonstrează atît 
realismul prevederilor Congresului 
al X-lea al partidului, cît și capa
citatea creatoare a clasei munci
toare, a poporului nostru, care, 
stăpîn pe destinele sale, își fău
rește viitorul așa cum îl dorește. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Mi-a făcut o deosebită plăcere să 
constat că întreg colectivul acestei 
minunate uzine s-a apucat serios de 
treabă, că, de la ultima vizită — pe 
care am făcut-o cu circa 7 luni în 
urmă — s-au obținut rezultate bune. 
S-au introdus în fabricație și s-au 
realizat noi prototipuri de produse 
de înaltă tehnicitate. Ni s-au arătat 
diferite grafice comparative cu uti
laje și instalații similare din stră
inătate ; nu pot decît să fiu bucuros 
de faptul că tovarășii ne-au asigu
rat că produsele pe care le 
realizează sint la același nivel — 
uneori chiar mai înalt — cu in
stalațiile similare produse pe plan 
mondial. Acesta este un lucru 
bun ! Dar trebuie să aveți în ve
dere, tovarăși, că și întreprinde
rile din alte țări fac asemenea 
comparații ; noi ne comparăm însă 
cu ceea ce se găsește în producție 
în acele țări, nu cu ceea ce se 
află în pregătire pe planșe, ca și 
la noi. Deci comparațiile noastre 
trebuie să țină cont de ceea ce va 
apărea peste 6 luni sau peste un an 
in aceste țări. Trebuie să ne pro
punem să depășim calitatea utila
jelor similare realizate pe plan 
mondial — și atunci vom face o 
treabă bună ! (Vii aplauze). In 
orice caz, doresc să adresez calde 
felicitări întregului colectiv al uzi
nei, muncitorilor și inginerilor, 
cercetătorilor, proiectanților, tutu
ror acelora care se străduiesc — și 
reușesc — să dea o producție de 
bună calitate. Le doresc rezultate 
tot mai bune ! (Aplauze prelungite, 
urale).

Ni s-au prezentat în cursul vizi
tei graficele privind noul program 
de dezvoltare a producției și a uzi
nei pînă în 1975. Este adevărat, 
față de prevederile inițiale, acest 
program stabilește o creștere im
portantă a producției, dar trebuie 
să spun că față de necesitățile 
economiei naționale, de cererile de 
utilaj petrolier pe plan mondial, el 
este încă nesatisfăcător. în dezvol
tarea industriei constructoare de 
mașini trebuie să ne propunem să 
producem ceea ce se cere pe piața 
mondială ; de aceea, va trebui sâ 
revedem și acest plan refăcut, să 
ne propunem sarcini și mai mari. 
Va trebui, probabil, ca pînă în 
1975 să creștem de 2,5—3 ori pro
ducția de utilaj petrolier față de 
anul 1970, și nu de circa 2 ori ! 
Va trebui, deci, să ne suflecăm 
bine mînecile — cum se spune pe 
românește — și să ne apucăm se
rios de treabă. Eu sînt convins că 
întregul colectiv de oameni ai mun
cii din uzină — muncitori, ingineri, 
proiectanți — va răspunde cu 
cinste acestor sarcini, făcînd ca 
producția de utilaj petrolier să 
crească în ritmul în care crește și 
producția de mașini-unelte. Aceas
ta este sarcina pe care trebuie sâ 
ne-o p-opunem ! (Aplauze puterni
ce). Vâd că tovarășul ministru^ și 
directorii sînt d**  acord ; asta în
seamnă că ei vor da ajutor pen
tru realizarea acestor sarcini. (A- 
plauze).

Nu doresc să mai insist asupra 
problemei calității produselor, a 
perfecționării continue a produc
ției. Mi-a făcut impresia că acest 
lucru este bine înțeles de colecti
vul dumneavoastră și că veți 
avea permanent în vedere ca tot 
ce producem să poată concura cu 
succes orice produse similare rea
lizate pe plan mondial. Aveți a- 
ceastă capacitate și eu urez colec

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
tivului dumneavoastră cele mai 
mari succese ! (Aplauze puternice). 

Desigur că ceea ce realizați 
dumneavoastră, ceea ce realizează 
oamenii muncii din Ploiești re
prezintă doar o parte — este ade
vărat, destul de însemnată — din 
ceea ce se produce în țara noastră 
prin eforturile clasei muncitoare, 
ale întregului nostru popor. Sîn- 
lem satisfăcuți de felul în care se 
dezvoltă activitatea în industrie, 
dar știm că mai avem mult de fă
cut, mai avem de parcurs un drum 
lung pentru a asigura lichidarea 
rămînerii in urmă pe care am 
moștenit-o din trecut și pentru a 
ne ridica la nivelul țărilor dez
voltate. Este adevărat că actualul 
plan cincinal poate fi socotit ho- 
târîtor în această privință, pentru 
că dacă vom realiza prevederile 
lui, ne vom apropia mult de statele 
dezvoltate din punct de vedere 
industrial. Ne vom crea o bază 
bună pentru ca în următoarele 
cincinale România să devină o 
țară puternic industrializată, cu o 
agricultură dezvoltată, cu o știință 
și cultură avansate, o țară înflo
ritoare din toate punctele de ve
dere. (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Știm că în munca noastră sînt 
încă lipsuri, greutăți ; ne străduim 
să muncim cît mai bine, să lichi
dăm greutățile care apar și vor 
mai apărea, fără îndoială, pe par
curs. Dar avem convingerea că, 
sub conducerea partidului nostru 
comunist, în frunte cu clasa noas
tră muncitoare — clasă conducă
toare a societății socialiste româ
nești — vom asigura mersul tot 
mai ferm înainte, vom înfăptui 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, vom crea condițiile 
pentru trecerea la făurirea comu
nismului în România. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Acordăm o atenție permanentă 
ridicării bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii. Ne 
preocupăm ca o dată cu dezvoltarea 
economiei să crească veniturile, ni
velul de trai al oamenilor muncii. 
Cunoașteți prevederile cincinalului 
in acest domeniu. începînd din a- 
ceastă lună, una din aceste pre
vederi, cea privind sporirea aloca
țiilor pentru copii, va fi pusă în 
aplicare ; această sporire se va 
realiza într-un procent mai mare 
decît prevăzusem inițial — și a- 
ceasta reflectă încă o dată preo
cuparea și grija pe care partidul 
nostru o acordă copiilor, întăririi 
familiei oamenilor muncii. (Aplau
ze puternice).

în anul viitor vom trece la reali
zarea prevederilor privind creșterea 
salariilor oamenilor muncii, înce
pînd desigur cu salariile mici ; în 
conformitate cu prevederile cinci
nalului, salariul minim urmează să 
crească de la 800 lei, cit este astăzi, 
la 1 100 lei în 1975, ceea ce repre
zintă o creștere bună. (Aplauze pre
lungite).

Vom urmări în mod consecvent 
realizarea programului de construc
ții de locuințe și de alte instituții 
social-culturale, printre care știți 
că un loc important îl ocupă cre- 
șele și căminele. Față de 30 000 de 
locuri în creșe, at avem astăzi în 
întreaga țară, vom ajunge în 1975 
la circa 100 000, deci, ceea ce am 
realizat în 25 de ani în acest do
meniu se va realiza acum în nu
mai doi ani ; pe parcursul cincina
lului actual va crește de trei ori 
numărul locurilor în creșe față de 
ceea ce avem astăzi. Aceasta re
prezintă, de asemenea, un efort 
mare, care arată preocuparea parti
dului nostru pentru a soluționa pro
blemele sociale, ale clasei noastre 
muncitoare. In ce privește uzina „1 
Mai" am căzut de acord ca, pe bază 
de eforturi proprii, din economiile 
de investiții și cu participarea oa
menilor muncii, să se realizeze pînă 
in anul viitor o creșă de circa 
300 de locuri. (Aplauze puternice). 
După cum vedeți, tovarăși, partidul 
nostru realizează pas cu pas sar
cina sa fundamentală — de a face 
totul și de a-și pune întreaga acti
vitate în slujba fericirii omului, a 
înfloririi națiunii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ne preocupăm de a asigura par
ticiparea tot mai largă a clasei 
muncitoare, a poporului, la condu
cerea întregii activități economi- 
co-sociale. întărim rolul partidu
lui în întreaga noastră activitate. 
Dorim ca o dată cu dezvoltarea 
bazei materiale să acordăm o 
mai mare atenție ridicării con
științei socialiste, formării omu
lui nou, care, pînă la urmă, este 
principala forță a socialismului și 
comunismului. Vrem ca acest om, 
stăpîn pe destinele sale, să fie un 
om înaintat, conștient de rolul și 
menirea sa în societate, debarasat 
de tarele trecutului, cu o concep
ție materialist-dialectică, socialistă 
despre lume. Acesta va fi omul so
cietății comuniste — și făurirea șa 
este însuși țelul hotărîrilor Comi
tetului Executiv privind îmbună
tățirea activității politico-educative. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

După cum vedeți, tovarăși spa
nioli, avem și noi multe probleme 
de rezolvat. Desigur, ele sint deo
sebite de ale dumneavoastră; și 
deși ele sînt destul de grele, totuși 
sînt mai ușoare decît ale dum
neavoastră, deoarece noi sîntem 
partid de guvernămînt și putem 
să dezbatem problemele noastre 
deschis cu clasa muncitoare, cu 
întregul popor și să găsim îm
preună căile pentru a le rezol
va și a asigura edificarea socie
tății socialiste. Tocmai in aceas
ta constă forța socialismului, a 
democrației socialiste, în aceasta 
constă forța partidului nostru co
munist, care face totul pentru a 
uni poporul in jurul său, pentru 

a merge împreună, și numai îm
preună cu poporul, spre socialism 
și spre comunism. (Aplauze înde
lungate, urale). Noi considerăm 
că prin activitatea noastră de 
construcție socialistă, prin efortu
rile noastre pentru perfecționarea 
continuă a societății răspundem 
îndatoririi naționale față de clasa 
muncitoare, față de poporul nos
tru. Aceasta este prima noastră în
datorire ; nu poți fi comunist dacă 
nu te preocupi de propria-ți clasă, 
de propria-ți națiune — iar noi 
sîntem comuniști și ne preocupăm 
permanent de clasa noastră mun
citoare, de poporul nostru, de 
națiunea noastră ! Dar prin a- 
ceasta răspundem și îndatoririi 
noastre internaționale, pentru că 
forța solidarității internaționalis
te, prestigiul socialismului con
stau și în succesul cu care 
țările ce construiesc socialismul rea
lizează noua orînduire. De aceea, 
noi considerăm că succesele noastre 
sînt și ale voastre, ale socialismului 
în general ; ele constituie o contri
buție la întărirea solidarității inter
naționale a comuniștilor, a tuturor 
forțelor antiimperialiste. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Dragi tovarăși,

Trăim într-o perioadă în care se 
produc mari schimbări în raportul 
de forțe pe arena internațională. Se 
intensifică lupta popoarelor împo
triva imperialismului, pentru lichi
darea colonialismului și neocolonia- 
lismului ; tot mai multe popoare se 
ridică cu hotărîre împotriva domi
nației imperialiste străine, pentru 
dreptul de a fi stăpîne la ele acasă, 
de a-și lua bogățiile naționale în 
propriile lor mîini și de a le folosi 
în interesul propriei dezvoltări eco- 
nomico-sociale. Considerăm aceste 
tendințe ca o caracteristică esenția
lă a dezvoltării internaționale de 
astăzi, care arată că nimic și nimeni 
în lume nu poate opri mersul hotă- 
rît al popoarelor spre independență 
națională, spre dreptate socială, 
spre socialism. (Aplauze puternice).

Desigur, nu putem să trecem cu 
vederea că în diferite zone ale lu
mii mai au loc încă războaie de 
agresiune și conflicte, că politica 
imperialistă de forță și dictat se 
mai face simțită în multe țări, pro- 
vocînd suferințe grele multor po
poare. Noi nu uităm niciodată că 
atîta timp cît se menține imperia
lismul există și pericolul de agre
siuni, de amestec în treburile in
terne ale altor națiuni, primejdia. 
războaielor, inclusiv a unui nou 
război mondial. De aceea, este ne
cesară întărirea continuă a vigi
lenței forțelor revoluționare 
antiimperialiste, a tuturor popoa
relor, întărirea unității lor, spre a 
face imposibile noi agresiuni și 
războaie, pentru a apăra pacea, 
dreptul popoarelor de a fi stăpîne 
la ele acasă. (Aplauze puternice).

Știm că în această luptă uriașă 
pentru progres, împotriva impe
rialismului, un rol de seamă au 
țările socialiste. Din păcate, cu
noașteți că între aceste țări există 
încă divergențe care nu s-a reușit 
să fie depășite ; aceasta, fără în
doială, exercită o influență nega
tivă în ce privește prestigiul și for
ța socialismului asupra dezvoltării 
vieții contemporane. De aceea, 
partidul nostru, guvernul României 
socialiste acționează și vor acționa 
cu perseverență și în viitor pentru 
depășirea divergențelor existente 
între țările socialiste, pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare cu 
toate țările socialiste, în toate do
meniile de activitate. Pornim de 
la faptul că sistemul socialist mon
dial numără 14 țări socialiste, 
că numai colaborarea strînsă între 
aceste state și celelalte forțe 
antiimperialiste. progresiste de 
pretutindeni poate asigura dezvol
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tarea cu succes a construcției so
cialiste în fiecare stat, poate spori 
influența socialismului asupra dez
voltării vieții internaționale. Avem 
deplina convingere că, pînă la 
urmă, divergențele vor fi depășite ; 
nu este și nu poate exista altă cale 
decît aceea a colaborării și unității, 
calea unei colaborări care să 
asigure dezvoltarea fiecărei na
țiuni socialiste, construcția în fie
care țară a socialismului, corespun
zător condițiilor specifice, concre
te, și în același timp să ducă la dez
voltarea conlucrării și solidarității 
între toate țările socialiste. (Aplau
ze puternice, îndelungate).

Dezvoltăm continuu legăturile 
noastre cu mișcările de eliberare 
națională din statele care mai gem 
încă sub robia colonială, cu toate 
popoarele care luptă împotriva 
neocolonialismului și a dominației 
imperialiste, cu țările care au scu
turat jugul imperialist, colonial și 
acționează pentru dezvoltarea lor 
economico-socială independentă. 
Considerăm că această colaborare 
corespunde atît intereselor po
poarelor, cît și cauzei generale a 
progresului social, a luptei anti
imperialiste, pentru pace în întrea
ga lume. (Aplauze prelungite).

Ne pronunțăm, totodată, pentru 
relații cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. în 
condițiile de astăzi, această politi
că este singura realistă, care co
respunde cerințelor dezvoltării 
contemporane și poate asigura atit 
participarea la diviziunea interna
țională a muncii, cît și înțelegerea 
între popoare, instaurarea unei 
păci trainice pe planeta noastră. 
(Aplauze îndelungate).

După cum știți, la baza relațiilor 
noastre internaționale așezăm cu 
fermitate deplina egalitate în drep
turi între toate statele, fie ele 
mari, mijlocii sau mici, pornind de 
la faptul că toate țările, indife
rent de mărimea lor, trebuie să 
aibă un rol activ în soluționarea 
problemelor internaționale, să-și 
spună cuvîntul și să asigure ca 
nici o problemă internațională să 
nu se poată rezolva în dauna 
vreunor popoare, ci în folosul tu
turor națiunilor lumii. (Aplauze 
prelungite). Așezăm la baza a- 
cestor relații respectul indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecul în treburile in
terne ; considerăm, de asemenea, 
că este necesar să se respecte 
principiul renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța în relațiile 
dintre state, să se asigure o cola
borare pașnică în toate domeniile 
de activitate și între toate popoa
rele. (Aplauze puternice). Desigur, 
cînd vorbim de relațiile cu țările 
socialiste, la toate acestea adăugăm 
întotdeauna principiile marxism-le- 
ninismului, internaționalismului 
proletar, întrajutorarea tovărășeas
că — care creează condiții pentru 
mersul înainte al fiecărei țări so
cialiste, pentru întărirea solidarită
ții și unității lor. (Aplauze puter
nice).

Trăim în Europa și de aceea ne 
preocupăm permanent ca pe conti
nentul nostru să se asigure înfăp
tuirea unor relații noi, care să ex
cludă agresiunile și războaiele, să 
facă imposibilă folosirea forței sau 
amenințarea cu forța, să asigure 
realizarea securității europene. De
sigur, cu toții știm că de pe acest 
continent au pornit două războaie 
mondiale ; avem datoria să facem 
totul ca din Europa să nu se mai 
poată declanșa un nou război mon
dial, ci, dimpotrivă, aceasta să devi
nă un continent al colaborării, al 
prieteniei, al păcii între toate na
țiunile europene. Realizarea aces
tui deziderat în Europa va influen
ța în același timp în mod pozitiv a- 
supra întregii dezvoltări mondiale. 
(Aplauze prelungite).

Apreciem pozitiv tratatele dintre 

Uniunea Sovietică și Republica Fe
derală a Germaniei, dintre Repu
blica Populară Polonă și Republica 
Federală a Germaniei și considerăm 
că ratificarea lor va exercita o in
fluență pozitivă asupra realizării 
securității europene ; apreciem a- 
cordul la care s-a ajuns în 
problema Berlinului occidental, 
considerind că rezolvarea aces
tei probleme va exercita, de 
asemenea, o influență pozitivă 
asupra situației de pe continent, 
asupra destinderii în Europa. Desi
gur, este necesar să se meargă mal 
departe, să se ajungă la recunoaș
terea de către toate statele a Re
publicii Democrate Germane, la 
stabilirea de relații, pe baza drep
tului internațional, dintre cele 
două state germane, la participa
rea lor la activitatea Organizației 
Națiunilor Unite și a altor orga
nisme internaționale, astfel ca 
toate statele continentului nostru 
să acționeze în strînsă colaborare, 
în deplină egalitate în drepturi. 
Apreciem că sînt condiții priel
nice pentru a se ajunge la con
vocarea conferinței general-euro- 
pene, care va marca un moment 
important în însănătoșirea atmo
sferei politice pe continentul nos
tru. (Aplauze prelungite).

Este de înțeles că ne preocupăm 
permanent de întărirea relațiilor 
cu țările balcanice, acționînd pen
tru transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare. Considerăm 
că toate statele din Balcani poartă 
răspundere față de popoarele lor, 
față de cauza păcii și de aceea 
trebuie să facă totul pentru ca 
Balcanii să constituie un exemplu 
— dacă se poate spune așa — de 
felul cum pot colabora popoare cu 
orînduiri sociale diferite, animate 
de dorința de a trăi în pace și în
țelegere. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Desigur, nu uităm că în Viet
nam mai curge încă sînge, că 
trupele Statelor Unite se găsesc 
încă în Indochina. După cum știți, 
noi am acordat și vom acorda tot 
sprijinul nostru poporului vietna
mez și popoarelor din Indochina, 
ne pronunțăm pentru încetarea 
războiului dus de Statele Unite, 
pentru retragerea tuturor trupelor 
străine din aceste state. Susținem 
ferm propunerile Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud și consi
derăm că, pe baza lor, se poate 
realiza pacea într-un timp cît mai 
scurt. Urăm din inimă popoarelor 
din Indochina succese în realizarea 
păcii, ca ele să devină deplin stă
pîne pe destinele lor, spre a pu
tea astfel să-și construiască viața 
așa cum o doresc, fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze pre
lungite).

Ne preocupăm de înfăptuirea 
dezarmării generale și îndeosebi a 
dezarmării nucleare, de încetarea 
cursei înarmărilor. Considerăm că 
este necesar să se intensifice ac
tivitatea în această direcție, ca po
poarele să-și ridice tot mai ferm 
glasul pentru a trece la realizarea 
unor măsuri concrete pe calea dez
armării. Aceasta este o necesita
te imperioasă a zilelor noastre — 
și noi vom face totul pentru a con
tribui la realizarea acestui dezide
rat vital al popoarelor. (Aplauze 
prelungite).

După cum vedeți, tovarăși, vor
bind de lupta împotriva imperia
lismului, noi considerăm că aceas
tă luptă nu este o noțiune abstrac
tă, o lozincă pentru mitinguri, ci 
reprezintă un șir de probleme con
crete : eforturile pentru înfăptuirea 
securității europene, pentru reali
zarea unei zone a păcii în 
Balcani, încetarea războiului din 
Vietnam, pentru soluționarea pro
blemei Berlinului occidental și 
a unui șir de alte și alte 

probleme care frămîntă astăzi 
lumea. Acestea sînt părți concrete, 
verigi ale luptei generale împotri
va imperialismului, pentru instau
rarea unor relații de colaborare 
între state, pentru pace. De aceea, 
luptînd pentru soluționarea diferi
telor probleme concrete, noi lup
tăm împotriva imperialismului, 
pentru pace, pentru colaborare. 
(Aplauze puternice, urale).

Dragi tovarăși,
în lupta uriașă pentru progres 

și pace în lume, un rol tot măi 
important revine clasei muncitoa
re de pretutindeni, partidelor co
muniste și muncitorești. Mai mult 
ca oricînd se impune cu o lo
gică de fier — s-ar putea spu
ne — realizarea unității clasei 
muncitoare, atît pe plan național 
cît și internațional.

Desigur, vorbind de clasa mun
citoare, de unitatea ei, noi nu 
subapreciem, ci, dimpotrivă, vrem 
să subliniem, în același timp, 
rolul important pe care îl au 
alte pături sociale cu care cla
sa muncitoare trebuie să-și u- 
nească eforturile și să creeze un 
uriaș front național și internațio
nal împotriva imperialismului, 
pentru progres social, pentru pace 
în lume. Iată de ce noi dăm o 
mare apreciere rolului partidelor 
comuniste în realizareâ acestui 
deziderat, de o deosebită impor
tanță, al zilelor noastre. Desigur, 
fiecare partid comunist își desfă
șoară activitatea în condiții deo
sebite, specifice. Dacă m-aș referi 
din nou la Partidul Comunist Ro
mân și la Partidul Comunist din 
Spania este cu totul clar că ele ac
ționează în condiții diferite ; dar 
aceste condiții se vor deosebi chiar 
și atunci cînd Partidul Comunist 
din Spania va deveni partid de 
guvernămînt, deoarece altele sînt 
condițiile istorice, sociale, națio
nale din Spania decît cele din Ro
mânia. în același fel se pune 
problema pentru fiecare partid co
munist și muncitoresc. Dar, tre- 
cînd peste aceste deosebiri de 
condiții, noi apreciem că este ne
cesar să se găsească calea pentru 
dezvoltarea solidarității și colabo
rării active între partidele comu
niste și muncitorești. Desigur, tre
buie să respectăm permanent — și 
noi facem și vom face aceasta — 
dreptul fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia sa 
politică, de a rezolva problemele 
pe plan național corespunzător 
condițiilor concrete în care își 
desfășoară activitatea. De altfel, 
practica a demonstrat de mult — și 
nu ndmai o dată, ci de zeci de ori
— că numai în măsura în care fie
care partid știe să găsească și să 
dea răspuns problemelor pe care 
le ridică dezvoltarea fiecărei țări, 
a fiecărei națiuni, numai în aceas
tă măsură el răspunde cerințelor 
vieții contemporane, își îndepli
nește cu succes rolul de forță 
conducătoare a societății în lupta 
pentru dezvoltarea democratică a 
țării, pentru socialism. (Aplauze 
prelungite).

Există, desigur, adevăruri și le
gități generale, dar acestea se apli
că în mod deosebit de la țară la 
țară. De fapt, tocmai aplicarea 
acestor legități și adevăruri în con
diții concrete face ca ele să ca
pete cu adevărat valoare, să se 
materializeze, să-și afirme forța de 
acțiune pe plan universal.

Este necesar să nu facem nimic 
care să dăuneze activității altor 
partide. Dacă putem face ceva 
pentru a ajuta, atunci să ajutăm 
ca fiecare partid comunist să de
vină tot mai puternic, să se lege 
tot mai mult de clasa muncitoare, 
de poporul în mijlocul căruia tră
iește, pentru că numai sporind 
forța și tăria fiecărui partid pe 
plan național se pot asigura 
forța și tăria mișcării comuniste pe 
plan internațional. (Aplauze pre
lungite).

Partidul Comunist Român acțio
nează și va acționa permanent în 
spiritul diferitelor concluzii la care 
am ajuns împreună cu alte partide 
comuniste și muncitorești — inclu
siv la Consfătuirea din 1969 de la 
Moscova — pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate partidele comu
niste și muncitorești, fie că au 
participat sau nu la consfătuire, 
fie că au sau nu păreri deosebite 
într-o problemă sau alta, făcînd 
totul ca deosebirile de păreri sâ 
nu influențeze în nici un fel asu
pra relațiilor și a colaborării între 
partidele comuniste, pentru întă
rirea colaborării și solidarității cu 
toate partidele comuniste, pentru 
unitatea mișcării comuniste inter
naționale. (Aplauze puternice, pre
lungite). Și tot în spiritul acestor 
concluzii — inclusiv ale Declara
ției din 1969 de la Moscova
— noi vom acționa ferm pentru 
a așeza la baza relațiilor între 
partide deplina egalitate în drep
turi, respectul independenței și 
dreptul fiecărui partid de a-și 
elabora linia sa politică, fără nici 
un amestec din afară. (Aplauze 
puternice). Ne vom călăuzi în con
tinuare de aceste principii privind 
relațiile dintre partide, de direc
tivele Congresului al X-lea al 
partidului nostru, care a dat man
dat Comitetului Central al parti
dului să aplice neabătut în activi
tatea sa aceste principii. De aici, 
și poziția noastră internaționalistă 
de a considera că nu mai este ne
cesar un centru conducător al 
mișcării comuniste și muncitorești 
în vreun loc din lume ; de mult 
s-a ajuns la concluzia că un ase
menea centru*  nu mai corespunde 
necesităților actuale, ci, dimpotri
vă, ar reprezenta o piedică în ca
lea dezvoltării partidelor comu
niste, a luptei pentru socialism și 
pace. (Aplauze puternice).

Aș putea spune că relațiile din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania con
stituie un exemplu de respectare a 
acestor principii, de dezvoltare, pe 
baza lor, a colaborării și solidari
tății. Tocmai aceasta face ca rela
țiile noastre — în ciuda faptului 
că avem păreri deosebite asupra 
unor probleme, ceea ce este de 
altfel un lucru firesc — să fie pu
ternice, de neînfrînt ! Tocmai de 
aceea nimic nu poate dăuna rela
țiilor noastre de prietenie și soli
daritate internaționalistă ! (Aplauze 
puternice, prelungite). De altfel, to
varăși, nu numai relațiile cu 
Partidul Comunist din Spania, ci 
și cu alte partide comuniste — cu 
cele mai multe, aș putea spune — 
se întemeiază pe aceste principii ; 
de aceea, colaborarea și solidarita
tea noastră cu zeci și zeci de 
partide comuniste sînt foarte trai
nice și puternice. Dorim să rea
lizăm asemenea colaborare cu toa
te partidele comuniste și mun
citorești din lume ! (Aplauze pu
ternice, prelungite). Avem fer
ma convingere că divergențele de 
păreri care mai există astăzi în 
mișcarea comunistă vor fi de
pășite, că unitatea partidelor 
comuniste, pe baza marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar, se va dezvolta și va face 
ca lupta pentru cauza socialismu
lui, lupta antiimperialistă să aibă 
o bază trainică. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Iată de ce putem spune, tovarăși, 
că relațiile dintre comuniștii ro
mâni și comuniștii spanioli — re
lații cu vechi tradiții, încercate în 
multe greutăți — corespund nu 
numai intereselor unității și soli
darității dintre partidele noastre, 
dintre forțele revoluționare pro
gresiste și. pînă la urmă, dintre 
popoarele noastre, dar, în același 
timp, corespund cauzei generale a 
socialismului, progresului social, 
păcii și colaborării între toate po
poarele lumii. (Aplauze puternice).

★

(După ce tovarășul Santiago 
Carrillo și-a rostit cuvîntarea în 
cadrul mitingului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adăugat ur
mătoarele remarci :

Așa cum a arătat tovarășul 
Carrillo, între Dolores Ibarruri 
Pasionaria, între Santiago și mine 
sînt relații nu numai de solidari
tate, ca între conduceri de partide, 
ci raporturi prietenești, de amici
ție. Aceasta se datorește tocmai 
luptei noastre comune, faptului că 
înțelegem că militanții comuniști 
trebuie să fie oameni, să acționeze 
ca oameni. Și oamenii animați de 
aceleași idealuri trebuie să fie 
prieteni ! (Aplauze furtunoase, u- 
rale puternice, prelungite; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. ; 
Ceaușescu — P.C.R.").

De altfel, între comuniști, între 
conducătorii diferitelor partide co
muniste, crearea de relații perso
nale permite abordarea probleme
lor în mod prietenesc — și sînt 
multe probleme care se pot aborda 
atunci cînd există asemenea rela
ții. Astfel se poate întări solidari
tatea, se pot purta discuții princi
piale, care să contribuie la dezvolta
rea marxism-leninismului. Acesta 
este cazul relațiilor dintre noi, re
lații pe care le vom menține și dez
volta. (Urale puternice, aplauze în
delungate).

★

In curînd, delegația Partidului Co
munist din Spania își va încheia vi
zita în România. Sperăm că tova
rășii spanioli vor duce cu ei impre
sii plăcute despre activitatea parti
dului, a poporului nostru, despre fe
lul cum ne străduim să edificăm so
cietatea socialistă. Convorbirile pe 
care le-am avut au evidențiat fap
tul că asupra multor probleme 
există un acord deplin, și mai cu 
seamă au scos în evidență că parti
dele noastre sînt ferm hotărîte să-și 
dezvolte colaborarea în lupta împo
triva imperialismului, să acționeze 
pentru respectarea principiilor mar- 
xist-leniniste în relațiile dintre par
tide și să facă totul pentru a con
tribui la unitatea mișcării comunis
te internaționale. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Doresc să urez tovarășilor spa
nioli, tuturor comuniștilor, forțelor 
progresiste din Spania succes în ac
tivitatea lor pentru dezvoltarea de
mocratică a patriei. Ne exprimăm 
convingerea că forțele progresiste 
din Spania vor asigura această dez
voltare, pentru că ea reprezintă o 
legitate obiectivă și nimic nu va 
putea împiedica victoria poporu
lui spaniol, dezvoltarea democra
tică, spre socialism a Spaniei. (A- 
plauze puternice, prelungite). Ii a- 
sigurăm pe tovarășii spanioli de 
întreaga noastră solidaritate, de 
sprijinul nostru tovărășesc și fră
țesc în activitatea și lupta lor. (A- 
plauze puternice, prelungite).

De asemenea, dați-mi voie ca în 
încheiere să vă urez dumneavoas
tră, tuturor oamenilor muncii din 
uzina „1 Mai" și totodată tuturor 
oamenilor muncii din Ploiești cele 
mai bune urări de noi și noi succe
se în activitatea pentru îndepli
nirea programului elaborat de Con
gresul al X-lea. Vă doresc, dum
neavoastră, celor de la uzina „1 
Mai"' să vă mențineți și în viitor 
locul de întreprindere fruntașă, să 
nu pierdeți „Steagul de fruntaș" pe 
care ni l-ați arătat în timpul vizi
tei — și, dacă e posibil, să faceți 
ca el să rămînă permanent în în
treprinderea dumneavoastră. Vă 
doresc multă sănătate și fericire. 
(Aplauze puternice, îndelungate, 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.", minute în șir cei prezențl 
la miting ovaționează pentru 
partid, pentru Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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Cuvîntarea tovarășului 

Santiago Carrillo
(Urmare din pag. I)

în presa amintită mai înainte 
nu lipsesc nici speculațiile pe mar- 
Einea frecvenței și conținutului re
lațiilor noastre. Fantezia are aripi 
ușoare, provoacă unele decepții, 
doresc să spun că în cadrul con
vorbirilor noastre este vorba, pur 
șl simplu, de modul de a întări 
relațiile și lupta comună a celor 
14 state socialiste, a tuturor parti
delor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor revoluționare, an
ti imperialiste și a păcii împotriva 
dușmanului comun imperialist și 
îndeosebi împotriva politicii agre
sive și de dominare a imperialis
mului nord-american. Este vorba 
de modul în care trebuie ajutat 
eroicul popor din Vietnam și ce
lelalte popoare din Indochina. Este 
vorba de felul în care trebuie să 
se acorde un sprijin solidar mai 
eficace popoarelor din America 
Latină, cum trebuie impulsionată 
și dezvoltată lupta revoluționară a 
clasei muncitoare din țările capi
taliste. imperativ al prezentului. 
Este vorba de felul cum trebuie 
salvgardată pacea mondială, ame
nințată de pofta imperialistă. (A- 
plauze).

In acest sens, doresc să afirm 
că Partidul Comunist din Spania 
apreciază foarte mult 'vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu în Re
publica Populară Chineză, Repu
blica Democrată Vietnam, R.P.D. 
Coreeană și Republica Populară 
Mongolă. După părerea noastră, 
această vizită se înscrie în an
samblul inițiativelor și efortu
rilor tovarășilor noștri români 
pentru a menține legături și con
tacte între statele socialiste și în 
cadrul mișcării comuniste și mun
citorești și de a contribui la de
pășirea actualei crize existente în 
relațiile dintre ele. (Aplauze pre
lungite).

Noi, comuniștii, nu ne putem re
semna cu ideea de a eterniza divi
ziunea mișcării noastre, și cu atît 
mai puțin cu ideea diviziunii țâri
lor socialiste, în două sau mai multe 
blocuri opuse.

Este adevărat că acum, în epoca 
actuală, este depășit tipul de uni
tate care exista între noi atunci 
cînd nu era decît un singur stat so
cialist Azi nu poate exista o țară 
sau un partid care să îndeplinească 
rolul de centru conducător al miș
cării. Nu se mai poate repeta uni
formitatea din acea epocă, nu mai 
poate exista nici un monolitism 
mondial. (Aplauze). Și aceasta nu 
numai datorită condițiilor actuale 
ale luptei, care se deosebesc funda
mental de la o țară la alta, de la o 
regiune a lumii la alta, ceea ce în 
sine ar fi. deja, suficient. In plus, 
în zilele noastre lumea s-a schim
bat profund, în primul rînd datorită 
existenței celor 14 țări socialiste, a 
redeșteptării revoluționare a lumii 
& treia și a fenomenului decoloni
zării, care produce minuni ca lupta 
victorioasă a unui popor mic — po
porul vietnamez — împotriva agre
siunii celei mai mari puteri impe
rialiste, S.U.A. (Aplauze).

Lumea s-a schimbat și datorită 
imensei dezvoltări a mijloacelor de 
producție, consecință a revoluției 
tehnico-științifice care modifică a- 
numite structuri sociale și ridică 
probleme noi în cadrul mișcării re
voluționare din țările dezvoltate, 
care trebuie să-și propună ducerea 
revoluției pină la victorie. (Vii a- 
plauze).

Lumea s-a schimbat și pentru că 
dacă înainte noi, comuniștii, aveam 
în fața noastră o problemă funda
mentală legată de felul în care să 
aducem clasa muncitoare la putere, 
în prezent sîntem confruntați deja 
cu alte probleme: cum să dezvoltăm 
multilateral societatea socialistă, de 
care a vorbit aici tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cum să fie depășite con
tradicțiile apărute în sînul acesteia, 
cum să se facă față fenomenelor ne
gative în socialism.

Nu există nici o rețetă, nici o 
formulă magică pentru a rezolva 
aceste probleme. Generalizarea 
experienței noi, cercetarea teore
tică, marxist-leninistă, necesită în 
mod inevitabil o dezbatere liberă, 
o cercetare liberă. Nu există însă 
o dezbatere liberă, o cercetare li
beră, acolo unde se anulează lupta 
de idei, unde se proclamă con
damnarea — orice divergențe sînt 
proclamate ca o erezie.

Azi, în mișcarea noastră este 
posibilă numai o unitate care să 
recunoască diversitatea, care să 
accepte critica principială ca o 
componență a acestei unități, o 
unitate care să recunoască fiecărui 
partid dreptul de a hotărî de sine 
stătător linia sa, fără nici un a- 
mestec din afară. (Aplauze puter
nice).

Mișcarea comunistă nu este o 
religie, cu apostolii și papii săi, 
cu dogmele și centrele sale infai
libile. Ea este o mișcare revolu

ționară de clasă, care trebuie să 
rezolve în lupta pentru socialism 
o mulțime de probleme istorice di
ferite în funcție de dezvoltarea și 
condițiile fiecărei țări. Diversita
tea ei își are rădăcini în forța miș
cării comuniste, în puternica sa 
dezvoltare și a dori să reduci a- 
ceastă diversitate prin amestec 
ar echivala cu încercarea de a 
opri rotația soarelui. (Vii aplauze).

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a deschis porțile dez
voltării revoluției mondiale. De 
aceea, gloria lui Lenin și a bolșe
vicilor este nemuritoare. Uniunea 
Sovietică a continuat această o- 
peră, contribuind în mod hotărît 
prin sîngele și sacrificiul său Ia 
înfrîngerea hitlerismului și Ia ex
pansiunea forțelor revoluționare 
din lumea întreagă. (Aplauze pu
ternice).

După revoluția din octombrie, 
revoluția a triumfat în China și în 
alte țări, între care se află și 
țara voastră. La 90 de mile de 
S.U.A., Cuba construiește socia
lismul. Chile înfăptuiește o ex
periență nouă prin guvernul său 
de unitate populară.

Căile și formele revoluției, pro
blemele pe care le are de rezolvat 
sint foarte diferite în fiecare țară. 
De aceea, învățătura leninistă nu 
constă în a copia pe unul sau pe 
celălalt, ci de a descoperi, de a 
găsi ce este caracteristic, specific 
in căile revoluției în fiecare țară. 
(Aplauze prelungite).

Consecvenți acestei învățături, 
noi nu acceptăm că partidele co
muniste trebuie să se divizeze în 
favoarea unuia sau a altuia, în 
partizani ai unui model sau altul.

Dacă ne întreabă cineva dacă 
sîntem prosovietici, noi spunem că 
da !, în sensul că apărăm și vom 
apăra totdeauna cuceririle Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
însă în același sens, noi sîntem și 
prochinezi, deoarece considerăm 
revoluția înfăptuită în această 
mare țară ca și a noastră și sîn
tem gata s-o apărăm.

In același sens noi sîntem procu- 
banezi, proromâni, prounguri etc., 
etc. (Vii aplauze).

Ceea ce nu acceptăm este ca re
lațiile cu unele partide să fie inter
pretate drept acte ostile față de 
alte partide. Este necesară multi
plicarea eforturilor pentru a de
păși neîncrederea și diviziunea. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Salutăm orice progres al oricărei 
țări socialiste ca un ajutor pentru 
cauza noastră comună. De aceea, 
apreciem intrarea Republicii Popu
lare Chineze pe arena internațio
nală, inițierea sfîrșitului politicii de 
izolare practicată împotriva ei de 
către puterile imperialiste, ca un 
succes nu numai al tovarășilor 
chinezi, ci al întregii noastre cau
ze. în același mod au salutat re
voluționarii din lumea întreagă, la 
timpul său, lichidarea încercuirii 
capitaliste împotriva Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, la 
cițiva ani după Octombrie roșu. 
(Aplauze puternice).

Așa cum apreciem succesele și 
elogiem lucrurile bune, tot așa con
damnăm și vom condamna orice 
inițiativă care vine în contradic
ție cu principiile noastre și cu in
teresele luptei antiimperialiste, ori
unde ar fi și în special atunci cînd 
o asemenea inițiativă afectează in
dependența statelor și partidelor, 
unitatea și coeziunea lor. (Vii 
aplauze).

Dragi tovarăși,

în cadrul vizitei făcute cu acest 
prilej în România socialistă, dele
gația noastră a avut prilejul să ia 
cunoștință că sub conducerea 
Partidului Comunist Român, țara 
voastră continuă să facă mari pro
grese pe tărîmul construcției eco
nomice, menținînd unul din cele 
mai ridicate ritmuri de dezvoltare 
din lume. (Aplauze, urale).

Am putut vedea că hotărîrile 
Congresului al X-lea al partidului 
vostru sînt aplicate cu entuziasm 
de oamenii muncii și de popor. 
(Vii aplauze).

în același timp, ne-au interesat 
mult măsurile luate în sensul lăr
girii și aprofundării democrației 
socialiste, rolului oamenilor muncii 
în conducerea întreprinderilor, a- 
propierea organelor de conducere 
de mase.

Am avut prilejul să facem un 
schimb de păreri cu tovarășul 
Ceaușescu și cu alți conducători, 
asupra măsurilor privind educația 
ideologică. Ne impresionează în 
mod favorabil ideea de unde plea
că aceste măsuri : suprimarea pri
vilegiilor și obținerea unei echi
tăți tot mai mari, de care sînt le
gate măsurile economice destinate 
să îmbunătățească situația celor 

cu salarii mici ; depășirea egois
mului individualist ; formarea unui 
om nou. conștient atît de dreptu
rile cit și de îndatoririle sale față 
de societate ; eliminarea influen
țelor capitaliste în ce privește mo
dul de viață și de a gîndi.

Schimbările ce au avut loc în 
viața economică, socială și cultu
rală a României, sub conducerea 
clasei muncitoare, sînt enorme. 
O țară agrară, ale cărei bogății mi
nerale și industriale erau exploa
tate de imperialiștii străini, s-a 
transformat intr-o țară industrială, 
cu întreprinderi avînd o tehnologie 
modernă. O țară în care muncito
rii și țăranii erau cu adevărat 
oropsiți, a devenit o Republică în 
care aceste două clase muncitoare 
sînt stăpîne pe destinele lor. Șo
majul, care condamnă la mizerie 
chiar și in țările capitaliste cele mai 
dezvoltate sute de mii de oameni, 
dacă nu milioane, inclusiv numeroși 
intelectuali, în țara voastră a fost 
extirpat, iar dreptul la muncă este 
asigurat pentru toți. Măsurile luate 
pentru majorarea în perioada aces
tui cincinal a salariilor inferioare și 
a alocațiilor familiale demonstrează 
preocuparea partidului și guvernu
lui de a ridica nivelul de trai al 
poporului. (Aplauze puternice).

în întreprinderi, în instituții cul
turale, am văzut rolul extraordinar 
pe care-1 are tineretul. Edificarea 
socialismului se află în bună mă
sură în mîinile noii generații, pen
tru a cărei capacitate matură ini
țiativele n-au limite.

Adevărul este că burghezia și 
moșierimea v-au lăsat o țară puțin 
dezvoltată. România n-a putut rea
liza procesul de acumulare capita
listă exploatînd jumătate din ome
nire, așa cum au făcut alte state 
burgheze, clasa muncitoare venind 
la putere a trebuit să construiască 
o țară plecînd de la puțin. De a- 
ceea, fiecare întreprindere moder
nă — și sînt deja multe în Româ
nia —, fiecare oraș nou sau cartier, 
fiecare nou centru de cultură repre
zintă o enormă suma de eforturi, 
de sacrificii din partea întregului 
popor, coiisimțite în mod voluntar, 
cu entuziasm și curaj. Așa se înfăp
tuiește miracolul de a transforma, 
într-o scurtă perioadă istorică, o 
țară înapoiată într-una modernă, 
cultă, socialistă.

Alături de succesele obținute pe 
acest tărîm, puteți fi mîndri de fap
tul că, nefiind o țară mare, Româ
nia are azi o personalitate interna
țională pe care n-a avut-o nicio
dată în trecut. Clasa muncitoare la 
putere a realizat prestigiul național 
al țării voastre. Aveți dreptul de a 
afirma importanța rolului pe care-1 
desfășoară azi în lume statele mici 
și mijlocii, cu condiția de a renunța 
de a se comporta ca instrumente 
ale puterilor imperialiste străine, 
cu condiția de a duce o politică 
cu adevărat națională, de apărare 
a suveranității și demnității, o po
litică pusă în slujba adevăratelor 
interese ale popoarelor lor. Acest 
lucru îl face azi Republica Socia
listă România și aceasta contribuie 
la prestigiul său internațional. (A- 
plauze prelungite, urale).

Oamenii muncii spanioli doresc 
din toată inima României socialis
te, poporului său muncitor, clasei 
sale muncitoare, noi succese în 
munca creatoare pentru a face din 
țara voastră un izvor de bunăsta
re, progres și cultură, o fortăreață 
tot mai puternică a lumii socia
liste. (Aplauze puternice).

în țara noastră, ne apropiem de 
sfîrșitul dictaturii fasciste a gene
ralului Franco. Clasa muncitoare 
spaniolă, zi de zi mai unită și or
ganizată, în ciuda represiunii, luptă 
în fruntea întregului popor pentru 
a obține stabilirea unui regim de
mocratic, care să asigure libertăți 
politice și care să deschidă calea 
spre socialism. Alături de clasa 
muncitoare luptă țăranii, studenții 
și intelectualii. Forțele antidictato- 
riale discută termenii unei alterna
tive democratice față de regimul 
lui Franco, care să înlăture peri
colul impunerii unei monarhii reac
ționare și care să dea poporului 
posibilitatea de a hotărî regimul 
viitor în Spania. (Răsună lozinca : 
Trăiască lupta eroică a poporului 
spaniol. Aplauze, urale).

Partidul Comunist din Spania va 
depune toate eforturile necesare 
pentru a organiza unitatea și lupta 
poporului, a tuturor antifranchiști- 
lor, pină la cucerirea victoriei.

Sîntem convinși că Spania va fi 
în curind o țară a libertății.

Doresc să închei strigînd : 
Trăiască oamenii muncii din 

România și partidul lor comunist I 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia reală și since
ră între cele două partide ale noas
tre ! (Aplauze puternice).

Trăiască unitatea mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le I (Aplauze puternice).

...La orizont se profilează siluetele 
argintii ale instalațiilor marelui 
complex industrial, care reunește, pe 
o întinsă platformă, rafinăria și com
binatul petrochimic.

In întlmpinarca tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Santiago Carrillo, a ce
lorlalți oaspeți români și spanioli au 
venit tovarășii Ilie Cișu, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
președintele consiliului popular ju
dețean. Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, Gheorghe Alecu, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Ploiești al P.C.R., membri ai 
colectivului de conducere al grupu
lui industrial, reprezentanți ai comi
tetului de partid și organizațiilor de 
masa.

Pe o mare pancartă, la intrare, 
sint înscrise in limbile română și spa
niolă urări de bun sosit.

Sute de chlmiști și rafinori fac 
oaspeților o călduroasă și entuziastă 
primire. Ei își exprimă dragostea și 
devotamentul față de Partidul Co
munist Român, față de secreta
rul său general, adeziunea depli
nă la politica realistă, clarvăzătoare, 
a partidului și statului nostru. In 
spiritul tradițiilor muncitorești ale 
petroliștilor prahoveni, ei dau, tot
odată, glas sentimentelor de prietenie 
frățească, de solidaritate internațio- 
nalistă dintre clasa muncitoare din 
România și clasa muncitoare din 
Spania, dintre comuniștii români și 
spanioli.

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
marele complex. In fața unei mache
te, directorul general al Grupului in
dustrial de petrochimie, Adrian Stoi
ca, prezintă citeva date privind acti
vitatea acestei importante unltăti 
productive.

El relevă că în cei 10 ani de exis
tență a combinatului, producția a 
crescut continuu, că sarcinile pe pri
mele opt luni ale acestui an au fost 
îndeplinite și depășite la toți indi
catorii, iar calitatea produselor s-a 
îmbunătățit mereu. Este relevat cu 
satisfacție faptul că o bună par
te din instalațiile moderne, de înal
tă tehnicitate, care se află aici sint 
concepute și realizate de specia
liști români, că o serie de utilaje au 
început să fie produse in atelierele 
proprii și că acest combinat consti
tuie o adevărată școală, in care.s-au 
format și continuă să fie formate nu
meroase cadre ale industriei petro
chimice românești. Se arată că nu
meroasele tipuri de produse fabricate 
aici sint utilizate larg in cele mai 
diverse sectoare ale economiei națio
nale și că, totodată, ele sint solicitate 
intr-o măsură tot mai mare și peste 
hotare ; in prezent, jumătate din pro
ducție se exportă în circa 50 de țări.

Prezentindu-se programul de dez
voltare și diversificare a producției 
conform indicațiilor date de secreta
rul general al partidului, se arată că 
la sfîrșitul actualului cincinal pro
ducția globală va fi cu 65 la sută 
mai mare decît în 1970, sporul obți- 
nindu-se, în bună parte, prin crește
rea productivității muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă ca, pe baza experienței deja 
acumulate și a dezvoltării cercetări
lor proprii, să se perfecționeze și mai 
mult procesul de prelucrare supe
rioară a țițeiului, iar sortimentele să 
fie diversificate intr-o măsură și mai 
mare pentru a satisface mai bine 
cerințele pieței interne și externe.

Se vizitează apoi citeva din prin
cipalele sectoare ale marelui grup 
industrial. Oaspeții trec prin labirin
tul de instalații, unde urmăresc cu 
interes explicațiile privind procesele 
tehnologice. Sint vizitate, apoi, in
stalațiile de reformare și cele de 
cracare catalitică, unde se obțin 
benzine cu valoare octanică ridicată 
și alte produse care prin înalta lor 
calitate sînt competitive cu oricare 
din produsele similare de pe piața 
mondială.

în timpul vizitei, gazdele subli
niază că, paralel cu preocupările 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
producției, se acordă o atenție deo
sebită îmbunătățirii continue a con
dițiilor de muncă și de viață ale 
muncitorilor. Peste 2 000 de salariați 
locuiesc in apartamente noi, proprie
tate de stat. Mulți alții și-au ridicat 
locuințe proprii, cu sprijinul statu
lui. Recent a fost dată in folosință o 
mare cantină restaurant care are 
mai multe unități amplasate pe te
ritoriul combinatului. Este prevăzută 
construirea intr-un viitor apropiat a 
unei creșe, a unui cămin de zi și a 
unei policlinici moderne. Pentru con
dițiile din ce In ce mai bune ce le 
sint create, petroliștii și chimiștil au 
ținut să exprime călduroase mulțu
miri partidului, secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Reprezentanții conducerii grupului 
și ai organizației de partid au men
ționat o serie de fapte ilustrind pre
ocuparea pentru aplicarea indicațiilor 
conducerii de partid privind lărgirea 
continuă a democrației muncitorești, 
activizarea masei de salariați in dez
baterea și rezolvarea problemelor 
majore ale combinatului, intensifica
rea întregii activități politico-ideolo- 
gice și educative pentru ridicarea 
conștiinței socialiste, a combativității 
revoluționare a comuniștilor, uteciș- 
tilor, a tuturor lucrătorilor.

La despărțire, în aplauzele și 
uralele mulțimii, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Santiago Carrillo au fe
licitat colectivul pentru realizările 
obținute și l-au urat noi succese. 
Secretarul general al Partidului Co
munist din Spania a semnat în car
tea de onoare.

Coloana mașinilor se îndreaptă, 
apoi, spre centrul orașului trecind 
printr-un cartier de locuințe noi ce 
face parte din profilul întinerit al 
Ploieștiulut contemporan, aflat în 
plină dezvoltare edilitară. Oaspeții 
sint informați că in cartierul Plo- 
iești-Nord s-au înălțat în anii din 
urmă blocuri ce Însumează 15 mii de 
apartamente, complexe comerciale, 
școli, policlinică etc, și că pină la 
sfîrșitul cincinalului numărul apar
tamentelor va ajunge la 20 mii.

De-a lungul traseului, mii și mii 
de ploieșteni fac o călduroasă pri
mire oaspeților. Mulțimea scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.", aclamă prie
tenia frățească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Spania.

După un scurt popas la noul sediu 
al comitetului județean de partid 
din centrul orașului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl Santiago Car
rillo, ceilalți conducători de partid 
români și spanioli se îndreaptă spre 
uzina constructoare de utilaj petro
lier „1 Mai" din Ploiești. Marca 
„Upetrom" — utilaj petrolier româ
nesc — este cunoscută și apreciată 
azi in peste 30 de țări de pe glob, 
ea situîndu-se pe locul II în lume, 
în ceea ce privește exportul de ast
fel de utilaje. In ultimii cinci ani, 
harnicii constructori au realizat șase 
noi tipuri de instalații de foraj. 
Pină acum, produsele lor au cu

cerit, la diferite tirgurl Internațio
nali’. mai multe medalii de aur, con
tribuind, astfel, la creșterea neconte
nită a prestigiului României ne pia
ța mondială. In acest cincinal, din 
totalul produselor, ponderea celor noi 
va fi de 75—80 la sută.

La intrarea în marea uzină ploieș- 
toană, au venit in intîmpinare to
varășul loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, mem
bri ui colectivului de conducere 
al Centralei industriale de utilaje pe
troliere, reprezentanți ai conduce
rii uzinei, ai comitetului de partid și 
organizațiilor de masă din întreprin
dere.

Și aici, numeroși muncitori, ingineri 
și tehnicieni salută cu căldură pe oas
peți, manifestîndu-și bucuria de a 
primi vizita tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Santiago Carrillo, a ce
lorlalți conducători de partid.

Făcind o scurtă prezentare a între
prinderii, ing. Emilian Uleia, direc
torul tehnic al centralei industriale, 
arată că producția U2inei a crea- 
cut. față de 1950, de 12 ori și că a 
fost asimilată in producție o gamă 
largă de instalații și utilaje petro
liere, destinate economiei naționale și 
exportului, printre care instalații de 
foraj la foarte mare adincime, ce de
țin recorduri pe plan internațional.

Gazdele raportează că indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei făcute în uzină la 
începutul acestui an, s-au materiali
zat intr-un studiu care evidențiază 
posibilități concrete de a mări con
siderabil, peste prevederile inițiale 
din planul cincinal, producția de uti
laj petrolier și de utilaje complexe, 
realizarea unor instalații de înalt ran
dament, competitive pe piața mon
dială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază pozitiv măsurile întreprinse 
pină acum și recomandă să se conti
nue studiile pentru a se găsi noi re
zerve de creștere a producției și pro
ductivității muncii. De asemenea, 
subliniază că cercetătorii și proiec- 
tanții trebuie să țină mereu pasul cu 
progresele rapide ce au loc in acest 
domeniu pe plan mondial.

Sint vizitate, pe rind, mai multe 
secții do bază — cea mecanică și cea 
de sape de foraj — unde se făuresc 
cunoscutele instalații și utilaje, care 
au adus faima acestei uzine in țară 
și peste hotare. Pretutindeni, munci
torii salută cu căldură pe conducăto
rii de partid români și spanioli. Oas
peții urmăresc cu interes explicațiile 
privind performanțele tehnice atinse 
de utilajele fabricate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Santiago Carrillo stau de vorbă cu 
muncitorii, se interesează de condi
țiile lor de muncă și de viață, de 
ciștigurile realizate. Este exprimată 
o deosebită satisfacție față de hotări- 
rea pe care o ia secretarul general 
al partidului nostru, împreună cu 
conducătorii uzinei, de a se construi 
o creșă, din economiile realizate prin 
eforturile colectivului la fondurile de 
investiții pe acest an.

Secția sculărie centrală, vizitată in 
continuare, este una dintre cele mai 
moderne de acest fel. Se amintește 
că colectivul secției s-a angajaț ca 
prin autoutilare să realizeze o serie 
de noi mașini și instalații, realizin- 
du-se astfel economii de 8,5 milioane 
lei.

Oaspeții se opresc la standul de 
probe in aer liber, unde miile de 
piese asamblate in impunătoare in
stalații și utilaje se prezintă la exa
menul final al calității pentru obți
nerea certificatului de liberă ieșire 
pe porțile fabricii. în fața uneia 
dintre cele mai recente creații ale 
constructorilor de utilaj petrolier 
prahoveni — instalația de foraj 
F 320-DE — se relevă că noua insta
lație prezintă caracteristici de inalt 
nivel tehnic. Una din cele mai noi 
și remarcabile caracteristici ale a- 
cestei instalații constă în faptul 
că ea poate fi adaptată și pentru 
echiparea platformelor de foraj ma
rin.

Sint prezentate șl alte prototipuri, 
printre care o instalație de interven
ție transportabilă, un prevenitor de 
erupție etc.

O ultimă oprire la noua hală desti
nată fabricării de utilaje complexe 
marchează încheierea vizitării acestei 
impunătoare unități a industriei noas
tre constructoare de mașini.

Apoi, intr-o mare hală a uzinei are 
loc un miting entuziast consacrat 
prieteniei dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Spania, dintre popoarele român și 
spaniol. Cu urale puternice, cu a- 
plauze care nu contenesc minute in 
șir intimpină miile de participant — 
muncitori, tehnicieni, ingineri — pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și San
tiago Carrillo, pe ceilalți conducători 
de partid români și spanioli. Scan- 
dind cu însuflețire „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Trăiască Partidul Comunist 
Român", cei prezenți iși exprimă 
sentimentele lor de atașament și 
dragoste față de partid, față de se
cretarul său general, aprobarea lor 
deplină pentru politica internă și 
externă marxist-leninistă a partidu
lui și guvernului. Din piepturi ră
sună urări in cinstea prieteniei și 
solidarității dintre cele două parti
de. Pe pancartele care împodobesc 
hala se află înscrise în limbile ro
mână și spaniolă lozincile „Trăias
că solidaritatea internațională din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania", 
„Trăiască prietenia dintre poporul 
român și poporul spaniol", „Tră
iască unitatea tuturor țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și mun
citorești, a forțelor antiimperialiste 
de pretutindeni".

Mitingul a fost deschis de tovarășul 
Toma Oprea, secretarul corni- 
tetului de partid al uzinei, care a 
spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele Comitetului de partid al uzinei 
„1 Mai“, al comuniștilor, al miilor de 
constructori de utilaj petrolier 
— muncitori, ingineri, tehnicieni, 
proiectanți — să adresez un cald sa
lut tovărășesc, o frățească urare de 
bun venit delegației Partidului Co
munist din Spania, condusă de tova
rășul Santiago Carrillo, secretarul ge
neral al partidului, militant de frunte 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, luptător înflăcărat 
pentru întărirea unității tuturor for
țelor democratice și progresiste din 
Spania în lupta împotriva reacțiunii, 
pentru apărarea intereselor funda
mentale ale maselor populare, pentru 
socialism.

Este un prilej de o mare și deose
bită bucurie să avem între noi, pen
tru a doua oară în decursul acestui 
an, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducător iubit al partidului și sta
tului nostru.

Această vizita oferă întregului co
lectiv al uzinei noastre incă un pri

lej deosebit dc a ne exprima solida
ritatea cu lupta eroică a poporului 
spaniol, a muncitorilor spanioli, care, 
însuflețiți șl mobilizați de Partidul 
Comunist din Spania, luptă pentru 
democrație, progres social, pentru 
pace și socialism. Comuniștii și po
porul român urmăresc cu profund 
interes această luptă, desfășurată în 
condițiile terorii și prigoanei regi
mului franchist, se bucură sincer de 
fiecare victorie obținută de clasa 
muncitoare din Spania, iși exprimă 
convingerea că lupta comuniștilor 
spanioli va fi încununată de suc
ces.

După cum ați constatat și dumnea
voastră, stimați oaspeți, in prezent 
colectivul uzinei noastre, organizația 
de partid muncesc cu entuziasm, a- 
lături dc întregul nostru popor, pen
tru aplicarea in practică a programu
lui elaborat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

Vizita de lucru pe care tovarășul 
secretar general al partidului a 
făcut-o în ianuarie a.c. a prilejuit 
adoptarea unor măsuri eficiente pen
tru Îndeplinirea cărora ne-am consa
crat întreaga energie, capacitate, În
tregul nostru efort constructiv. 
Sintem în măsură să vă raportăm, cu 
acest prilej, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că programul de dezvol
tare a uzinei noastre, recomandat de 
dumneavoastră, se înfăptuiește cu 
succes.

Un profund și însuflețitor ecou a 
produs in rindurlle colectivului 
nostru de muncă prograrrțul complex 
de îmbunătățire a muncii politico- 
ideologice. și de educare marxist-le
ninistă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, propus de secreta
rul general al partidului și aprobat 
de Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român.

Exprimînd țelurile și voința întregii 
națiuni, politica internă și interna
țională a partidului nostru se bucură 
de adeziunea deplină, de sprijinul 
înflăcărat al tuturor membrilor na
țiunii noastre socialiste. Colectivul 
uzinei noastre dă o înaltă prețuire 
consecvenței neabătute cu care 
Partidul Comunist Român, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceausescu, mi
litează pentru dezvoltarea legăturilor 
frățești cu toate țările socialiste, cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, pentru consolidarea unității 
comuniste și muncitorești, pentru 
lărgirea și întărirea frontului de 
luptă antiimperialist, pentru zădăr
nicirea politicii imperialiste de dictat 
și agresiune.

în lumina acestor înalte și nobile 
idealuri, care călăuzesc întreaga acti
vitate a partidului nostru, dind glas 

•sentimentelor întregului colectiv al 
uzinei „1 Mai", vă adresăm încă o 
dată, înalți și stimați oaspeți, un căl
duros salut și vă urăm : Fiți bine 
veniți in mijlocul constructorilor 
ploieșteni de utilaj petrolier !

Luind cuvintul, sudorul |q^ JJțJ" 
dCQHU a SPUS • nume^e munci
torilor uzinei „1 Mai" Ploiești; am 
înalta misiune de a transmite un 
fierbinte salut internaționalist dele
gației Partidului Comunist din Spa
nia, condusă de tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al partidu
lui.

In același timp, sintem deosebit de 
bucuroși că avem din nou in mijlo
cul nostru pe cel mai iubit fiu al po
porului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Noi, muncitorii constructori de uti
laj petrolier din această mare uni
tate economică a României socialiste, 
considerăm această vizită o elocven
tă expresie a internaționalismului 
proletar, a legăturilor dintre clasa 
muncitoare din România și clasa 
muncitoare din Spania, dintre comu
niștii români și cei spanioli.

în prezent, pe baza prețioaselor 
indicații date de dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, muncitorii 
uzinei noastre își aduc, prin eforturi 
susținute, o contribuție de seamă la 
dezvoltarea, diversificarea și moder
nizarea producției de utilaj petrolier, 
la creșterea prestigiului produselor 
noastre pe piața mondială.

Aceste eforturi se alătură străda
niei întregii noastre clase muncitoare 
pentru dezvoltarea continuă a econo
miei naționale, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

Noi, muncitorimea prahoveană, nu
trim sentimente de profundă bucurie 
pentru întărirea legăturilor de prie
tenie dintre comuniștii români și 
spanioli, prietenie care a fost cimen
tată prin singele vărsat împreună in 
lupta revoluționară a poporului spa
niol împotriva exploatării, pentru li
bertate, democrație și pace. Am fost 
și vom fi întotdeauna alături de clasa 
muncitoare spaniolă, căreia îi dorim 
din inimă succes în lupta ei dreaptă 
pentru cucerirea libertății, pentru o 
Spanie socialistă.

Exprimîndu-ne totala adeziune față 
de înțeleaptă politică internă și ex
ternă a partidului nostru, strins uniți 
in jurul său, al iubitului și înflăcă- 
ratului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sintem hotăriți să 
nu precupețim nici un efort pentru 
ca această politică să triumfe, pentru 
ca pacea și comunismul să se instau
reze definitiv pe planeta noastră.

A vorbit apoi inginerul |qr |qb 
R0SCU, care a sPus: Prezența dum
neavoastră în mijlocul nostru ne 
umple inimile de un profund senti
ment de bucurie și deosebită satis
facție ; ea constituie un minunat pri
lej de afirmare a solidarității oame
nilor muncii din această prestigioasă 
întreprindere din județul nostru și 
din întreaga țară, cu lupta eroică a 
comuniștilor spanioli, a maselor 
muncitoare din Spania, pentru liber
tate, democrație și progres, pentru 
pace și socialism.

După cum ați constatat stimați 
oaspeți, constructorii de utilaj pe
trolier din uzina „1 Mai" aplică cu 
hotărire și fermitate prețioasele in
dicații pe care ni le-ați dat, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la prece
denta vizită in uzina noastră, cu pri
vire la creșterea tehnicității produse
lor noastre, la dezvoltarea și moder
nizarea uzinei, in special prin autodo- 
tare. pentru a se asigura integral ce
rerile de utilaj petrolier pe piața in
ternă și externă.

Vă asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru aplicarea in 
viață a indicațiilor pe care ni le-ați 
dat de fiecare dată cind ne-ați vizi
tat, pentru realizarea de utilaje pe
troliere de cea mai bună calitate ; 
in felul acesta ne aducem, în mod 
substanțial, contribuția la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, la întărirea

forței și prestigiului tuturor țărilor 
socialiste m lume.

Ne manifestăm întreaga adeziune 
șl aprobăm din toată inima activita
tea laborioasă și neobosită a partidu
lui nostru comunist. a dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru promovarea in 
lume a unui climat de înțelegere și 
colaborare intre popoare, de pace și 
de securitate, pentru lichidarea în
cordării și stingerea focarelor de 
război.

Permiteți-mi să fiu interpretul 
înaltei recunoștințe a colectivului 
nostru de muncă pentru ceea ce fa
ceți spre fericirea poporului nostru, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, iar pe dumneavoastră, 
stimate tovarășe Santiago Carrillo, 
vă asigurăm de solidaritatea și spri
jinul nostru In lupta revoluționară a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii spanioli și vă rugăm să trans
miteți comuniștilor spanioli, eroicei 
clase muncitoare din Spania că au 
in poporul nostru un prieten de nă
dejde, care sprijină fără rezerve lup
ta lor dreaptă împotriva reacțiunii, 
pentru libertate, democrație și socia
lism.

In cuvintul ei, proiectanta

terina Nicolae * ,',us: vs r0‘ 
să-mi permiteți să-mi exprim bucu
ria fără margini și recunoștința da 
a avea, astăzi, in mijlocul nostru, 
lingă inimile noastre, oaspeți dragi 
nouă tuturor in persoana tovarășului 
Santiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, și ne 
cel mai iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist , 
Român.

Vedem în această vizită incă o ex
presie a dialogului permanent care 
se desfășoară prin activitatea neo
bositului nostru conducător, intre 
partid și harnica noastră clasă mun
citoare, incă o dovadă grăitoare că 
partidul nostru promovează neabătut 
principiile marxism-leninismului, con
tribuind activ și militant la cauza 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, la cauza 
scumpă nouă tuturor — întărirea for
țelor sistemului mondial socialist.

Tineretul din uzina noastră, alături 
de cel din întreaga țară, răsplătește 
prin muncă plină de abnegație aten
ția și grija părintească cu care este 
inconjurat de partid și de întregul 
popor, de dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru pregătirea, educarea și înar
marea sa cu concepția comunistă 
despre viață, muncă și societate.

In afara orelor de producție, tinerii 
uzinei, alături de tinerii din alte în
treprinderi din municipiul Ploiești, 
au terminat, prin muncă patriotică, 
lucrările de amenajare a unui mare 
parc al tineretului in partea de vest 
a orașului ; de asemenea, au contri
buit și la alte lucrări edilitar-gospo- 
dărești în uzină și in afara uzinei.

Dorim să asigurăm Partidul Comu
nist Român — părintele iubit al ti
neretului — pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort, 
nici o clipă, pentru a ne aduce apor
tul, alături de întregul popor, la apă
rarea pămintului strămoșesc, a cuce
ririlor noastre revoluționare, la edi
ficarea socialismului multilateral dez
voltat in România.

Cunoaștem bine lupta comuniștilor 
spanioli, pentru o Spanie prosperă și 
socialistă, a tineretului spaniol de
mocrat șl revoluționar, care, sub con
ducerea Partidului Comunist din 
Spania, se află in primele rinduri 
ale luptei.

Ne bucură foarte mult că între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania există rela
ții bune, au loc dese intilniri și schim
buri de- opinii.

Dorim din toată inima să transmi
tem prin tovarășul Santiago Carrillo, 
secretarul general al Partidului Co
munist din Spania, un salut fierbin
te tineretului democrat și revoluțio
nar din Spania, mesajul nostru de 
prietenie șl admirație, indemnul nos
tru revoluționar de a lupta neobosit 
pentru cauza dreaptă a comuniștilor 
și poporului spaniol.

Primit cu vii și îndelungi aplauze, 
cu ovații entuziaste — expresie a 
stimei și prețuirii profunde pe care 
oamenii muncii le nutresc conducă
torului partidului și statului nos
tru, a unității de nezdruncinat din
tre partid și popor — a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU (Cuvîntarea in pagi
nile 1 și III).

Intimpinat cu aplauze puternice 
și urale — grăitoare manifestare a 
sentimentelor internaționaliste care 
animă clasa muncitoare și întregul po- \ 
por român — a luat apoi cuvintul to
varășul SANTIAGO CARRILLO 
(Cuvîntarea în paginile I și IV).

încheind mitingul, secretarul co
mitetului de partid al uzinei a 
spus : Vă rog să-mi permiteți ca, 
in numele organizației noastre de 
partid, al tuturor salariaților uzinei, 
să mulțumim stimaților oaspeți pen
tru cinstea pe care ne-au făcut-o 
vizitîndu-ne uzina, pentru aprecie
rile adresate colectivului nostru și 
să-i asigurăm că și in viitor vom 
depune toate eforturile pentru a ne 
spori contribuția la progresul și pro
pășirea patriei noastre socialiste și, 
prin aceasta, la creșterea forțelor 
mondiale ale socialismului, la întări
rea forțelor antiimperialiste din în
treaga lume.

Ne bucurăm de întîlnirile fructuoa
se care au loc între conducerile Parti
dului Comunist Român și Partidului 
Comunist din Spania, dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Dolores Ibarruri și tovarășul Santiago 
Carrillo, intilniri care aduc o contri
buție deosebită la întărirea colabo
rării frățești dintre cele două partid» 
și popoare, la întărirea mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le, la cauza unității acesteia.

Mitingul se încheie într-o atmosfe
ră de înflăcărat entuziasm. In aplau
zele miilor de participant, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Santiago Car
rillo își string călduros miinlle, se 
îmbrățișează. înainte de a părăsi u- 
zina, tovarășul Santiago Carrillo a 
semnat în cartea de onoare. în ma
rea hală, mii de glasuri scandează 
din nou îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.". Manifestindu-și puternice
le sentimente internaționaliste in 
spiritul cărora sint educați de 
partid, adeziunea față de politica 
marxist-leninistă a partidului nostru, 
participant! aclamă cu putere pen
tru prietenia dintre cele două parti
de, pentru unitatea mișcării comunis
te și muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, pentru triumful cau
zei socialismului și păcii In lume.

Zamfir BRUMARU 
Mircea IONESCU
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pirit muncitoresc 
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lizări reșițene din ultimele 
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datorită activității consec-

REȘIȚA 200
J

REȘIȚA
eșița metalului in
candescent, bicente
nară, pășește in cel 
de-al treilea veac 
al existenței sale.

Eveniment bogat in sem
nificații, care emoționea
ză nu numai pe locui
torii orașului de pe Birza- 
va. dar pe fiecare din noi, 
cetățeni ai României socia
liste. Fiindcă Reșița. ..Reși
ța noastră", a intrat, prin 
înfăptuirile sale multiple, 
în viața cotidiană a fiecă
ruia. precum și in operele 
industriale, de mare anver
gură, ale ultimului sfert de 
veac.

Drumurile de cale ferată, 
pe care călătorim, ca și lo
comotivele, mai vechi, cu 
aburi, ca și cele de ultimul 
tip — cu motor Diesel elec
tric — poartă amprenta u- 
zinelor reșițene. Răsucim 
un buton și in lumina be
cului ce se aprinde strălu
cesc reflexe din flacăra in
candescentă a Reșiței, unde, 
în acești ani, s-au făurit 
turbinele ce generează e- 
nergia electrică, incepind cu 
salba de pe Bistrița și Ar
geș și pină la Porțile de 
Fier. Oțel reșițean e in via
ductele de la nva, ca și in 
acolada temerară pe care o 
descrie peste Dunăre noul 
pod de la Giurgeni—Vadul 
Oii. Același metal stă în 
scheletul interior al unor 
clădiri înalte, cum ar fi 
palatul administrativ C.F.R.. 
sprijină marile hale side
rurgice de la Hunedoara și 
Galați, e incorporat in ce
tatea strălucitoare a rafină
riei de la Brazi. Căpătind 
forme variate și subtile, il 
regăsim, de asemenea, in 
vagoanele fabricate la A- 
rad. în camioanele și auto
turismele românești, in uti
lajul petrolier, precum și in 
alte sute și mii de repere 
si obiective industriale, ar
ticole de uz curent, care 
alcătuiesc baza materială a 
noii civilizații socialiste pe 
care o edificăm. Pe scurt : 
metalul reșițean este o pîr- 
ghie a progresului tehnic, 
economic, social.

Și iată că acum, la bicen
tenara aniversare, imaginea 
Reșiței contemporane, atit 
de familiară tuturor, ne 
descoperă o nouă dimensiu
ne a sa, de ordin istoric. 
Așezată in perspectiva ce
lor 200 de ani — din care 
27. cei mai activă și cei mai 
plini, aparțin epocii socia
liste — această imagine ca
pătă relief, înțelesuri mai 
adinei, mai bogate. Reșița 
ni se înfățișează astfel ca 
o realitate industrială, so
cială și omenească mai 
complexă decit ne obișnui
sem sâ o considerăm.

E adevărat că, așa cum 
sună o expresie des utili
zată, Reșița intră ca o com
ponentă de bază in „triun
ghiul oțelului" românesc, 
alături de Hunedoara și Ga
lați. Dar această imagine 
trebuie completată imediat 
prin trasarea unui alt po
liedru, al construcției de 
mașini, și care asociază 
Reșița unor vechi citadele 
de înaltă tehnicitate, ca 
Brașovul și Bucureștiul, că
rora li se adaugă: Pitești, 
Brăila, Arad, Ploiești, Cra
iova etc. în ambele 
configurații, Reșița se re
marcă prin contribuții 
care poartă pecetea com
petenței, seriozității, a spi
ritului creator. Prin oțelu
rile și mașinile sale, solici
tate la export in numeroa
se țări, orașul de lingă Se- 
menic intră, ca partener 
egal, in competiția interna
țională a valorilor tehnice.

Este un rezultat al tradi
ției, atestată de cele două 
secole de foc continuu, dar 
și al socialismului, care a 
revitalizat-o printr-un im
puls revoluționar. Ca și Va
lea Prahovei, ca și Valea 
Jiului, ținuturi in care acti
vitatea industrială are un 
trecut secular. Reșița alcă
tuiește o vatră caldă și ge
neroasă a spiritului mun
citoresc, făurit in luptă și 
in muncă prin succesiunea 
generațiilor. Născute ini
țial ca un protest împotri
va nedrepte! alcătuiri capi
taliste, dar și din năzuința

fierbinte spre demnitate, 
libertate și dreptate, aceste 
însușiri capătă, o dată cu 
declanșarea revoluției socia
liste, un sens constructiv, 
dinamizator, făcind posibilă 
edificarea Reșiței noi, cu 
activitate prodigioasă, di
versă și de înaltă clasă teh
nică, cum o cunoaștem as
tăzi.

Tntr-o foaie volantă, „Bi- 
centenaria", apărută in a- 
ceste zile ale aniversării, 
se face un bilanț semnifica
tiv al producției de metal 
reșițene, incepind cu anul 1 
și pină astăzi. E vorba de o 
cantitate de 16 milioane de 
tone de oțel. Transformat 
in șine de cale ferată, re
zultă o lungime enormă cu 
care s-ar putea înconjura 
de trei ori globul pămin- 
tesc.

Rețineți un lucru extrem 
de edificator : două treimi 
din această cantitate, adică 
aproape 11 milioane tone, 
au fost realizate in cei 27 
de ani de după eliberarea 
țării. E cea mai bună do
vadă că perioada ultimă, de 
maximă inflorire a Reșiței, 
a rezultat din valorificarea 
chibzuită, clarvăzătoare de 
către partid, nu numai a 
unor zăcăminte materiale, 
dar. în primul rind, a co
morii celei mai de preț care 
constă in energia, inteli
gența, talentul, puterea de 
dăruire a oamenilor.

La Reșița aceste virtuți 
umane, aplicate la făurirea 
metalului, au apărut chiar 
mai înainte de vara lui 
1771. data aprinderii prime
lor furnale. Pe valea Bir- 
zavei, lucrarea fierului era 
o îndeletnicire populară, 
răspindită prin mici atelie
re sătești. Anul 1771 mar
chează apariția unei meta
lurgii organizate in mod 
industrial. Atunci, o dată cu 
cele două furnale, se inau
gurează „un flux tehnolo
gic" alcătuit din patru ve
tre de afinare a fierului, o 
turnătorie dc piese de tuci, 
ciocane de forjă și două 
șoproane servind ca depo
zit. Iobagii din satele în
vecinate deveneau meta- 
lurgi.

Ei iși perfecționează meș
teșugul in decursul anilor, 

o dată cu extinderea agre
gatelor, cu introducerea u- 
nor noi procedee. Conco
mitent insă, dezvoltarea 
mijloacelor de producție nu 
întirzie să se reflecte în 
conștiința lor socială și 
politică. în focul bătăliilor 
de clasă, pentru ciști- 
garea drepturilor elemen
tare. muncitorii reșițeni, 
români, germani, maghiari, 
deprind marea lecție a 
solidarității proletare și 
se organizează in asocia
ții muncitorești, pentru ca 
in 1868, prin intermediul 
metalurgistului Carol Far- 
kaș, să se afilieze Asocia
ției Generale a Muncitori
lor, aflată, la rindul ei, in 
legătură cu Internaționala 
I fondată de Marx și 
Engels. La începutul seco
lului al XX-lea se înfiin
țează prima organizație lo
cală a Partidului Social- 
Democrat.

Procesul continuei radica
lizări politice se concreti
zează, după primul război 
mondial, prin apariția unui 
grup comunist, care
deveni apoi organizația de 
partid a Reșiței. Comuniștii 
reșițeni militează împotri
va ofensivei patronale. Din 
1938, o dată cu constituirea 
unui comitet local al orga
nizației lor, lupta sub di
ferite forme a muncitori
lor reșițeni, indiferent de 
naționalitate, împotriva fas
cizării țării și a războiului 
capătă aspecte tot mai 
dirze, mai ascuțite. în 
primăvara anului 1944, Iau 
naștere, organizate de co
muniști, gărzi patriotice 
și un detașament de parti
zani care acționează 
munții Carașului.

Așadar, lingă vetrele fo
cului nestins de pe Birza- 
va se forjează virtuțile pro
fesionale șl politice ale 
muncitorimii reșițene, la a 
căror temelie se află pre-

țuirea muncii temeinice și 
conștiincioase, solidaritatea 
și disciplina muncitorească, 
necesitatea luptei intransi
gente pentru prefacerea re
voluționară a țării. Comu
niștii pun și aici in valoa
re. zi de zi, prin interme
diul faptelor, patriotismul 
fierbinte și activ care de
clanșează, după eliberarea 
țării, marile energii uma
ne. de inițiativă și creație, 
datorită cărora Reșița va 
cunoaște perioada de apo
geu a existenței ei biseeu- 
lare.

s-a desfășurat în conti
nuare în ritmul unei lupte 
aprige pentru creșterea 
producției de metal. Meta
lul necesar înfăptuirii pri
melor planuri de industria
lizare socialistă elaborate 
de partid. Pină la edifi
carea noii Hunedoare, sar
cina aceasta îi privea, in 
primul rind. pe reșițeni. 
Și ei s-au arătat Ia înălți
mea ei punînd in cumpănă 
totul : măiestria ciștigată 
de-a lungul generațiilor, 
abnegația, devotamentul 
față de cauza socialismu
lui. Cuptoarele și-au spo
rit capacitatea la niveluri 
incredibile și apoi, cind și 
această rezervă a atins li
mita, au fost refăcute din 
mers. Acțiune vastă și de 
mare curaj, deoarece noile 
agregate se construiau în 
imediata apropiere a celor

nate echipării salbei 
hidrocentrale de pe 
trița și Argeș, dar mai ales 
cele cu caracteristici de 
unicate, destinate Porților 
de Fier. Prin asemenea 
realizări și încă multe al
tele (compresoare, linii de 
laminoare, turbine cu 
aburi etc.) reșițenii conti
nuă să pășească in detașa
mentul de frunte al con
structorilor de mașini din 
țara noastră. Uzinelor con
structoare de mașini din 
Reșița, acestui detașament 
exemplar, ‘
tradiții și 
toare a 
muncitoare, li s-au inminat 
Steagul Roșu și diploma de 
întreprindere fruntașă in 
întrecerea socialistă pe 1970. 
E o distincție care stimu
lează la un intens efort 
creator luminat de înalta

plan, conducători de sec
ții și uzine. Ei se remarcă 
acolo desigur și ca oameni 
noi, promotori ai unei con
științe înaintate.

Sursa primordială a aces
tor 
cei 
de 
ale ___
continuu de a le 
in necurmată activitate, cu 
regularitatea cu care răsar 
astrele, le-a creat in 
cursul anilor un profund 
sentiment al răspunderii și 
rigorii. Furnalul înseamnă 
loc sub presiune și cu fo
cul nu-i de glumit. Focul 
nu iartă. De aceea, fuma- 
listul trebuie să fie ager, 
isteț, conștiincios, neșovăi
tor, stăpin in orice mo
ment pe situație. Pe cei pe 
care ii conduci trebuie să-i 
respecți și sâ știi să-i a-

coala reșițeană se 
desfășoară pe par
cursul unor ample 
bătălii, colective, al 
căror factor dina

mizator il constituie or
ganizațiile de partid. Din
tre multele acțiuni care 
pol fi citate in acest 
sens ne referim, limitați de 
spațiu, la două : realiza
rea înainte de termen, că
tre sfirșitul anului 1970, a 
celei de-a treia turbine 
destinate Porților de Fier, 
acțiune ce a permis, la 
rindul ei, scurtarea ter
menului de dare in func
țiune a hidroagregatului 
respectiv ; cealaltă acțiune, 
desfășurată tot atunci. a 
avut drept obiectiv livra
rea motorului

Profil urbanistic reșițean

neaza calificarea, 
Iar in frunte, in 
pentru promovarea noului 
și aici ca și pretutindeni 
pe cuprinsul Reșiței mun
citorești — comuniștii.

Pe pardoseala halei sau 
pe un stilp metalic, dea
supra vechiului clopot ce 
vestea începerea muncii in 
fabrica de poduri, un șir 
de plăci metalice consti
tuie o originală cronică a 
deceniului. semnificativă 
pentru creșterea continuă 
a ritmului de producție, 
dovadă a maturizării oa
menilor. Prima placă, pur- 
tind numărul 100, indică 
data de octombrie 1963. 
Placa ,,500“ — iunie 1967. 
„1 000“ — decembrie 1970. 
De remarcat că aceasta din 
urmă este precedată 
,.900", datată in 
1970. Concluzia o 
imediat orice vizitator 
secției : 
motoare a fost realizată în 
aproape trei ani.
sută in numai 8 luni.

Această performanță re
prezintă împlinirea unui 
angajament luat față de 
partid. Angajament ce de
venise dorința fierbinte a 
fiecărui om al secției. E- 
fortul maxim s-a concen
trat in final pentru reali
zarea ultimelor patru mo
toare. Oamenii rămineau 
voluntar și după program, 
se prezentau la lucru su
plimentar, din proprie ini
țiativă. Imboldul inimii, 
adăugat îndemînării și pri
ceperii, și-a spus cuvîntul. 
Au fost obținute ritmuri 
optime care, in cursul a- 
nului următor. 1971, au in
trat in obișnuința cotidiană 
a secției.

Terminat chiar în cursul 
zilei de 30 decembrie 1970. 
motorul 1 000 a devenit un 
simbol. A fost salutat cu 
muzică și botezat, ca o 
navă lansată la apă. cu o 
sticlă de șampanie. Fiecare 
echipă s-a fotografiat pe 
rind in preajma lui. Pro
gramul artistic, prezentat 
atunci, îl cuprindea ca un 
lait-motiv. Bucurii și satis
facții spontane, sincere, din 
adincul inimii. Dar care a- 
ratâ in ce măsură munca, 
viața colectivului uzinal 
intră firesc în preocupă
rile personale, Intime, ale 
fiecărui om al Reșiței, 
de orice naționalitate ar fi. 
Victoriile tuturor sint și 
propriile lui victorii. în 
felul acesta se edifică sen
timentul participării direc
te. nemijlocite, la viața 
obștii, al responsabilității 
comuniste pentru împlini
rea marilor obiective sta
tornicite de partid.

echlpa de montori a 
Ion Olaru a trebuit să 
realizeze. Montorii, majo
ritatea tineri, au lucrat cu 
pasiune, cu dăruire, fără a 
ține seama de orele de
program, căci era in joc
prestigiul lor profesional, 
al Reșiței și, mai ales, al 
țării.

La prelucrarea arborelui 
turbinei, strungarul Ion 
Tomiță a adus o modifi
care tehnologică ce a scur
tat cu aproape două 
termenul de livrare

Strungarul acesta 
strălucită competență, 
venit dintr-un sat din a- 
propierea Botoșanilor, de la 
„coasă și oițe", nu intrase, 
pină acum 15 ani. intr-o 
uzină. Era tinăr, isteț, dor
nic să învețe. A avut șan
sa ca, din fragedă tine
rețe, să pășească pe poarta 
acestei „politehnici a mun
cii practice", care este Re
șița. S-a ridicat prin efort 
propriu și pricepere, sti
mulat, desigur, cu tact pe
dagogic de cei mai cu ex
periență. Maturizat politi
cește, devine membru de 
partid. Trece. dintr-un 
continuu imbold pentru 
nou, la mașini cu caracte
ristici din ce în ce mai 
pretențioase, mai compli
cate. Mereu nemulțumit 
de ceea ce a realizat, dor
nic să se depășească. Im
puls interior pe care i l-a 
sădit Reșița acestui dece
niu, aflată ea însăși intr-o 
impetuoasă revoluționare 
tehnică.

întemeiat pe principiile 
muncii, orașul oțelului res
pectă și stimulează pe cei 
care se dedică, cu trup și 
suflet, efortului creator. 
Strungarul comunist Ion 
Tomită este astăzi, alături 
de alți patru muncitori, 
membru al comitetului de 
direcție al uzinei. Calitate 
în care se străduiește să 
înfățișeze punctul de ve
dere al tovarășilor săi de 
muncă, cu care se consul
tă mereu și pe care îi re
prezintă cu cinste in acest 
înalt for al democrației 
muncitorești

Excepțională prin traiec
toria ei, evoluția tinărului 
botoșenean este edifica
toare pentru ceea ce am 
denumit a fi „școala reși- 
țeană". O școală ce for
mează muncitori destoinici. 
cU înaltă calificare și cu o 
conștiință politică înainta
tă. Adevărați oameni noi. 
constructori constienți 
socialismului în România.

vente și entuziaste a comu
niștilor, s-a făcut, in primii 
ani de după eliberare, in 
condiții grele. Participarea 
hotărită a țării la războ
iul antihitlerist, iar apoi 
refacerea economiei națio
nale, preconizată in oc
tombrie 1945 la Conferința 
Națională a P.C.R., aveau 
drept premisă majoră pro
ducția de metal. Sursa a- 
cestui metal era atunci, in 
primul rind, Reșița Dar 
agregatele ei. lipsite de 
materia primă, administrate 
defectuos, cu rea credință 
și dușmănie de patronii de 
pe atunci, lucrau sub ca
pacitate. Numai prin ati
tudinea plină de însuflețire 
patriotică, prin înalta con-

a 
și-a 
re-

știință revoluționară 
muncitorimii, Reșița 
putut aduce aportul la 
vitalizarea țării.

S-au depus eforturi 
roice. Lupta echipelor 
furnaliști timp de 
zile și patru nopți, pentru 
a-și salva agregatul, ame
nințat in iarna lui 1947— 
1948 cu distrugerea din 
pricina lipsei de apă, 
constituie un episod, intre 
multe altele, care stau la 
temelia Reșiței noi, socia
liste.

Deceniul următor, 51—60,

vechi, încă in funcțiune. 
Lipsa de spațiu cerea o or
ganizare ireproșabilă. Con
tau pină și distanțe măsu
rate in centimetri. Oțelul 
se elabora in timp ce hala 
de deasupra cuptoarelor 
era in reconstrucție. Zida
rii lucrau in tranșe calcu
late potrivit orelor de e- 
laborare a șarjelor. Astfel, 
reșițenii au făcut față cu 
succes sarcinilor încredin
țate de partid.

în următorul 
producția de oțel 
nate cunoaște un _
tehnicitate. Numărul măr
cilor, ca și calitatea lor sint 
intr-un continuu progres. 
Se ating parametri com
petitivi pe plan internațio
nal. Lucrul e posibil și da
torită încorporării în acest 
metal a unor cercetări sis
tematice efectuate de spe
cialiștii combinatului reși- 
țean. Dar acest deceniu, 
61—70, se remarcă în spe
cial prin marele avînt al 
uzinelor constructoare de 
mașini care trec la fabri
carea pe scară largă a 
unor produse complexe de 
înalt nivel tehnic. Sint de 
remarcat in special motoa
rele Diesel electrice pentru 
locomotive care au ajuns 
la al 1.098-lea exemplar, 
agregatele electrice desti-

n vechi inginer 
bun cunoscător 
orașului definea ca
racteristicile Reși
ței prin trinitatea :

■ ț labo- 
școaiă. Un pro- 

din Ti-
făurar de metal 
rator 
fesor universitar 
mișoara, trăitor un timp 
printre reșițeni, caracteri
zează colectivul uzinal ca 
„a doua universitate și, in 
mod cert, cea mai impor
tantă", care l-a format „ca 
om și specialist". într-un fel 
sau altul, referirile la Reșița 
reiau constant, după cum 
se vede, noțiuni ca : școa
lă, formare, educație. Prin 
ele ni se relevă o dimen
siune semnificativă a „ce
tății de foc" de pe Bîrzava. ~ ... ——»— decenii,

revolu- 
imens

Reșița acestor 
muncitorească și 
ționară, a fost un 
nucleu de formare a side- 
rurgiștilor și a construc
torilor de mașini de înal
tă calificare. Un nucleu 
din care mulți au fost 
trimiși la Hunedoara, Ga
lați, Tirgoviște sau în 
forurile de conducere 
bucureștene, devenind a- 
colo cadre de nădejde, lu
crători și ingineri exem-

propii. preceptele
după care se conduce, timp 
de ani de zile, in activi
tatea lui cotidiană, mais
trul principal de la fur
nale, Petru Sfercocca. Ele 
fac parte dintr-un cod etic 
și profesional pe care el 
și l-a însușit in bună parte 
de la predecesorul său. 
Dumitru Gropșan, ieșit la 
pensie și alături de care a 
lucrat timp de două dece
nii.

Reșițeanul apreciază lu
crul temeinic, nu rabdă 
„fușereala1*.  E mai mult 
decit un îndemn profesio
nal sau o deprindere. Ri
goarea e o trăsătură de 
caracter pe care încearcă 
să o transmită și altora. 
Inginerul Antonică Dijmă- 
rescu, originar din Gorj, 
iși amintește cu recunoș
tință acum de exigența 
primului său maistru, cînd 
și-a. început activitatea ca 
electrician, după termina
rea școlii profesionale. 
„Atunci mi s-a părut în
cuiat și neînțelegător. Timp 
de cinci luni m-a pus să 
ung cu ulei, deși veneam 
de la școală. îmi dădea să 
trag Ia pilă mal mult de
cit credeam că era nece
sar. Era un om 
dar drept. M-a 
mai mult decît
M-a învățat ce înseamnă 
să fii membru demn al

2 300 CP purtind numărul 
1 000, pentru a încununa 
astfel rodnica activitate de 
un deceniu al unei întregi 
secții.

Prototipul fusese elabo
rat cu 10 ani in urmă, in 
cursul lui 1960. Motorul a- 
cesta, de o deosebită com
plexitate, concentrase a- 
tunci atepția întregii uzi
ne. Către secția respectivă, 
purtind încă denumirea 
veche de „fabrică de po
duri", fuseseră trimiși cei 
mai buni : strungarii Ni- 
colae Bîrțu și Fila Damas- 
chin, șeful de ' ' 
Gheorghe Radu, 
montator, 
șeful de ____ ,
Frtinzăverde, cel mai bun 
absolvent, cu nota 10, al 
școlii de maiștri. „A fost o 
șansă deosebită ca ve
nirea mea de pe băn
cile politehnicii timișorene 
să coincidă cu o asemenea 
perioadă de pionierat" — 
spune inginerul Ion Tudora, 
acum conducătorul secției 
motoare Diesel electrice.

Lucrul a mers potrivit 
tradiției reșițene : riguros, 
temeinic. De la început nu 
s-a admis nici o abatere 
de la prescripțiile tehnice, 
nici o derogare. Control 
sever și exigent, in toate 
fazele de fabricație, reali
zat de un serviciu tehno
logic propriu. Toți oa
menii secției iși perfecțio-

piritul r e ș i ț e a n, 
constituit prin stra
tificări seculare, iși 
menține continuu 
tinerețea. aseme

nea focului nestins care il 
simbolizează. Căci rigoa
rea se asociază deschiderii 
către nou ca o condiție a 
progresului. în virtutea a- 
cestei dialectici s-ar putea 
vorbi — și nu de dragul 
unui paradox — de o Re- 
șiță care rămîne pururi ti- 
nără. în anii noștri, a- 
ceastă prospețime estq în
treținută de avîntul con
structiv al țării intregi, in 
cadrul căruia i se încredin
țează Reșiței misiuni din 
ce în ce mai importante, 
de mare prestigiu.

Astfel, pentru secția de 
mecanică grea, specializată 
în echiparea hidrocentrale
lor. ultimii doi ani au con
stituit perioada celor mai 
ample înfăptuiri. Chiar 
pentru oameni cu veche și 
înaltă experiență ca mais
trul principal Francisc 
Kronawetter sau ca șefii 
echipelor de montaj Emil 
Ancuța și Ion Olaru. Con
strucția și asamblarea a- 
gregatelor energetice pen
tru — -
cu 
Și !
Pe 
au 
men 
cut cu străduință, 
trie, inventivitate.

A echilibra static 
colos de 320 tone, ca ro
torul turbinei, pe o bilă de 
10 cm, iată o performanță, 
între atîtea altele, pe care

Porțile 
caracter 

parametri 
plan i 

constituit
i ce a

de Fier, 
de unicat 
competitivi 

internațional, 
1 un exa- 
trebuit tre- 

măies-

În aceste zile, Re
șița trăiește, cu 
participarea afecti
vă ce-i este carac
teristică zilele bi

centenarului. Prilej de jus
tificată mindrie care, potri
vit tradiției reșițene, trebuie 
susținut cu fapte. Fapte 
ce constituie platforma de 
lansare a Reșiței in cel 
de-al treilea veac al exis
tenței ei.

Potrivit tot unui 
obicei, reșițenii vor 
consemneze în material 
durabil acest important e- 
veniment. Focul continuu 
al cuptoarelor, întreținut 
timp de două secole, le-a 
creat o solidă conștiință a 
istoriei. Și ei au căutat să 
o exDrime : tipărind o sub
stanțială monografie, gra- 
vînd plăci comemorative 
pe care le-au plantat, ca pe 
niște efigii, în zidurile u- 
zinelor. Au încercat, mai 
mult, să creeze o frescă 
picturală, opunînd antitetic 
Reșița veacului trecut ce
lei de azi, ori să -
mici construcții cu 
ter monumental, ce 
țișează, bunăoară, 
primului furnal, ori 
obelisc din oțel inoxidabil, 
deasupra căruia pilpiie o 
flacără.

Reșița focului nestins, 
Reșița de astăzi — vatră a 
metalului incandescent, 
leagăn al virtuților eroicei 
noastre clase muncitoare — 
Reșița oțelarilor ți a con
structorilor de mașini, Re
șița înaltelor performanțe 
tehnice, merită să fie eter
nizată în bronz și in mar
mură, în cint și-n aur de 
poeme.
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De un an. de la victoria obținută 

în alegerile prezidențiale, la 4 septem
brie 1970, de către Frontul Unității 
Populare, Chile se plasează in cen
trul atenției mondiale. Faptele legate 
de acest eveniment, calea aleasă de 
poporul chilian, ca si perspectivele 
dezvoltării sale istorice și-au găsit și 
iși găsesc elocvente și variate ilus
trări în primul rind in capitala țârii 
— Santiago de Chile.

Care este prima impresie a contac
tului cu capitala chiliana ? S-ar pu
tea spune că centrul orașului, de unde 
începe aproape întotdeauna vizifan.i 
lui, nu are nimic neobișnuit față de 
alte metropole Poate, doar, consta
tarea paradoxală că. deși străzile 
principale arată ca niște linii para
lele. tăiate perpendicular de altele, 
tot paralele, cu o exactitate aproape 
matematică, tocmai această rigoare a 
sistematizării te Împiedică să te ori
entezi. Sutele de „cuadros" in care 
este parcelat centrul sini atit de ase
mănătoare între ele (cel puțin la 
prima vedere), incit cu greu poți 
găsi un punct dc reper. Două din a- 
ceste paralele sint tăiate, totuși, în 
linii mai groase. 
Este faimoasa A- 
venida Alameda, 
unul din cele mai 
lungi bulevarde 
din lume. Case 
vechi se înghe
suie printre edi
ficiile moderne, 
iar biserica San 
Francisco, celebru 
monument arhi
tectonic, privește 
parcă și acum cu 
stupefacție la 
„Hotelul Empe- 
rador", care i-a 
luat perspectiva 
zărilor, a Anzilor 
înzăpeziți. Iar A- 
lameda se tot 
transformă, în- 
noindu-se și împingind „coastele o- 
rașului" spre poalele munților.

Unul din „pătrățelele**  orașului este 
Plaza de Armas, prima piață publică 
a capitalei, de unde — scria inspirat 
un mare literat chilian, Joaquin An- 
res Bello — „au răsărit primele spițe 
pentru roata istoriei noastre**.  Aici, 
in Plaza de Armas, s-au adunat de
seori locuitorii orașului in vremuri 
de restriște, cintărindu-și forțele de 
rezistență și tot aici au răsunat ex
ploziile de bucurie ale unor mari îm
pliniri. Aici au jurat credință oștenii 
lui Bernardo O’Higgins in fața stea
gului ridicat în războiul pentru nea
târnare, împotriva dominației spanio
le. și tot de aici au răsunat primele 
îndemnuri din mitingurile mișcării 
muncitorești la lupta împotriva ex
ploatării capitaliste. De aici au elec
trizat mulțimile primii militanți ai 
Partidului Muncitoresc din Chile, 
nucleul energiilor proletare din care 
s-a dezvoltat mai tirziu partidul co
munist, care va împlini, in primă
vara anului viitor, jumătate de veac 
de existență.

Sint cartiere, chiar zone întregi ale 
orașului, unde revărsarea de bună
stare și lux se etalează cu accente 
sfidătoare, in general străine firii 
chilianului. în multe din casele fas
tuoase de aici, îmi spunea un tinăr 
gazetar din Santiago, stau „momios**  
Imumii politice), oameni reprezen- 
tind burghezia monopolistă și oligar
hia latifundiară.

Dar dincolo de perimetrul aristo
crației vechi și noi, orașul are încă 
chipul aspru, întunecat. Dacă iei unul 
din autobuzele care duc spre „Las 
Barrancas* 4, ..Quinta Normal**  sau „La 
Granja**  (trebuie să aștepți mult, 
uneori chiar o oră in stație pentru 
că mașinile cu locurile ocupate 
nici nu opresc in stație) vei 
descoperi acest chip. Cartiere cu 
case din șipci și lut pline de copii 
desculți și plăpinzi. Pentru cartie
rele periferice ale orașului „prinse în 
pioneze**  — cum scria un gazetar, in 
revista „Ahora**  — o ploaie de ci
teva ore reprezintă o adevărată ne
norocire. Ulițele se transformă în 
piraie umflate, pe care plutesc „pe
tece" de acoperișuri, tot felul de lu
cruri casnice smulse de rafalele vân
tului.

Cu cîtva timp in urmă, un profe
sor de sociologie de la Universitatea 
din Santiago de Chile a organizat o 
lecție neobișnuită pentru studenții 
săi. I-a dus in Las Barrancas. Așa 
au fost ilustrate și înțelese mai bine 

cifrele, datele șl concluziile In legă
tură cu inegalitatea socială ce a dom
nit atita vreme în Chile și împo
triva căreia s-a pronunțat majori
tatea poporului la alegerile din 
toamna anului trecut. Unu la sută 
din populația țării dispunea de 10 la 
sută din venitul național, in timp ce 
30 la sută din familiile chiliene aveau 
venituri sub cota minimului vital. 
Din forța de muncă a orașului San
tiago, 7 la sută era afectată de șo
maj. Paliativele din trecut au fost 
comparate cu peticele de pe aco
perișurile bordeielor din Callampas. 
„Nu aparențele trebuie schimbate — 
suna acum un an glasul partidelor 
din Unitatea populară — ci fondul 
situației. înseși structurile economice 
și sociale**.

Cuvintele orașului
Pe Avenida Bilbao, una din cele 

mai mari artere ale capitalei, de-a 
lungul străzii Alameda, pe zidurile 
Universității din Santiago, pe coli
nele San Cristobal sau Cerro Santa

Santiago de Chile 1971
■ O piață încărcată de istorie IB Sociologie „pe viu“ în car

tierul Barrancas O „El cobre11 este acum al nostru

Lucia, pe kilometri de pereți din 
paiantă sau seînduri din Callampas 
se transmisese un mesaj scris cu 
uriașe litere de foc : „Unitatea 
populară — lupta împotriva exploa
tării, împotriva dependenței". „Gu
vern popular — independență na
țională". „Unitatea populară — drep
tate socială, demnitate, poporul stă- 
pin pe destinele sale". „Vencere- 
mos 1“ („Vom invinge !“).

Acestea au fost primele cuvinte 
ale orașului, cu care am venit în 
contact la Santiago de Chile, in 
toamna anului trecut. Era în preaj
ma scrutinului din Congres, care 
avea să ratifice victoria electorală 
obținută in alegerile prezidențiale 
de dr Salvador Allende, candidatul 
Unității populare. Inscripțiile mura
le, sintetizind sensurile și obiectivele 
majore ale unui program revoluțio
nar, au încins traseele orașului pe 
o lungime de patru ori mai mare 
decit cea a riului Mapocho, care tra
versează capitala. Este greu de 
descris entuziasmul acelor zile din 
preajma consacrării parlamentare a 
succesului dobindit de Unitatea popu
lară in alegerile prezidențiale. Dar, 
intr-una din zilele premergătoare fi
nalizării victoriei, radioul și-a între
rupt brusc emisiunile curente, anun- 
țind că in cartierul „Vitacura**  a fost 
săvirșit un atentat împotriva genera
lului Rene Schneider, comandantul 
șef al armatei. Era reacția crispată, 
furibundă, a forțelor de extremă 
dreaptă, care încercau să creeze o 
atmosferă de panică, de nesiguranță, 
in nădejdea că vor obține suspenda
rea vieții parlamentare și, astfel, 
blocarea desemnării lui Salvador 
Allende în funcția prezidențială. Ca
pitala a trăit, atunci, un moment de 
încordare. Dar fără panică, fără sen
timentul derutei. Dimpotrivă. încor
darea s-a convertit în stare de vigi
lență generală, care a dus la stig
matizarea pe scară națională a actu
lui terorist și a scopului urmărit 
prin el.

Și a venit ziua de 24 octombrie. Se 
menținea incă starea de urgență — 
pentru evitarea oricărei provocări a 
reacțiunii — dar pe măsură ce pe 
masa prezidiului din Congresul na
țional se adunau buletinele de vot în 
favoarea lui Allende, telegraful fără 
fir al satisfacției populare a scos pe 
stradă zeci de mii de oameni.

în seara acelei zile am văzut zeci 
de echipe de tineri comuniști și so
cialiști circulînd calm, in grupuri 
mici, purtind găleți cu vopsea și bi
dinele. Pe ziduri, alături de

„Venceremos", au apărut, cu litere 
gigantice, inscripții-gcmene : „He- 
mos Vcncldo !'• (Am învins).

Iar la 4 noiembrie, Salvador Allen
de prelua oficial postul de președinte.

„Vede|l, companero”...
— „Vedeți companero, cum vin co

loanele ? Parcă nu au sfirșit. Vin 
aici, spre Piaza Bulnes. Și ce mică 
a devenit piața 1 Vedeți marca de 
steaguri roșii ? Santiago a ieșit cu 
steaguri roșii. Aș vrea să le număr, 
dar cine ar fi in stare ? Și ele nu 
mai trebuie ascunse. Pentru că azi 
e primul 1 Mai cind avem un guvern 
popular. Uitați-vă la cei din tribună. 
Acolo, in mijloc, este companero 
presidente. Salvador Allende. Și mi
niștrii sint acolo. Cind s-a mai po
menit să vină președintele republicii 
la manifestația de 1 Mai ? Niciodată 
in trecut. Acum președintele este cu 
poporul, iar poporul cu președintele".

Am transcris cele de mai sus din 
filele carnetului cu însemnări de la 
demonstrația de 1 Mai din Santiago.

Acolo, într-o coloană de manifestanțî, 
am făcut cunoștință cu un tinăr mun
citor din construcții care, aflind că 
sint străin, dar companero (tovarăș), 
și-a deschis sufletul. Tot el mi-a dă
ruit un ziar cu cerneală tipografică 
umedă incă. Era primul număr al 
ziarului scos de C.U.T. (Centrala Uni
că a Oamenilor Muncii din Chile). 
Simbol și, totodată, act concret al 
drepturilor de care se bucură azi oa
menii muncii din această țară. Drep
turi politice și drepturi sociale. Prin
deau viață, în acea perioadă, primele 
măsuri de alinare a rănilor sociale 
moștenite. Lucrările publice au dat de 
muncă unei bune părți din armata 
șomerilor ; taxele școlare au fost des
ființate. deschizindu-se porțile insti
tuțiilor de invățămint și pentru copiii 
familiilor cu venituri modeste. în 
„Las Barrancas" și „Quinta Normal" 
a apărut laptele — acea porție zilni
că, de jumătate de kg de lapte, care, 
prin hotărirea guvernului, se dă gra
tuit copiilor.

Dar drepturile economice și sociale 
se consolidează. în primul rind, prin 
creșterea avuției naționale, prin spo
rirea producției. Acest raport între 
producție și creșterea nivelului de 
viață a fost leit-motivul cuvîntării 
rostite atunci de președintele Allen
de. Ciștigarea „bătăliei producției" a 
devenit o lozincă principală a revolu
ției chiliene, iar masele muncitoare 
care au demonstrat acolo au adus și 
primele cifre ale sporurilor de pro
ducție dobîndite. Statul major al lup
tei pentru consolidarea puterii popu
lare s-a mutat in întreprinderi. în 
uzine, în mine ; cuvintele de ordine 
ale revoluției luau graiul chemărilor 
la analiza productivității, a prețului 
de cost, la menținerea unui flux nor
mal al producției. Oamenii muncii 
din Santiago, din întreaga țară, tre
buiau să dovedească — și au dove
dit-o — că știu a gospodări între
prinderile mai bine decit patronii.

Două tunuri și un grafic
„La Moneda**  este cea mai cunos

cută clădire din Santiago de Chile. 
Palatul maiestuos, sobru și masiv, cu 
ziduri groase, a servit în trecut ca 
monetărie a statului. De aici și nu
mele lui. Din 1848 este reședința de 
lucru a președinților republicii. Aici, 
in „La Moneda", unde funcționează 
și citeva ministere, se concentrează, 
ca intr-un focar, activitatea oficia
lităților. Deseori au loc aci conferințe 
de presă ; dialogul cu ziariștii se 

poartă atît pe probleme interne, cit șl 
internaționale, in legătură cu relațiile 
externe ale Republicii Chile, bazate 
pe principiile independenței și suve
ranității naționale, pe dorința de co
laborare și cooperare cu toate țările 
lumii, intr-un climat de egalitate și 
avantaj reciproc. Principiile acestei 
politici au deschis larg porțile pala
tului „La Moneda". Aici i-a primit 
președintele Allende pe ambasadorii 
R. P. Chineze și R. D. Germane, cu 
care Chile a stabilit relații diploma
tice. Chiar înaintea acestor acțiuni de 
mare rezonanță internațională au 
fost restabilite relațiile diplomatice 
cu Cuba. „La Moneda" i-a intimpinat 
cu căldură pe reprezentanții R. D. 
Vietnam și R. P. D. Coreene cu care 
Chile a stabilit relații economice.

Santiago devine un centru impor
tant al vieții internaționale și prin 
găzduirea unor manifestări de mare 
însemnătate ale cooperării regionale 
și pe plan mai larg. Enumerăm doar 
citeva din ele : Reuniunea C.E.P.A.L. 
din 1971 ; Conferința P.N.U.D. (Pro
gramul O.N.U. pentru dezvoltare) ; 
Intilnirea interamericană consacrată 

rolului științei și 
tehnologiei mo
derne in stimula
rea economiilor 
din țările in curs 
de dezvoltare. Iar 
în primăvara anu
lui viitor, Santia
go de Chile va fi 
gazda celei de-a 
3-a Conferințe 
mondiale pentru 
comerț și dezvol
tare.

Să nu părăsim 
„La Moneda**  fără 
a zăbovi citeva 
clipe in curtea ei 
interioară. Aici e 
o fîntină arteziană 
celebră — prima 
sursă de apă a ora

șului. în apropierea ei — două tu
nuri : „El Relampago" (Fulgerul) și 
„El Furioso**  (Furiosul). Intre ele — 
aparent ciudată vecinătate — un gra
fic simplu, pe înțelesul tuturor, pla
sat de curînd. Graficul se referă la 
cuprul chilian în perioada 1922—1970. 
Valoarea producției în această perioa
dă se ridică la aproape zece miliarde 
dolari. Din această sumă, peste trei 
miliarde reprezintă costul producției, 
circa 2 350 000 000 sint veniturile ob
ținute de Chile de pe urma cuprului, 
in timp ce profiturile monopolurilor 
au fost aproape duble : peste 
4 500 000 000 de dolari. Această jefuire 
a celei mai mari bogății naturale a 
țării a luat sfirșit.

Lîngă graficul dintre cele două 
tunuri se vede o placardă simplă — 
„Ahora el cobre es nuestro**  (Acum 
cuprul este al nostru). Și sub ea — 
o dată : 11 iulie — data naționalizării 
cuprului.

Nu este deloc întimplătoare veci
nătatea tunurilor turnate in 1772 și 
graficului datînd din 1971. Tunurile 
sint simboluri ale războiului pentru 
independența politică ; graficul indi
că cea mai mare victorie a chilieni
lor în lupta pentru independență 
economică.

în ,,bătălia producției**  s-au obținut 
și se obțin importante succese. Nu 
de mult, comunicatele date publici
tății de Societatea întreprinzătorilor 
au anunțat sporuri de producție în 
toate sectoarele industriale. Statisti
cile indicau, totodată, cel mai scăzut 
nivel al șomajului din ultimii zece 
ani. Urmările recentului cutremur au 
cerut eforturi in plus ; au cerut și 
sacrificii. In multe întreprinderi s-a 
lucrat și duminicile pentru a se grăbi 
reconstrucția.

Intr-una din aceste dumnici, dimi
neața — la orele cind in zilele de 
repaus autobuzele nu sint aglome
rate — am văzut sute de oameni în- 
ghesuindu-se in mașinile care se în
dreptau spre centura industrială a 
orașului, spre șantierele acestuia. Și 
mi-am adus aminte atunci de tînărul 
cu care eram la manifestația de 
1 Mai, de cuvintele lui : „Vedeți, 
companero, cum vin coloanele? Par
că nu au sfirșit...**.

Mi se dezvăluia inima orașului, 
pulsul revoluționar al vremurilor noi 
pe care le trăiește din toate fibrele 
sale.

Eugen POP
Santiago de Child.

...Alegerea lui Cen Șue- 
hul secretarul comitetu
lui de partid, ca membru 
in colectivul de condu
cere al Fabricii de 
mașini-unelte din Șanhai 
a fost primită cu ovații 
îndelungi de toți cei pes
te 6 000 de salariați pre- 
zenți la adunare. Vorbi
torii care i-au susținut 
candidatura l-au caracte
rizat pe Cen drept „omul 
cu miini de aur", „omul 
cu Idei", „omul de ome
nie**.  Incercind să aflăm 
„secretul**  acestei încre
deri cu care a fost 
învestit, Cen Șue-hul a 
ocolit întrebările care-1 
priveau direct și ne-a 
vorbit, in schimb, de is
toricul fabricii, de planul 
pe 1970 îndeplinit înainte 
de termen, de (aptul că 
în 1971. in loc de 2 400 de 
mașini de rectificat de 
înaltă tehnicitate prevă
zute in plan, vor încerca 
să producă 3 000 sau 
chiar mai multe. Cu deo
sebită însuflețire ne-a 
povestit Cen despre oa
menii întilniți în cale în 
timpul vizitei prin sec
țiile fabricii

— Linia asta tehnolo
gică, în întregime auto
matizată — spune Cen — 
unde la fiecare patru mi
nute o bară de metal se 
transformă într-o roată 
dințată, a fost concepută, 
proiectată și executată 
chiar de cei pe care-i ve
deți că o dirijează acum 
de la pupitrul de co
mandă.

în fața unei mașini de 
șlefuit de înaltă precizie, 
Cen ne-a prezentat pe 
muncitorul Giao Pin-han, 
unul din absolvenții 
cursurilor speciale de ca
lificare tehnică din fa
brică.

— Și, poate — comple
tă Giao — un viitor stu
dent al Universității teh
nice serale de pe lingă 
fabrica noastră, la înfiin
țarea căreia tovarășul 
Cen a pus și sufletul și 
umărul.

Inițiativa fabricii din 
Șanhai de a pregăti, din 
rindul muncitorilor, prin 
cursuri și școli speciale, 
tehnicieni de înaltă cali
ficare, iar din rindul a- 
cestora — cercetători, 
proiectanți și ingineri a 
avut un larg răsunet In 
intreaga industrie chine
ză. In scurt timp, prima 
promoție de absolvenți ai 
Universității serale au al
cătuit în fabrică un pu
ternic serviciu de concep
ție și proiectare, inițiind 
o largă acțiune de auto- 
utilare și perfecționare 
continuă a proceselor teh
nologice. După stăruitoa
re calcule și experimen
tări, au fost realizate noi 
tipuri de strunguri auto
mate cu comandă pro
gram, mașini de rectificat 
roți dințate cu precizie de 
microni, mașini de alezat 
și' frezat cu elemente ori
ginale de noutate tehnică. 
Intr-o adunare generală, 
cei peste 700 de comu
niști ai fabricii au lansat 
chemarea ca fiecare sala
riat, la locul său de mun
că, să nu fie doar un sim
plu executant al unei pie
se. ci și un cadru de con
cepție, de gindire tehnică 
novatoare. In mai puțin 
de un an, fabrica și-a pu
tut reînnoi, cu forțe pro
prii și cu investiții mini
me de la stat, aproape în
treg utilajul.

— Acest fapt — ne spu
ne Cen — a dus la diver
sificarea și creșterea cali
tativă a mașinilor-unelte 
pe care le producem și 
ai căror parametrii tehni- 
co-funcționali ne stră
duim să-i perfecționăm 
neîncetat. Dacă produ

sele noastre sint tot mai 
solicitate în numeroase 
țări ale lumii, aceasta ne 
bucură, dar ne și obligă 
să ținem permanent pasul 
cu ritmul alert in care se 
dezvoltă astăzi construcția 
de mașini, să ne aducem 
noi înșine contribuția la 
dezvoltarea tehnicii în a- 
cest domeniu.

gigant, inima industriei 
chineze, cartierul se afla 
in deplina stftpînire a bă- 
trintlor șl copiilor, cei
lalți locuitori fiind ple
cați la lucru In fabricile, 
uzinele și atelierele din 
apropiere. Vizităm, la în- 
timDlare. citeva aparta
mente. Peste tot. camere 
mobilate cu gust și fante-

CIND SALCIA 
$1 PLOPUL 

ÎNTRUCHIPEAZĂ
SIMBOLURI

Note de drum din R. P. Chineză

Harnicul detașament al muncitorilor din Șanhai aduce 
un prețios aport la dezvoltarea economiei socialiste 
a R. P. Chineze. Zilnic, din acest mare centru indus
trial pornește spre toate colțurile țârii, o gama larga 
de mașini, utilaje, agregate. în fotografie : hala de 
montaj a convertizoarelor de mari dimensiuni, cu 
insuflare de oxigen pur, de la Uzina de mecanică 

grea din Șanhai

...Un cartier cu blocuri 
noi și vile cochete, cu 
alei străjuite de pomi și 
ronduri îngrijite de flori. 
Un cartier nou, cu școli 
și unități sanitare, cu e- 
dificii culturale și com
plexe comerciale. Un 
cartier apărut in ultimii 
ani intr-o suburbie a 
Șanhaiului. La ceasurile 
cind am vizitat această 
oază de liniște din orașul-

zie. peste tot ordine și 
curățenie ca de farma
cie. în fața unui bloc, 
inconjurat de verdeață, 
ne intîmpină o salcie, 
iar de alături, un plop 
inalt își petrecea tulpina 
viguroasă chiar pe lingă 
geamul apartamentului in 
care intrasem.

— Și salcia și plopul 
au crescut așa, fără să-i 
fi pus cineva anume, dar

hici că se putea o mal 
mare potrivire intre co
pacii aceștia și viata mea 
de Ieri și de azi — no 
spune gazda. U Fan-min, 
o bătrînlcâ adusă de spa
te, cu părul cărunt. Ne 
imbie cu tradiționala 
ceașcă de ceai și-și reia 
firul gindului :

— Salcia asta plecată, 
plingătoare, seamănă cu 
tinerețea mea chinuită, 
împovărată de griji și 
nevoi. Bărbatul mi-a mu
rit de trudă grea și de 
bătăi la care era supus la 
stăpini șl am rămas vădu
vă cu trei copii mici, cu 
o mamă bolnavă și o co
cioabă fără de nici unele 
în ea. Am vrut în două 
rinduri să-mi pun capăt 
zilelor, dar m-au salvat 
plinsetele copiilor. Pe u- 
nul l-am dat argat de 
mic, pe altul — la orfe
linat.

Azi — continuă bătrîna 
— îmi țin sufletul tinăr ca 
plopul care-mi cintă par
că la geam. După elibe
rare. la o virstă cam 
înaintată, ce-i drept, co
piii au început să învețe 
carte. Cel mare a ajuns 
doctor, mijlociul lu
crează In armată, iar Iul 
prislea i-au plăcut limbile 
străine și acum e trans
lator. Am șapte nepoți 
și unul pe drum.

Cind am plecat din a- 
partamentul bătrînei U 
Fan-min am privit încă 
o dată salcia și plopiU 
deslușindu-le parcă măi 
bine simbolica vecinătate 
a trecutului cu prezen
tul.

...Unul din pavilioanele 
Tirgului internațional da 
la Canton, din toamna 
anului trecut, a fost con
sacrat omagierii numero
șilor fruntași in muncă 
din diferite colțuri ale 
Chinei, eroilor distinși pe 
frontul construcției socia
liste.

— Aceste caiete cu în
semnări zilnice, cărți și 
fotografii de pe perete și 
din vitrină — ne spune 
insoțitoarea — sînt tot 
ce ne-a mai rămas de la 
Șen Sin-cin. Acum zece 
ani, la chemarea parti
dului, a plecat, împreună 
cu alți intelectuali, la 
sate. Ajunsă acolo, atît de 
mult i-a îndrăgit Șen Sin- 
cin pe oamenii din par
tea locului, că n-a mai 
părăsit satul și oamenii 
au considerat-o o fiică 
de-a lor. La tot ce 
s-a făcut în satul a- 
cela — școală, policli
nică, atelier meșteșugă
resc, grădinițe și creșe, 
drumuri și poduri — ea a 
pus umărul. Iar cind un 
incendiu a amenințat să 
distrugă satul întreg, Șen 
Sin-cin s-a aruncat în 
flăcări, a salvat copii și 
bătrîni, a salvat multe 
bunuri din averea ob
ștească ; dar numai pe 
ea, din cauza arsurilor 
grave, doctorii n-au mai 
putut s-o salveze. Oa
menii au îngropat-o aco
lo, în -sat, și niciodată 
nu se ofilesc de atunci 
florile pe mormîntul ei.

_ ★
...Firește, însemnările 

de față n-au putut cu
prinde pe toți cei pe care 
i-am cunoscut in timpul 
călătoriei in marea Chi
nă populară, dar fiecare 
în parte și toți laolaltă, 
inclusiv amabilul însoți
tor Cean Han-vîn, bun 
cunoscător al limbii ro
mâne, ne-au conturat 
imaginea revelatoare a 
unui popor harnic și în
zestrat, care înscrie zl 
de zi in cartea de aur a 
construcției socialiste din 
patria sa noi înfăptuiri 
prestigioase.

Petre POPA

A FI
PENSIONAR
ÎN S.U.A...

• Furcile caudine ale celor 7 „dacă11...
• Tragedia „gulerelor albastre“<Cînd 
fondurile de pensii sînt manevrate

de... Mafia

Ochii săi pătrunzători te priveau 
de pe milioane de afișe lipite pe zi
durile zgirie norilor, pe garduri, va
goane, in stațiile de metrou sau de 
cale ferată. Era îmbrăcat intr-un frac 
de culoare albastră, cămașă albă și 
papion roșu. Pe cap purta joben alb. 
cu panglica albastră punctată de ste
le albe. Ținea dreapta întinsă și a- 
rătătorul îndreptat spre cel ce pri
vea afișul pe care scria cu litere 
mari : „înrolează-te in armata Sta
telor Unite".

Cel de-al doilea război mondial în
cepuse și surprinsese armata State
lor Unite incompletă. Acest afiș, e- 
ditat in milioane de exemplare, a a- 
dus sub arme zeci de mii de tineri, 
iar lui Walter Botts — care il per
sonifica in modul descris mai sus pe 
„unchiul Sam" — laude și promisiuni. 
Pe atunci avea 38 de ani. Acum are 
71, locuiește împreună cu soția sa in 
San Capistrano (California) și tră
iește dintr-o donație infimă primită 
din fondul pentru ajutorarea săra
cilor, pentru că. după cum scria re
cent „WASHINGTON POST". 1 se 
contestă dreptul de a avea o pensie. 
Trebuie spus că. in afara celor arăta

te, Walter Botts a muncit timp de 
zece ani ca actor, profesor de muzică 
și compozitor. „Astăzi, spune el cu 
amărăciune, nimeni nu mai are ne
voie de mine". In voluminosul cod 
al muncii american există o serie de 
prevederi in ce privește dreptul la 
pensionare, dar, in același timp, posi
bilitățile de eludare a lor in fapt sint 
nenumărate, respectiv condițiile pe 
care trebuie să le îndeplinească 
cel care iși vinde forța brațelor și 
capacitățile minții pentru a obține o 
pensie sint din cele mai grele.

Este cunoscut potențialul și înaltul 
nivel atins de economia S.U.A., cea 
mai dezvoltată țară a lumii capita
liste, situație care, în general, se răs- 
fringe și asupra standardului de 
viață al societății ; în America exis
tă și un sistem de pensionare care. 
<n principiu, se înfățișează ca pus la 
punct. Dar el se referă doar la sa- 
lariații întreprinderilor și institu
țiilor de stat și nu ale celor parti
culare Or, trebuie avut în vedere 
că în Statele Unite imensa majori
tate a întreprinderilor sint parti
culare Iată de ce, sub aspectul 
grijii față de persoanele care au a

juns la vîrsta sau în situația de a 
nu mai putea munci, se întllnesc 
deseori situații tragice, uneori aproa
pe incredibile, stări de lucruri pe 
care însăși personalități politice, 
presa americană le califică drept 
scandaloase.

THOMAS R. DONAHUE, fost ad
junct al ministrului muncii al S.U.A., 
referindu-se tocmai la aceste condiții, 
spunea următoarele într-o ședință a 
Congresului S.U.A. : „Dacă nu te îm
bolnăvești și lucrezi neîntrerupt în a- 
ceeași companie pină la virsta de 65 
de ani, dacă compania nu dă fali
ment, dacă serviciul nu ți s-a des
ființat prin reorganizare, dacă nu ai 
fost concediat sau dacă ai fost con
cediat, dar ai avut nemaipomenitul 
noroc de a fi reprimit imediat de a- 
ceeași companie pe același post, dacă 
au mai rămas destui bani la fondul 
destinat pensiilor și dacă aceștia au 
fost administrați cu grijă și chib
zuință, atunci muncitorul are șansa 
dc a obține pensie".

Numărul exact al celor pe care 
patronatul i-a deposedat de dreptul 
de a primi pensii nu este cunoscut 
nici măcar de guvern, intrucît com
paniile particulare refuză să furni
zeze Ministerului Muncii informații 
de acest gen Fostul ministru al mun
cii, GEORGE P. SCHULTZ, aprecia, 
însă, intr-o declarație făcută in fața 
subcomitetului pentru problemele 
muncii al Camerei Reprezentanților, 
că „circa 10 milioane din cei 30 de mi
lioane de pensionari nu primesc nici 
un ban sub formă de pensie" (cel 
mult sub forme de asistență publică, 
sumele respective fiind mult inferioa
re chiar și necesităților elementare). 
La rindul său, senatorul republican 
JAKOB JAVITS declara în Comitetul 
senatorial pentru problemele muncii, 
câ, in prezent, „condițiile impuse de 
businessmen! pentru acordarea drep
tului la pensie sint Întocmite in așa 
fel ca numai o șeplime din salariații 
companiilor particulare să poată că
păta acest drept". Senatorul a dat, 
printre altele, exemplul unul mare 
trust alimentar care, din anul 1950 
și pină în prezent, a scos la „pen
sie**  50 957 de salariați, din care doar 
13 447 iși primesc drepturile. în alte 
Industrii, sublinia cu aceeași ocazie 
MITCHEL S. GORDON, consilier 
al Administrației federale pentru pro
blemele pensiilor, „procentul celor 
frustrați de dreptul la pensie ajunge 
pină la 90 la sută".

Procedeele folosite pentru forfeca
rea sumelor reținute muncitorilor in 
contul pensiilor sint multiple și nu 
există legi care să-i apere impotriva 
lor. Recent, 14 pensionari, foști sa
lariați ai firmei „Martin-Marietta’s 
Dragon Cement Co", au intentat pro
ces conducerii acestei companii, în 
speranța că instanțele vor face drep
tate și vor obliga patronatul să le 
plătească dacă nu pensii lunare, cel 
puțin, sub formă de lichidare, o sumă 
egală cu două salarii. Cum însă în 
societatea capitalistă „dreptatea" este 
o marfă oarecare, care se cumpără 
cu bani, cei 14 au pierdut procesul și 
pe deasupra au fost obligați să plă
tească 4 000 de dolari pentru chel
tuieli de judecată.

Duffy Raines din orașul Madison, 
statul Virginia de Vest, a intrat in 

PERSONALITĂȚI AMERICANE 

DESPRE UNA DIN REALITĂȚILE 
SOCIETĂȚII AMERICANE

abataj la virsta de 13 ani ; deși a- 
cum are 67 de ani și e aproape orb, 
el este nevoit să muncească in con
tinuare pentru a-și cîștiga piinea. 
După 55 de ani de muncă în aba
taj, el este acum telefonist de mină 
cu un salariu lunar de 78 dolari. Un 
coleg al său, Howard Linvill, a fost 
nevoit să apeleze la diverse socie
tăți filantropice pentru a-și duce 
coșmarul tristei sale existențe. în 
timp ce se afla in șut o parte a aba
tajului s-a prăbușit. O grindă i-a sfă- 
rimat picioarele, care i-au fost apoi 
amputate la spital. I-a fost refuzat 
dreptul la pensie pe motivul că în 
momentul accidentului de muncă 
Linvill nu avea incă 55 de ani, ci 
numai 53.

In situația aceasta sînt sute de sate 
miniere din Virginia și Virginia de 
Vest. Oamenii de aci s-au unit într-o 
organizație numită „Asociația mine
rilor invalizi și văduvelor celor morți 
în accidente de muncă". „Este de 
fapt — scrie marele ziar american 
„NEW YORK POST" — o organizație 
a cadavrelor vii care Încearcă din 
răsputeri să se ajute unul pe altul". 

De menționat că infimul număr 
de pensionari mineri primesc intre 
85 și 150 de dolari pe lună, din 
care numai chiria lunară le înghite 
circa 50 la sută din această sumă, 
în condițiile în care în S.U.A. o pii- 
ne de jumătate de kg costă jumătate 
de dolar, este lesne de închipuit ce 
situație materială au cei numiți aci 
„gulere albastre".

Paradoxal este faptul că tocmai cei 
cu sănătatea șubrezită au șanse in
fime de a căpăta pensii. Companiile 
se debarasează de ei la prima oca
zie, indiferent de vechimea lor în 
cîmpul muncii, pentru a nu fi obli
gate să le plătească asistență medica
lă sau pensie de boală, care de obicei 
se acordă celor care au trecut de 
virsta de 50—55 de ani. John M. 
Barnett, după 27 de ani de muncă 

neîntreruptă ca magazioner la firma 
„F. W. Wolworth Co“ din orașul 
Jacksonville, statul Florida, a tre
buit să facă o operație la șira spi
nării. Din spital a ieșit paralizat și 
nu șl-a mai putut relua slujba. Ce
rerea de pensionare pe motivul de 
boală i-a fost respinsă cu rezoluția : 
„în momentul părăsirii companiei 
nu ați avut 50 de ani, ci numai 48. 
Mai mult decit mulțumirile pentru 
serviciile aduse companiei nu vă pu
tem transmite".

Deposedarea muncitorului In vîrstă 
de dreptul la pensie este deosebit 
de frecventă în situațiile de declin 
economic „Concedierile în perioadele 
de depresiune, scrie „WALL STREET 
JOURNAL", lovesc extrem de dur în 
muncitorii vîrstnlcl, cu mulțl ani de 
slujbă". Marea lor majoritate nu 
mai au șanse de a fi reangajați. 
Puțini dintre ei primesc 20 pină la 
50 la sută din pensiile care li s-ar 
fl cuvenit în cazul în care ar fi 
avut posibilitatea să mai lucreze 
incă un an sau doi. Muncitorii din 
această categorie sînt concedlați in
diferent de gradul lor de calificare. 

O dată cu ei sînt concediate și fe
meile, care, potrivit statisticilor, au 
doar o șansă din 20 de a ajunge să 
obțină pensii. In aceeași situație se 
află și muncitorii de culoare, emi- 
granții albi, precum și cei ce fac 
parte din categoria forței de muncă 
necalificată.

Falimentele și fuziunile — și au fost 
cu sutele in ultimul an — constituie 
cele mai frecvente forme de lichidare 
brutală și aproape totală a drepturi
lor financiare ale muncitorilor și 
pensionarilor. Numai in Detroit și 
Cleveland au dat faliment in ulti
mul an circa 20 de companii, printre 
care unele cu vechi tradiții pe piața 
americană, ca „Fulton Foundry Co’*,  
„Itt Abrasive Products Co", „Natio
nal Casting Co", „Germer Manufac
turing Co*'  etc. între 1955 și 1965, 
peste 225 000 de muncitori au fost 
deposedați de pensii, ca urmare a 
falimentelor întreprinderilor in care 
lucrau. In urma falimentului compa
niei „Studebaker-Pakard Co", care 
avea citeva zeci de mii de salariați. 
numai 4080 de muncitori cu vechime 
în muncă de 35—45 de ani au că
pătat dreptul de a primi o sumă lu
nară in valoare de 15 la sută (cite 
20 de dolari) din pensia ce li s-ar fl 
cuvenit. „Am muncit la această com
panie 38 de ani, spune muncitorul 
John Larsen unui ziarist de la „NEW 
YORK POST". Am fost cotat printre 
cei mai conștiincioși și mai califi
cați salariați ai companiei. Drept re
compensă mi se dau acum 20 de do
lari pe lună. Numai autobuzul cu 
care merg la școală cei trei copii ai 
mei mă costă 20 de dolari pe lună. 
Dar hrana, chiria. îmbrăcămintea din 
ce să le mai plătesc ? Dacă in so
cietate delapidarea este condamnată 
prin lege, de ce nu sint condamnați 
și cei care mi-au furat banii mun
ciți de mine ? De ce întotdeauna 
dreptatea este de partea celui avut ?**.

Muncitorii se întreabă pe drept cu- 
vint unde sînt banii depuși de ei (5 
pină la 10 la sută din salariu) în con
tul pensiilor, întrebare care are nu
meroase răspunsuri. Se estimează că 
cei ce manipulează fondul pensiilor 
in afaceri ilegale cîștigă circa 10 mi
lioane de dolari anual. Alte companii 
investesc aceste fonduri in lucrări 
pentru extinderea proprietăților lor 
și, in caz de faliment, fondurile sin! 
inmormintate o dată cu întreprinde
rile. „WASHINGTON POST" rela
tează că multe fonduri de pensii 
ale diverselor companii și sindicate 
au intrat sub controlul Mafiei, ca de 
pildă cel al Uniunii sindicale a me
canicilor din New York — caz aflat 

în prezent In fața instanțelor judi
ciare.

In numeroase alte ocazii contul 
pensiilor a fost folosit pentru jocuri 
la bursă sau împrumutat fără do- 
bindă in schimbul unui anumit pro
cent încasat de cei ce administrează 
aceste conturi. Intr-unui din cele 
mai mari scandaluri recente a fost 
implicată conducerea sindicatului mi
nerilor care a împrumutat din fon
durile de pensii și asigurări sociale 
Băncii Naționale din Washington 
suma de 70 de milioane de dolari. 
Sindicatul a pierdut 26 de milioana 
de dolari in această afacere. Cei care 
au îndrăznit să dezvăluie organelor 
de justiție manipulațiunile ilegale 
ale conducerii acestui sindicat au 
fost lichidați pe loc. Asasinarea lui 
J. Yablonski, a soției și fiicei sale 
în noaptea de 30 decembrie 1959, 
este in acest sens un exemplu e- 
locvent. Yablonski, fost membru al 
conducerii sindicatului minerilor, a 
anunțat că va dezvălui public toate 
afacerile murdare, fraudele și dela
pidările la care s-au dedat diferiți 
membri ai conducerii acestui sindicat 
corupt ce are ca președinte pe un a- 
nume W. A Boyle, alias Tony. Asasi
nul a fost prins anul acesta și a măr
turisit că, pentru a comite această o- 
dioasă crimă, a (ost plătit de o per
soană care iși spunea Tony.

Șesizînd haosul existent în legis
lația pensiilor, companiilor particu
lare, fostul președinte al S.U.A., John 
Kennedy, a numit în anul 1962 un 
comitet pentru a investiga situația. 
Trei ani mai tîrziu, comitetul a 
prezentat președintelui Johnson un 
raport in care califica drept total 
arbitrare și neadecvate regulile sta
bilite de patroni și recomanda, prin
tre altele, intervenția imediată a 
Congresului prin adoptarea unei leg; 
care să îndrepte lucrurile. „Ca ur
mare a puternicelor presiuni exerci
tate de businessmen!, Administrația 
Johnson a refuzat să dea curs reco
mandărilor comitetului. Actuala Ad
ministrație procedează la fel". („NEW 
YORK TIMES").

Referindu-se la situația grea a ce
lor care creează in S.U.A., ca de S'.t- 
fel in întreaga lume, toate bunurile 
materiale, „New York Times" scrie 
că „dacă societățile ar fi judecate 
după grija pe care o poartă față de 
condițiile in care bătrinii ieșiți din 
frontul muncii iși trăiesc ultimii ani 
ai vieții lor. Statele Unite ar fi su
puse unui aspru rechizitoriu".

Constantin ALEXANDROAIE
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DECLARAȚIA COMITETULUI
PERMANENT PUGWASH

După încheierea lucrărilor celei 
de-a 21-a Conferințe internaționale 
Pugwash de la Sinaia a avut loc 
ședința Comitetului Permanent a) 
acestei organizații, sub președinția 
prof, sir Rudolph PeierlR. președin
tele comitetului la terminarea șe
dinței a fn«i dl 1uzată o declarație 
privind dezbaterile care au avui Iot 
in cadrul conferinței.

Referindu-se la problemele care au 
«tai in atenția participanților, decla
rația menționează problema secu
rității europene, subliniind faptul câ 
a sosii timpul întreprinderii unor 
pași concreți spre convocarea con
ferinței europene de securitate și 
cooperare, la care sâ participe țoale 
statele continentului. în declarație se 
subliniază că in urma eforturilor sta
telor și opiniei publice europene, in 
prezent smt întrunite condițiile pen
tru trecerea la masuri concrete in 
vederea convocării acestei conferințe. 
Printre acțiunile concrete care au 
contribuit la îmbunătățirea climatului 
de destindere in Europa, documentul 
menționează încheierea tratatelor so- 
vieto—vest-german și polono—vest- 
german. acordul asupra Berlinului 
Occidental, precum și contactele di
recte dintre cele două state germane. 
Dezbaterile au reliefat, de aseme
nea, necesitatea admiterii R.D.G. și 
R.F.G. in Organizația Națiunilor 
Unite, stabilirii de relații diplomatice 
normale intre R.D.G. și toate statele 
europene, precum și de relații inter
naționale intre cele două state ger
mane.
4' ’n urma discuțiilor s-a conturat un 
eOasens asupra neadmiterii de con
diții prealabile in calea pregătirii și 
convocării conferinței general euro
pene.

Referindu-se la conținutul dezba
terilor viitoarei conferințe, declarația 
menționează principalele probleme 
care ar trebui să fie abordate și so
luționate, cum ar fi necesitatea ca 
toate statele europene să se conducă 
in relațiile dintre ele după 
principiile renunțării la folosi
rea sau amenințarea cu folosirea 
forței, soluționării tuturor disputelor 
prin mijloace pașnice, neintervenției 
in treburile interne, recunoașterii 
drepturilor tuturor statelor de a-și 
alege, fără nici un amestec străin, 
propriul lor sistem social și politic, 
recunoașterii inviolabilității frontiere
lor existente. De asemenea, se re
levă importanța efectuării de pași in 
vederea încurajării cooperării intre 
statele europene, pe baza egalității 
in drepturi, in domeniile economic, 
comercial, științific, tehnologic și 
cultural, precum și oportunitatea 
creării unui organism permanent de 
securitate și cooperare in Europa.

Declarația menționează că in ve
derea creării unui sistem efectiv de 
securitate in Europa, este necesară 
..desființarea blocurilor și alianțelor 
militare din Europa, reducerea for
țelor nucleare și convenționale de pe 
continent, crearea de zone denuclea- 
rizate. desființarea bazelor militare și 
renunțarea la manetre militare pe 
teritorii străine”.

In ce privește cooperarea econo
mica. comercială și tehnico-științifică 
in Europa, participanții au cerut eli
minarea restricțiilor și barierelor in 
raporturile intre țările _ europene, 
dezvoltarea colaborării în vederea 
progresului tehnologic.

Participant ii au reafirmat că răz
boaiele și conflictele locale existente 
pun in pericol pacea tuturor popoa
relor și că este necesar să se urgen
teze măsurile care să ducă la lichi
darea lor.

în legătură cu războiul din Vietnam, 
declarația cere „retragerea imediată 
a tuturor trupelor americane. înce
tarea conflictului, care nu poate fi 
soluționat prin așa-zisa vietnami- 
zare“. Oamenii de știință și-au ex
primat regretul pentru continuarea

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

3 septembrie 1971.
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 

1 090 602 lei, din care 117 672 lei re
port.

EXTRAGEREA 1 : 39 85 84 41 82 
18 31 61 63

Fond de cîștiguri : 517 313 lei, din 
care 44 777 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a Il-a : 83 21 90
44 36 73 6. „ , .Fond dc ciștiguri : 573 289 lei, din 
care 72 895 lei report cat A.
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Campionatele mondiale de lupte Turneul de la Forest Hills
• TIRIAC ÎNVINGĂTORgreco- romane

SOFIA (prin telex de la Toma 
Hristov). Joi. seara tirziu, au luat 
sfirșit întrecerile la categoria 4-100 kg. 
Evoluind cu mult curaj și fără a se 
intimida de cartea de vizită a lui Ros- 
cin (U.R.S.S.). dublu campion mon
dial și vicecampion olimpic, luptăto
rul român Victor Dolipski, debutant 
îa C.M., a furnizat o mare surpriza, 
terminind la egalitate cu redutabilul 
său adversar. (In ciuda eforturilor 
depuse, ambii adversari nu au reușit 
sâ realizeze puncte tehnice).

Campionatele au continuat vineri cu 
disputarea turului al doilea. La ca
tegoria 48 kg.. Ion Gibu a obținut a 
doua victorie la puncte, de data a- 
ceasta in fața italianului Qulstel 
Luptătorul român a fost mai activ 
in repriza secundă, cind l-a fixat pe 
adversar la parter apliandu-i și o 
centurare laterală. încercările sale de 
a mări diferența de puncte sau de a 
obține victoria prin tuș nu au fo>t 
insă încununate de succes.

Gheorghe Stoiciu (o2 kg.) a îeș.t 
ne saltea hotârit să realizeze victoria 
Înainte de expirarea celor 9 minute 
regulamentare. El a reușit mai mul.e 
procedee tehnice spectaculoase, acu- 
mulind încă din prima repriză 9 
puncte 1 In min. 5 al partidei, Stoiciu
11 fixează pe Sprensen (Danemarca) 
la parter și. după ce ii ridică brațul, 
îl trece in pod. tușul devenind ine- 
V1întilnirea Baciu—Mezti (Tunisia)
12 categoria 57 kg. a durat mai puțin 
de două minute. Campionul roman a 
obținut victoria după o fulgerătoare 
acțiune de fixare la parter, urmată 
de ridicarea brațului și aducerea ia 
poziție de tuș a adversarului 

bombardamentelor americane in Viet
nam și au precizat că propunerile 
in șapte puncte ele Guvernului - 
voluționar Provizoriu ni Republicii 
Vietnamului de Sud. făcute la Con
ferința cvadripHi lit-i de pace de la Pa
ris, constituie un element pozitiv care 
trebuie să fie luat in considerare in 
mod serios in vederea rezolvării prin 
mijloace politice a conflictului.

în ce privește Orientul Apropiat, 
participanții s-au pronunțnt pentru 
reglementarea cit mai grabnică a si
tuației din această zonă pe baza Re
zoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967. al răgind atenția, dc 
asemenea, asupra necesității rezolvă
rii urgente a problemei populației pa- 
lestinenc.

Participanții au subliniat impor
tanța covirșitoare a încetării cursei 
înarmărilor și înfăptuirii dezarmării, 
pentru menținerea păcii și securității 
in lume, pentru îmbunătățirea cli
matului internațional și a înțelegerii 
intre popoare. Referindu-se la nego
cierile care au avut loc in ultimul 
an in domeniul dezarmării, docu
mentul constată că spirala înarmări
lor continua, depășind considerabil 
rezultatele obținute pe planul limi
tării înarmărilor și realizării dezar
mării. Este de aceea necesar, se subli
niază in declarație, să se adopte mă
suri parțiale și generale mai eficiente 
in vederea stăvilirii cursei înarmări
lor și înfăptuirii dezarmării, un loc 
fundamental revenind măsurilor de 
reducere și eliminare a armelor de 
distrugere in masă.

Documentul consemnează, de ase
menea, opiniile participanților cu 
privire la pericolul pe caro îl re
prezintă cursa înarmărilor conven
ționale, existența blocurilor militare 
în Europa și in alte părți ale lumii 
etc., probleme care vor trebui să se 
bucure de atenția cuvenită in cadrul 
tratativelor de dezarmare. Este, tot
odată, evidențiată necesitatea interzi
cerii și distrugerii armelor chimice 
și bacteriologice, precum și a reali
zării unui acord de încetare a expe
riențelor subterane cu arme nucleare.

Oamenii de știință au apreciat că 
„reducerea armelor nucleare in Eu
ropa are o foarte mare importanță 
atit din punctul de vedere al securi
tății europene, cit și in cadrul efor
turilor generale pentru dezarmare". 
..Desființarea simultană a celor două 
blocuri militare — N.A.T.O. și Trata
tul de la Varșovia — sau, ca un pas 
preliminar, dizolvarea organizațiilor 
lor militare, punindu-se, astfel, capăt 
staționării de trupe și manevrelor a- 
cestora pe teritorii străine și exis
tenței bazelor militare pe teritoriile 
altor state, ar avea o mare impor
tanța pentru securitatea europeană 
și dezarmarea in Europa", subliniază 
declarația.

Toți participanții au considerat că 
organizarea unei conferințe generale 
dc dezarmare la care să ia parte 
toate statele interesate constituie o 
cale eficientă pentru soluționarea a- 
cestui deziderat al omenirii.

Obținerea de progrese efective pe 
calea dezarmării, nu numai in do
meniul măsurilor parțiale, ci și al 
dezarmării generale — se arată in 
document — impune îmbunătățirea 
radicală a situației internaționale, eli
minarea tuturor focarelor si a sur
selor de tensiune și război, renun
țarea de către toate statele la folo
sirea forței sau amenințarea cu fo
losirea forței in rezolvarea proble
melor internaționale, îmbunătățirea 
mijloacelor de soluționare a conflic
telor și menținerea păcii.

Problema cooperării economice și 
tehnologice între națiuni a fost, de 
asemenea, examinată, subliniindu-se 
câ toți participanții sînt de acord asu
pra importanței cruciale a acesteia, 
precum și asupra îmbunătățirii ei. ți- 
nindu-se seama de interesele fiecărei 
țări. S-au relevat, in special, impor
tanța colaborării pentru țările in curs 
de dezvoltare, in vederea lichidării 
răminerii in urmă și necesitatea în
lăturării dominației și presiunilor in 
relațiile economice dintre state.

In legătură cu aspectele poluării 
mediului, s-a arătat că această pro
blema a devenit o chestiune inter
națională, intrucit mediul înconjură
tor este comun tuturor națiunilor și 
ca atare stabilirea unei metode efi
ciente de menținere a purității aeru
lui și apei necesită o cooperare largă 
intre state.

în încheiere, declarația arată că 
participanții s-au pronunțat pentru 
adoptarea de acțiuni in vederea ex
tinderii mișcării Pugwash in țările în 
curs de dezvoltare, pentru creșterea 
rolului oamenilor de știință în re
zolvarea tuturor problemelor care 
confruntă omenirea.

(Agerpres)

Deși a ciștigat prin descalificarea 
adversarului, S. Popescu (cat. 68 kg) 
nu a dat deplină satisfacție, re- 
simtindu-se încă după recentul ac
cident suferit la București. El a reu
șit doar o singură acțiune in primul 
rund Bahamou (Maroc) a prestat 
p.nă la descalificare o luptă plină 
de obstrucții.

La categoria 74 kg, Ion Enache a 
intîlnit pe vicecampionul mondial din 
1970, Schroter (R.F.G.) Evitind riscu
rile. ambii sportivi au luptat tot 
timpul in picioare. Victoria a revenit 
la puncte luptătorului vest-german, 
datorită unei fixări din ultima re
priză. Vlad și Ianota (Cehoslovacia), 
la categoria 82 kg, au terminat la 
egalitate.

Doar două minute și jumătate i-au 
trebuit lui Martinescu (cat. 100 kg) 
ca să dispună prin tuș de Aschury 
(Israel). O victorie și mai rapidă ina
inte de limită a obținut V. Dolipski. 
care in secunda 59 i-a fixat umerii 
lui Marcucci (Italia) la podea !

CUPLAJ FOTBALISTIC 
PE STADIONUL 
„23 AUGUST"

Duminică. 5 septembrie, în cadrul 
celei de-a treia etape a campiona
tului diviziei A la fotbal, pe stadio
nul „23 August*  din Capitală se In- 
tilnesc in primul cuplaj al actualei 
ediții a competiției echipele Steaua 
— Farul (cu începere de la ora 14) și 
Rapid — Petrolul (ora 16,30).

si filozofia stiintei
ț , *

algebrele
Rudeanu (România) ; — „Al- 
booleeană a expresiilor din 
unei funcții" de R. A. Si- 

(S.U.A.) ; „Ultraputeri boolee- 
echivalențâ elementară" de L.

Vineri au continuat la București 
lucrările celui de-al IV-lca Congr -s 
internațional dc logică, metodologie și 
filozofia științei.

în cadrul dezbaterilor din această 
zi au fost abordate probleme actuale 
din domeniile matematicii, logicii, 
psihologiei, biologiei și altor științe. 
Programul zilei a cuprins o scrie de 
prelegeri susținute de cunoscuți oa
meni de știință: A. Dragalin (U.R.S.S.) 
a conferențiat despre „Matematica 
constructiva și șirurile inluiționiste dc 
alegere", A. Robinson (S.U.A.) despre 
„Aritmetică nonstandard și aritmetică 
generică", N. Shanin (U.R.S.S.) des
pre „Unele generalizări ale procedee
lor lui Skolein și Goodstein de edi
ficare a matematicii constructive", 
1. T. Medvedev (U.R.S.S.) despre „O 
interpretare a teoriei intuiționiste a 
numerelor", C. Stael von Holstein 
(Suedia) despre „Conceptul de proba
bilitate în experimentele psihologice",
L. J. Savage (S.U.A.) despre „Proba
bilitatea în știință. O considerare 
personalistă".

Au avut loc, de asemenea, două 
simpozioane cu temele : „Modelele 
deductive ale științei și alternativele 
lor", organizat în cadrul secției a 
V-a și ..Semantica modalității" in sec
ția a XI-a. în cadrul acestor simpo
zioane au luat cuvîntul numeroși sa- 
vanți și cercetători străini și români.

Au fost prezentate apoi comunică
rile : Secția I : „Grupuri cu probleme 
ale cuvintului insolubile in care orice 
relație este o identitate" de S. I. 
Adian (U.R.S.S.) : „Unele probleme 
de decizie insolubile in teoria grupu
rilor" de G. S. Sacerdote (S.U.A.) : 
,.O problemă de diofantică nedccida- 
bilă" de R. M. Robinson (S.U.A.) : 
„Structuri algebrice in . 1
booleene" de C. H. Cunkle (S.U.A.) 
și S. " 
gebra 
teoria 
mons 
ne și
Bukovskiy (Cehoslovacia) ; „O bază 
pentru mulțimile recursiv numărabile 
de succesiuni finite de numere na
turale" de D. Skordev (Bulgaria) : 
„Filtre Stone in laticile distributive" 
de M. Cherciu (România) ; „Reduc
ția tuturor funcțiilor la echivalentă" 
de C. Volanschi (România). Secția a 
III-a : „Este știința calculului o 
știință independentă ?“ de L. Kalmar 
(Ungaria) ; „Sinteza automatelor fi
nite prin metoda lui A. Church" de 
O. C. Bască (România) ; „Metodele 
combinatoriale in teoria automatelor 
finite" de I. Tomescu (România) ; 
„Sistemele semantice generale și Us
tura automată a aserțiunilor de ob
servație" de P. Hajek (Cehoslova
cia) ; „Asupra echivalenței și ambi
guității acceptărilor mărginiți" de A. 
Cărăușu (România) : „Funcții sto- 
castice recursive" de H. Thiele 
(R.D.G.) : „Categorii, functori și teo
ria automatelor" de I. Băianu (Româ
nia) ; „Sistemele de vectori de con
trol aditivi" de • Iu. V. Glebski 
(U.R.S.S.), E. I. Gordon (U.R.S.S.) și 

-D. I. Kogan (U.R.S.S.) ; „Contribuții 
Ia problema clasificării automate" de 
K. Bendova (Cehoslovacia) și Z. Rene 
(Cehoslovacia) ; „Forma de creștere 
a inteligenței intr-un sistem de aulo- 
mate cu autoreproducere" de D. Pa
ger (S.U.A.) ; „Unele observații asu
pra aplicării teoriilor arborilor la ge
neratorul de sistem" de Teodor Rus 
(România) ; ..Aspecte metodologice 
ale sintezei automatului complex" de 
O. Cosma (România). Secția a V-a : 
„Observații asupra scalelor de inter
val" de K. Berka (Cehoslovacia) ; 
„Analiză metodologică a operației 
de comparare în fizică și matemati
că" de F. V. Lasarev (U.R.S.S.) și
M. M. Novoselov (U.R.S.S.) ; „Rolul 
conceptelor de izomorfism și homo- 
morfism in metodologia științelor de
ductive și empirice" de I. A. Gastev 
(U.R.S.S.) ; „Interpretarea inverșilor 
aditive ai sistemelor matematice și 
realitatea fizică" de O. Kattsoff 
(S.U.A.) ; „Evidență și ipoteză" de 
F. Altrichter (Ungaria) ; „Realul și 
raționamentul" de C. P. Bruter 
(Franța) : „Importanța și actualita
tea problemei timpului" de G. Bir- 
san (România) : „Obiectivitatea ca 
„acord intersubiectiv" de E. Freeman 
(S.U.A.) ; „Extinderi ale conceptu
lui de măsură in știința contempo
rană" de M. Malița și S. Guiașu 
(România) ; „Sistemul cvasi-deduc- 
tiv și știința educației" de I. Zaple- 
tal (Cehoslovacia) : „Considerații cu 
privire la construcția unei logici a 
dezvoltării" de H. Wessel (R.D.G.) ; 
„Integrare și diviziune Ir. domeniul 
științei" de I. Trâistaru-Cluj (Ro-

Campionatele internaționale de te
nis ale S.U.A. au continuat la Forest 
Hills cu disputarea partidelor din 
primul tur al probelor de simplu.

Jucătorul român Ion Tiriac l-a în
vins cu 7—5, 4—6, 5—5 (abandon) pe 
tenismanul american Tom Gorman, 
care, fiind accidentat la picior, nu a 
mai putut continua partida. Campio

BALCANIADA DE ATLETISM
• ILEANA SILAI, CAMPIOANA
Pe stadionul ,.Dinamou din Zagreb 

au început vineri întrecerile celei 
de-a 30-a ediții a Jocurilor balcanice 
de atletism. In prima zi a competi
ției, cu mare interes a fost așteptată 
desfășurarea probei de 800 m femei. 
Alergind bine, reprezentanta țării 
noastre, Ileana Silai, a reușit să o 
învingă pe redutabila atletă iugosla
vă, Vera Nikolic. Miile de spectatori 
au urmărit un pasionant duel spor
tiv, care s-a încheiat cu un meritat 
succes al atletei românce, cronome
trată in 2’02”. Vera Nikolic s-a cla
sat pe locul doi, cu 2'02”8/10, urma
tă de Rafira Fița (România) — 
2’04”4/10. Confirmind progresul înre
gistrat in acest an, Argentina Menis 
(România) a ciștigat proba de arun
care a discului, cu un rezultat de 
59,18 m. Vasllka Stoieva (Bulgaria) 
a primit medalia de argint (55,26 m), 
iar Olimpia Cataramă (România) pe 

mânia). Secția a VII-a : „Fizicalizarea 
și sinteza cunoștințelor" de 1. B. 
Novik (U.RS.S.) ; „Simularea sis
temelor in științele experimentale" 
de N. Racoveonu (România) ; „Pro
blema realității sub aspectul tratării 
sistemice-stiucturale" de L. G. An
tipenko (U.R.S.S.) ; „Chimia și ra
ționalismul lui G. Bachelard" de E. 
Deliu (România) ; „Asupra compor
tării gemetro-statiefi a vitezei lu
minii, a cuantei de acțiune și lun
gimii elementare in diagrama fără 
singularități a unui mediu primitiv" 
de E. Wette (R.F.G.) ; „O variantă 
posibilă de interpretare obiectivă a 
mecanicii cuantice" B. I. Pahomov 
(U.R.S.S.) ; „Problema interacțiu
nii obiectului cu aparatul de mă
sură in mecanica cuantică și e- 
voluția ei" de M. E. Omelia- 
novski (U.R.S.S.); „O ipoteză episte
mologică privind sistemul dinamic" de
M. Korach (Ungaria) ; „Verificabili- 
tatea empirică a geometriilor inde
pendent de forma și conținutul teo
riilor fizice specifice" de A. Kamlach 
(R.F.G.). Secția a VIII-: „Aristotel și 
biologia modernă" de M. Grene 
(S.U.A.) : „Structura biologiei moder
ne după depășirea organismocentris- 
mului" de R. Lother (R.D.G.) ; „Asu
pra perspectivelor studiului structuri
lor logice a sistemelor biocenotice" 
de N. Boșcaiu (România) ; „Sinteza 
cunoașterii in biologie ca problemă" 
de U. K. Liseev (U.R.S.S.): „Metodo
logia unui impact : medicina socia
lă" de G. Popa (România); „Cîteva 
considerații asupra metodelor de cer
cetare in investigarea relației dintre 
procesele psihic și somatic" de E. 
Semen-Negrca (România) și C. Preda 
(România); „Dialectica relației dintre 
macro și microstructură — problemă 
metodologică fundamentală a biolo
giei contemporane" de A. Katov (Bul
garia); „Dialectica genotipului și fe- 
notipului în sistemele biologice" de
N. M. Latev (Bulgaria) ; „Opera ști
ințifică a lui Gregor Mendel, una din 
bazele materialismului dialectic" de 
D. Cărăușu (România), V. Ghenciu 
(România) și R. Negru (România); 
„Sisteme lingvistice ale rețelelor lo
gice neuronale ale cortexului cere
bral" de C. Bălăceanu, E. Nicolau și 
G. Dona (România). Secția a X-a : 
„Fundamentele științifice prin mini 
modele cognitive. Aplicații cu referiri 
la controversa germană a metodelor 
și perspectivele econometriei" de W. 
Meissner (R.F.G.) și H. Wold (Sue
dia) ; „Cîteva observații asupra dez
voltării științelor sociale și matema
tice" de Miron Constantinescu (Româ
nia); „Prolegomenie la orice formare 
și deformare metaeconomică viitoare 
a oricărei gindiri economice" de P. 
Crosser (S.U.A.) ; „Geografie și ingi
nerie socială" de G. Olsson (S.U.A.) ; 
..Eficiența modelelor de migrație" de 
R. B. Adams (S.U.A.) ; „Logica enun
țurilor normative" de A. Johanson 
(S.U.A.) ; „Istoricul și logicul in cer
cetarea și prezentarea factorului eco
nomic" de I. Cristescu (România) ; 
..Rolul practic și metodologic al gin- 
dirii economice in epoca contempo
rană" de S. Sută-Selejan (Româ
nia). Secția a Xl-a : „Criterii de ra
ționalitate in explicarea sistemelor 
lingvistice trecute, prezente și viitoa
re (Contribuție la metodologia ling
visticii bazate pe teoria sistemelor)" 
de G. P. Melnikov (U.R.S.S.) ; „Ob
servații metodologice privind unele 
concepte ale gramaticii transforma- 
ționale" de E. Vasiliu (România) ; 
„Limbajul : o interpretare ciberneti
că" de E. Nicolau și C. Bălăceanu 
(România).

Lucrările congresului continuă.

(Agerpres)

Adunare festivă cu prilejul
sărbătorii naționale a R.D. Vietnam

Cu prilejul celei de-a 26-a aniver
sări a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam, vineri, la Fabrica de 
ciment din Bicaz — unitate înfrățită 
cu Fabrica de ciment din Haifong 
— a avut loc o adunare festivă.

Au fost de față Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, Tran Kien, prim-secretar al 

nul olandez Tom Okker l-a eliminat 
cu 6—2, 6—4, 3—6, 5—7, 6—1 pe sue
dezul Ove Bengsion, americanul 
Stan Smith a dispus cu 6—0, 6—2, 7—6 
de mexicanul Raul Ramirez, iar iu
goslavul Nikola Pilici l-a întrecut cu 
6—1, 6—3. 7—5 pe francezul Georges 
Govcn.

VERA NIKOLIC, LOCUL II
cea de bronz (55,02 m). O medalie de 
aur a ciștigat și Valeria Bufanu (Ro
mânia), învingătoare in proba de 
100 m plat cu rezultatul de ll”7/10. 
Cea de-a doua clasată : Mariana 
Goții (România) — 12”. In proba fe
minină de săritură în lungime, cel 
mai bun rezultat a fost obținut de 
Francotl (Iugoslavia) — 6,38 m, care 
a obținut cu 4 cm mai mult decit 
campioana olimpică Viscopoleanu 
(România), clasată pe locul al doilea.

Proba de săritură in înălțime (mas
culin) a fost dominată de atleții ro
mâni Ioan Șerban și Csaba Dozsa, 
care au ocupat in această ordine pri
mele două locuri, realizind aceeași 
performanță: 2,14 m. Cursa de 10 000 m 
plat a revenit marelui favorit, iugo
slavul Korica, cronometrat in 29'07” 
8/10. Mustață (România) s-a clasat pe 
locul trei, cu 29’26”4/10. întrecerile 
continuă astăzi și duminică.

Cronica zilei La aniversarea Partidului Comunist din Belgia
SOSIREA ÎN CAPITALA 
A NOULUI AMBASADOR 

AL REPUBLICII ALGERIENE 
DEMOCRATICE ȘI POPULARE

Vineri seara a sosit în Capitală 
Larbi Demaghlatrous. noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare in Republica Socialistă Ro
mânia.

★

Ministrul relațiilor externe al Re
publicii Orientale a Uruguayului, 
Jose A. Mora Otero, a trimis minis
trului afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Cornellu Mănes- 
cu. o telegramă prin care mulțumește 
pentru felicitările adresate cu prile
jul zilei naționale a Uruguayului.

★

Deputatul Frank Allaun, membru 
al Comitetului Executiv al Partidu
lui Laburist, membru al conducerii 
Comitetului pentru pace in Viet
nam, împreună cu soția sa, militantă 
pe tărim obștesc, a avut o întreve
dere la Marea Adunare Națională cu 
prof. dr. Roman Moldovan, președin
tele Grupului parlamentar pentru 
relații de prietenie România—Anglia, 
Ștefan Birlea, vicepreședinte al 
Grupului, și prof. Tudor Ionescu, 
membru al Comisiei de politică ex
ternă a M.A.N., președintele Comi
tetului național român de solidari
tate cu lupta poporului vietnamez.

A participat Sanda Rangheț, secre
tară a Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din Republica Socia
listă România.

Centrul de creație al Uniunii cen
trale a cooperativelor meșteșugărești 
a organizat vineri dimineață, in săli
le Palatului Republicii Socialiste 
România, o paradă a modei pentru 
membrii corpului diplomatic.

★

La invitația Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
vineri dupâ-amiază a sosit in Capi
tală Ezzedine Bachaouch, președin
tele Comitetului Cultural Național din 
Tunisia.

Oaspetele a fost intîmpinat la so
sire, pe aeroportul Otopeni, de 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.

(Agerpres).
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balneare
PITEȘTI. — (Corespondentul 

„Scînteiî”, Gh. Cirstea) : în ca
drul programului de îmbunătă
țire a condițiilor de viață ale 
țărănimii cooperatiste, numeroa
se unități agricole trimit Ia trata
ment și odihnă, în mod avanta
jos, un număr tot mai mare de 
țărani cooperatori. Pină acurn, 
din județul Argeș au sosit pri
mele serii în stațiunile bal
neare Borsec, Călimănești, Go
vora, Herculane, Sovata etc. La 
casa de pensii a Uniunii coope
ratiste județene Argeș se află 

curs de distribuire alte sute 
bilete de tratament, destina- 
țăranilor cooperatori.

in 
de 
te

Ambasadei Republicii Vietnamului 
de Sud la București, membri ai celor 
două ambasade.

Despre semnificația evenimentului 
sărbătorit a vorbit ing. Vasile Mano- 
lache, directorul Fabricii de ciment 
din Bicaz. După ce a evocat succe
sele obținute de poporul vietnamez în 
lupta dreaptă împotriva agresiunii 
imperialiste, pentru apărarea cuceri
rilor revoluționare și independența 
patriei, vorbitorul a relevat succesele 
obținute de oamenii muncii din R. D. 
Vietnam în opera de construcție a 
socialismului. In continuare, au fost 
subliniate legăturile de prietenie in- 
ternaționalistă și solidaritate mili
tantă dintre partidele, guvernele și 
popoarele român și vietnamez, spriji
nul frățesc pe care poporul român il 
acordă poporului vietnamez in lupta 
sa pentru libertate și edificarea so
cialismului in R. D. Vietnam. Aceste 
legături, a subliniat vorbitorul, au 
cunoscut o etapă nouă cu prilejul re
centei vizite a delegației de partid 
și guvernamentale române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vizi
tă care a adus o contribuție de mare 
însemnătate la stringerea relațiilor 
frățești dintre cele două popoare și 
partide.

A luat apoi cuvîntul Nguyen Dang 
Haah, ambasadorul R. D. Vietnam 
la București, care a evocat lupta eroi
cului popor vietnamez pentru cuceri
rea independenței țării, pentru infrîn- 
ge.ea a;: jMunii imperialiste ameri
cane. pentru f'jrirea unei patrii 
unite, independente și suverane. Do
rința de pace a poporului vietnamez 
a fost exprimată în propunerea în 
șapte puncte a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului dc Sud — inițiativă care a a- 
vut un larg ecou în întreaga lume — 
bază justă pentru încetarea războiu
lui și reglementarea pașnică a pro
blemei vietnameze.

Poporul vietnamez, a spus vorbito
rul, urmărește cu deosebită simpatie 
spiritul de muncă creatoare a poporu
lui român in edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și o 
consideră ca o contribuție activă la 
întărirea forței sistemului socialist, 
la consolidarea forțelor revoluționare 
mondiale pentru pace, independență 
națională, democrație și socialism și 
dorește poporului român să obțină 
realizări cit mai mari.

In încheierea adunării au fost pre
zentate filmul despre vizita in R. D. 
Vietnam a delegației de partid și gu
vernamentale române, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, și două 
filme documentare vietnameze.

(Agerpres)

Cinci decenii de luptă 
în slujba 

poporului muncitor
Comuniștii, forțele progresiste din 

Belgia aniversează in aceste zile un 
eveniment memorabil al istoriei lor 
de luptă pentru idealurile libertății, 
democrației, progresului social și pă
cii intre popoare — împlinirea a 50 
de ani de la intemeierea Partidului 
Comunist din Belgia.

Crearea P.C. din Belgia, rezultat 
al dezvoltării puternice a rindurilor 
proletariatului in această țară avan
sată industrial, al creșterii conștiin
ței sale de clasă, a corespuns unor ce
rințe obiective ale dezvoltării sociale. 
In condițiile ascuțirii contradicțiilor 
in societatea belgiană de după pri
mul război mondial, ale puternicului 
avînt revoluționar generat in lume 
de Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, s-a manifestat cu putere vo
ința elementelor înaintate ale munci
torimii și forțelor progresiste de a 
făuri un partid de tip nou, capabil să 
se opună practicilor și ideologiei re
formiste, să conducă cu fermitate 
lupta maselor împotriva exploatării 
și a dominației marelui capital, pentru 
dezvoltarea țârii pe calea democrației 
și progresului. In aceste imprejurări, 
in septembrie 1921 a avut loc la 
Bruxelles, cu participarea grupurilor 
comuniste care activau in diferite 
părți ale țării, congresul de consti
tuire a P.C. din Belgia. De atunci, 
de-a lungul jumătății de veac de exis
tență a partidului lor, comuniștii bel
gieni și-au consacrat activitatea și 
lupta țelurilor promovării drepturilor 
și intereselor fundamentale ale clasei 
muncitoare, ale diferitelor categorii 
de oameni ai muncii, aspirațiilor de 
progres ale poporului belgian, cauzei 
generale a păcii și socialismului.

P.C. din Belgia, prin activitatea 
sa curajoasă, s-a aflat mereu în 
primele rinduri ale celor mai im
portante acțiuni desfășurate de-a 
lungul anilor de clasa muncitoare, 
cum au fost de pildă marile lup
te muncitorești din 1932 și 1936, 
s-a ridicat cu hotărire împotriva 
pericolului fascismului ce devenea 
tot mai amenințător in Europa ace
lor ani. O vie expresie a internațio
nalismului partidului a constituit-o 
poziția fermă in sprijinul luptei 
duse de forțele muncitorești și de
mocratice spaniole împotriva fas
cismului franchist, sprijinit de Hit
ler și Mussolini. în perioada grea a 
celui de-al doilea război mondial, in 
condițiile cotropirii țării de către hit- 
leriști, comuniștii belgieni s-au ridi
cat cu eroism la luptă, situindu-se in 
fruntea forțelor de rezistență antifas
ciste belgiene și dind cele mai mari 
jertfe în această luptă. P.C. din Bel
gia a depus străduințe neobosite 
pentru unitatea tuturor forțelor pa
triotice ale țării și a participat activ 
la crearea Frontului Independenței, 
format in martie 1941. Mii și mii de 
comuniști belgieni și-au vărsat sin- 
gele in lupta antihitleristă pentru li
bertatea și independența patriei lor.

Militant consecvent împotriva colo
nialismului, in sprijinul mișcării de 
eliberare națională a popoarelor asu
prite, P.C. din Belgia a denunțat do
minația colonială belgiană în Congo, 
s-a pronunțat și a acționat cu per
severență pentru lichidarea ei, a sus
ținut prin toate mijloacele lupta 
di captă pentru libertate și indepen
dență a poporului congolez.

Prin întreaga sa activitate, P.C. 
din Belgia s-a afirmat ca forța de 
avangardă a clasei muncitoare din 
această țară, a dobindit un prestigiu 
tot mai mare in rîndurile oamenilor 
muncii, glasul său se face auzit in 
cele mai variate probleme care con
fruntă societatea belgiană.

Este știut că in ultima vreme 
viața politico-socială și economică a 
Belgiei este confruntată cu o serie de 
serioase probleme. Pătrunderea ac
centuată a capitalului străin in 
economia țării, fenomenele de re
cesiune conturate in unele sectoare 
ale industriei — urmate de închide-» 
rea unor întreprinderi și concedierea 
de muncitori — creșterea prețurilor, 
tendințele inflaționiste sînt resim
țite in primul rind de masele 
muncitoare. In aceste condiții, P.C. 
din Belgia a desfășurat și desfășoară 
viguroase acțiuni de luptă împotriva 
ofensivei monopolurilor, pentru apă
rarea intereselor și promovarea re
vendicărilor vitale ale muncitorilor, 
folosirea deplină a forței de muncă, 
lărgirea drepturilor celor ce muncesc, 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
poporului. De asemenea, in condițiile 
cunoscutelor convulsiuni sociale ge
nerate de conflictele dintre cele două 
grupuri ale populației belgiene — 
flamanzii și valonii — partidul a mi
litat și militează permanent pentru 
unitatea tuturor celor ce muncesc, 
pentru dezvoltarea echilibrată a tu
turor regiunilor țării, spre a se crea 
astfel o temelie materială a egalității 
intre cele două comunități.

Un puternic ecou l-au avut și îl 
au campaniile energice, inițiate de 
partid, împotriva' pactului agresiv al 
Atlanticului și a amplasării de orga
nisme ale N.A.T.O. pe teritoriul Bel
giei, pentru ieșirea țării din acest 
bloc militar, luările de poziție ale P.C. 
din Belgia în favoarea soluționării 
problemei dezarmării și a altor pro
bleme majore ale vieții internațio
nale, a asigurării păcii și dezvol
tării colaborării între toate statele, 
in spiritul coexistenței pașnice. Gla
sul P.C. din Belgia s-a ridicat și se 
ridică cu tărie împotriva agresiunii 
imperialiste a S.U.Ă. in Vietnam, in 
sprijinul luptei eroice a poporului 
vietnamez, a tuturor popoarelor In-

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost in ge

neral frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil. Innorări mai accentuate 
s-au produs în nordul Moldovei, in 
estul Transilvaniei, in jumătatea de 
vest a Munteniei și izolat in Oltenia, 
unde au căzut ploi locale și sub for
mă de averse însoțite de descărcări 
electrice. Vintul a suflat slab, pină la 
potrivit, temperatura aerului la ora 
14 oscila intre 14 grade la Miercurea 
Ciuc, Intorsura Buzăului și Tirgu 

doctynei, a dreptului lor sacru de 
a-și hotărî singure destinele. Eforturi 
continue depune P.C. din Belgia pen
tru înfăptuirea dezideratului tuturor 
popoarelor Europei privind asigura
rea securității pe continentul nostru. 
Acestea iși găsesc o elocventă expre
sie in activitatea dinamică dusă de 
comuniștii belgieni in cadrul Comi
tetului național pentru securitate și 
cooperare în Europa, organizație care 
reunește proeminente personalități 
ale vieții politice, cultural-știlnți- 
fice, obștești din Belgia și din 
a cărui inițiativă a avut loc în vara 
aceasta cunoscuta consultare Intre re
prezentanții opiniei publice din ma
joritatea țărilor continentului nostru 
pe tema cooperării și securității in 
Europa.

La Congresul al XX-lea al P.C. din 
Belgia s-a subliniat ca sarcina ac
tuală a comuniștilor belgieni constă 
in a acționa pentru constituirea, in 
țara lor, a unei largi alianțe antimo- 
nopoliste, sprijinindu-se pe dezvol
tarea Frontului comun sindical 
și pe toate forțele progresiste din a- 
ceastă țară. In același timp, o preo
cupare de prim ordin o constituie 
întărirea partidului, lărgirea rindu
rilor sale, îmbunătățirea continuă a 
activității sale in întreprinderi, car
tiere, școli etc.

Congresul a reafirmat spiritul de 
solidaritate care ii unește pe comu
niștii din Belgia cu comuniștii din 
țările socialiste, cu celelalte partide 
comuniste și muncitorești. Referin
du-se la principiile care trebuie să 
guverneze relațiile dintre partidele 
comuniste, tovarășul Marc Drumaux, 
președintele P.C. din Belgia, in cu- 
vintarca rostită la Încheierea congre
sului, a spus : „Desigur, in zilele 
noastre nu mai există vreun centru 
conducător al mișcării comuniste 
mondiale : fiecare partid este auto
nom și liber sâ promoveze acea poli
tică pe care el o apreciază ca bună, 
autonomie care implică, in mod cert, 
îndatorirea complexă a consolidării 
legăturilor dintre partide.

Animați de profunde sentimente 
internaționaliste, comuniștii, oame
nii muncii din țara noastră urmă
resc cu viu interes și profundă 
simpatie munca și lupta comuniști
lor, a tuturor forțelor democratice 
și progresiste din Belgia. Intre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Belgia s-au statorni
cit relații de caldă prietenie și co
laborare tovărășească, care se dez
voltă in spiritul solidarității inter
naționaliste, al principialității co
muniste. Un rol important în ampli
ficarea și întărirea acestor legături 
l-au avut și il au schimburile de 
delegații, consacrate informării bi
laterale, mai bunei cunoașteri a po
zițiilor fiecărui partid, discutării 
intr-o atmosferă tovărășească a pro
blemelor de interes comun. In ul
timii ani, delegații ale P.C. din 
Belgia sosite in țara noastră au 
fost primite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, au 
avut intilniri cu alți tovarăși din 
conducerea partidului nostru, într-un 
spirit de înțelegere și prietenie. în 
același spirit au avut loc intilnirlle 
și discuțiile purtate în Belgia de re
prezentanți ai P.C.R. cu tovarășul 
Marc Drumaux, președintele P.C. din 
Belgia, și cu alți tovarăși din condu
cerea acestui partid. In cadrul acestor 
intilniri s-a manifestat dorința de a 
dezvolta in continuare legăturile reci
proce, colaborarea tovărășească. Așa 
cum s-a subliniat în comunicatul pri
vind vizita in Belgia a delegației 
P.C.R.. — in mai 1969 — P.C.R. și P.C. 
din Belgia consideră că are o deose
bită însemnătate întărirea solidarității 
internaționaliste și unității partidelor 
comuniste și muncitorești, consolida
rea coeziunii tuturor forțelor revolu
ționare, democratice, antiimperialiste, 
în lupta împotriva politicii cercurilor 
reacționare și războinice, pentru 
triumful idealurilor de pace, in
dependență și progres social ale 
popoarelor, pentru victoria demo
crației și socialismului. Este con
vingerea celor două partide — reafir
mată și cu acest prilej — că unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale reclamă respectarea de
plină a principiilor internaționalismu
lui proletar, a autonomiei, indepen
denței și egalității fiecărui partid. 
Este neîndoielnic că dezvoltarea co
laborării tovărășești pe aceste baze 
corespunde intereselor ambelor par
tide și popoare, ale mișcării comu
niste internaționale, ale cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Apreciind raporturile existente între 
România și Belgia, cele două partide 
iși exprimă, totodată, satisfacția față 
de extinderea relațiilor multilaterale 
— economice, culturale, diplomatice, 
politice — dintre popoarele celor două 
țări, in interesul promovării coexis
tenței pașnice, al păcii și colaborării 
internaționale.

Cu prilejul aniversării sărbătorești 
a semicentenarului Partidului Comu
nist din Belgia, comuniștii, oamenii 
muncii din țara noastră transmit co
muniștilor belgieni un călduros sa
lut frățesc Internaționalist, o dată cu 
urarea din inimă de a obține succese 
tot mai mari in nobila activitate con
sacrată apărării intereselor funda
mentale ale oamenilor muncii din 
Belgia, cauzei democrației, socialis
mului, păcii și progresului în lume.

B. STOIAN -

Secuiesc și 29 de grade la Jurilovca, 
La București : Vremea a fost căldu
roasă, cu cerul mai mult noros. Vin
tul a suflat slab, pină la potrlvnt, 
temperatura maximă a fost de 29 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 și 7 septembrie. In țară : Vre
mea va fi in general frumoasă și 
călduroasă, cerul va fi variabil, mai 
mult senin noaptea, se vor semna
la ploi cu totul izolate, vintul în 
general slab, temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 7 și 17 grade, 
izolat mai coborite în depresiuni, 
iar maximele intre 20 și 28 de grade. 
La București : Vremea va fi frumoa
să și călduroasă, cu cer variabil, mai 
mult senin. Vint în general slab, 
temperatura in creștere.



viața internațională
O contribuție importanta 

la destinderea în Europa

SEMNAREA ACORDULUI
ASUPRA
BERLINULUI OCCIDENTAL

BERLINUL OCCIDENTAL 3 — 
Trimisul nostru special. $L Deju, 
transmite : In clădirea fostului sediu 
al Comisiei aliate de control din 
Berlinul occidental a fost semnat, 
la 3 septembrie, un document apre
ciat unanim drept o contribuție im
portantă la destinderea in Europa — 
acordul asupra Berlinului occidental. 
Elaborat de ambasadorii U.R.S.S.. 
S.U.A.. Marii Britanii și Franței, in 
tratative care au durat mai mult 
de 17 luni, acordul a fost salutat de 
opinia publică mondială ca un pas 
însemnat pe calea păcii și securității 
pe continentul nostru.

Marele interes al opiniei publice 
mondiale pentru realizarea acordu
lui asupra Berlinului occidental a 
fost exprimat și prin prezența in 
sala unde s-a semnat convenția a 
peste 200 reprezentanți ai celor mai 
importante agenții de presă, ziare și 
posturi de radio-televiziune din în
treaga lume.

In declarațiile făcute imediat după 
semnarea documentului, cei patru 
ambasadori și-au exprimat satisfac-

REUNIUNEA LIDERILOR 
PARTIDELOR SOCIALISTE

DIN EUROPA OCCIDENTALA
VIENA 3 (Agerpres). — în orașul 

austriac Salzburg s-a desfășurat vi
neri reuniunea liderilor partidelor so
cialiste din Europa occidentală. Prin
tre participant s-au aflat Bruno 
Pittermann. președintele Internațio
nalei socialiste, Olof Palme, premie
rul Suediei, Bruno Kreisky, cancela
rul Austriei, Harold Wilson, șeful 
Partidului laburist din Marea Brita- 
nie, Franțois Mitterand, secretarul 
general al Partidului socialist fran
cez.

Organizată la inițiativa Internațio
nalei socialiste, reuniunea a permis, 
după cum relatează agențiile de presă, 
realizarea unui schimb de vederi a- 
supra unor probleme internaționale 
ca securitatea europeană, criza mo
netară occidentală, hotărirea laburiș
tilor britanici de a se opune intrării 
Angliei in Piața comună.

Referindu-se la securitatea euro
peană. Bruno Pittermann a declarat, 
printre altele, că, după semnarea a- 
cordului asupra Berlinului occiden
tal, nu mai există nici un obstacol 
in calea convocării unei reuniuni ge- 
neral-europene și că partidele socia
liste occidentale vor acționa pentru 
ținerea, cit mai curind posibil, a unei 
asemenea conferințe.

Contribuții marcante 
la cauza unității 

mișcării comuniste
Săptămina care se încheie a con

semnat, ca evenimente care se în
scriu cu o deosebită însemnătate in 
viața internațională, a mișcării co
muniste și muncitorești, convorbirile 
și intilmrile delegației Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu delega
ția Partidului Comunist din Japo
nia, condusă de tovarășul Kenji Mi
yamoto, precum și cu delegația 
Partidului Comunist din Spania, con
dusă de tovarășul Santiago Carillo. 
Momente de seamă in dezvoltarea 
relațiilor reciproce de prietenie și 
solidaritate internaționalistă dintre 
partide, vizitele in țara noastră ale 
delegațiilor P.C. din Japonia și P.C. 
din Spania, convorbirile purtate 
constituie, deopotrivă, contribuții 
marcante la cauza generală a co
eziunii intre toate detașamentele 
mișcării comuniste și muncitorești. 
Ele ilustrează totodată, in mod preg
nant. amploarea legăturilor interna
ționaliste ale Partidului Comunist 
Român, fertilitatea și profunzimea a- 
cestor relații, dinamismul activității 
desfășurate de partidul și statul nos
tru pe plan internațional.

Desigur, există uriașe deosebiri în
tre realitățile politice, sociale și is
torice din Republica Socialistă Româ
nia și acelea din țări ca Spania și 
Japonia ; ca urmare, sint extrem de 
diferite condițiile concrete in care 
activează comuniștii români și cei 
japonezi și spanioli. Dincolo de 
aceste deosebiri insă, in virtu
tea legilor generale ale dezvol
tării sociale, pe baza experienței a- 
cumulate de aceste partide cu bogate 
tradiții de luptă revoluționară, în 
timpul convorbirilor s-a evidenți-at 
coincidența punctelor de vedere în 
principalele probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești intemațiOȚ 
nale. Prilejuind rodnice schimburi 
reciproce de informații privind preo
cupările și sarcinile specifice, potri-y 
vit condițiilor concrete, ale luptei 
pentru rezolvarea problemelor ce se 
pun pe plan intern in etapa actuală 
— și a căror bună soluționare în
seamnă o contribuție majoră la cauza 
generală a mișcării comuniste și 
muncitorești — intilnirile și convor
birile delegației P.C.R. cu delegațiile 
P.C. din Japonia și P.C. din Spania 
au reliefat importante concluzii asupra 
necesității intâririi solidarității inter
naționaliste. a făuririi unei unități 
noi in cadrul mișcării comuniste, co
respunzător etapei istorice actuale,. 
Prezintă. în acest sens, o deosebită 
Importanță sublinierea clară a drep
tului inalienabil al fiecărui partid de 

ția pentru rezultatul pozitiv obținut 
și convingerea că s-au creat noi 
condiții prielnice pentru destinderea 
pe continentul nostru.

Președintele celei dc a 34-a întil- 
niri cvadripartite — intilnire in 
cursul căreia s-a semnat documen
tul — ambasadorul francez Jean 
Sauvagnargues. care a luat primul 
cuvintul, a subliniat : „Spiritul co
laborării și respectului reciproc care 
a luat naștere foarte curind intre 
noi și s-a consolidat mereu, voința 
de a obține, pe baza unor compro
misuri judicioase, rezultate ce sînt 
pentru toți participants și in primul 
rind pentru populația berlinezâ. in
tr-adevăr satisfăcătoare, voință care 
s-a afirmat in decursul fazei finale 
a convorbirilor noastre, toate acestea 
constituie — cred eu — un exemplu 
deosebit de încurajator și pentru 
viitorul plin de perspectivă1'.

„Țelul nostru a constat in amelio
rarea situației in această regiune și 
a bunăstării populației acestui oraș" 
— a declarat, la rindul său. ambasa
dorul Marii Britanii, Sir Roger Jack- 
ling, care a adăugat : „Cred că noi 
am pus baza pentru aceasta. Dar 
acest edificiu nu ar fi putut fi creat 
dacă nu ar fi avut toți aceeași voin
ță de a obține un rezultat pozitiv 
și a elabora o metodă pentru a rea
liza acest țel".

Ambasadorul sovietic Piotr Abrasi- 
mov a declarat printre altele : „Acor
dul reprezintă o bază bună pentru 
normalizarea și însănătoșirea situației 
in regiunea la care se referă, deoa
rece ține seama de situația reală, ca 
și de drepturile și îndatoririle parti- 
cipanților și ale tuturor părților in
teresate.

Acordul celor 4 puteri este încă 
o dovadă convingătoare a faptului 
că problemele internaționale comple
xe pot" fi rezolvate prin tratative. 
Acordul semnat azi creează condiții 
mai favorabile pentru realizarea al
tor importante inițiative care se află 
pe ordinea de zi a statelor'1.

„Acordul cvadripartit pe care l-am 
semnat azi — a declarat ambasadorul 
S.U.A., Kenneth Rush — este primul 
acord mai mare cu privire la această 
problemă, după terminarea celui 
de-al doilea război mondial. Un lu
cru este clar la acest acord — a 
adăugat ambasadorul S.U.A. El nu 
înseamnă un triumf pentru o țară 
sau alta sau pentru unul dintre sta
tele care au dus tratative. Este un 
acord care, prin îmbunătățiri prac
tice, este menit să servească oame
nilor'1.

După 17 luni de la începerea trata
tivelor, la inițiativa U.R.S.S., acordul 
încheiat vineri 3 septembrie regle
mentează numeroase probleme care 
au dat loc în ultimii ani la diver
gențe care influențau asupra clima
tului politic in Europa. Pentru pri
ma oară, există un text oficial al 
unui document al celor 4 puteri pri
vind reglementarea problemelor Ber
linului occidental.

a-și elabora de sine stătător linia sa 
politică, strategia și tactica revoluțio
nară, in funcție de condițiile concrete 
și in conformitate cu interesele na
țiunii respective, cu interesele gene
rale ale socialismului, păcii și 
progresului social. în deplină con
cordanță cu însăși experiența mișcă
rii comuniste s-a reafirmat că nu este 
nevoie de nici un centru conducător 
în mișcarea comunistă. A fost subli
niat, de asemenea, imperativul în
tăririi coeziunii mișcării comuniste 
și muncitorești pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, ale egalității, in
dependenței. neamestecului in trebu
rile interne, a inadmisibilității susți
nerii, sub nici o formă, a nici unui 
fel de grup din alt partid. Sint prin
cipii ce se bucură de o largă ade

CRONICA INTERNAȚIONALĂ^
ziune și a căror respectare cu strictețe 
este impusă de viața însăși, ca fac
tor fundamental pentru consolidarea 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Afirmarea acestor poziții în cadrul 
convorbirilor, in comunicatul compn 
cu privire la vizita delegației P.C. 
din Japonia, care s-a dat azi publi
cității, ca și cu prilejul mitingului 
prieteniei dintre P.C.R. și P.C. din 
Japonia și a mitingului prieteniei 
dintre P.C.R. și P.C. din Spania sînt 
de o deosebită însemnătate, repre- 
zentind un aport concret la cauza 
întăririi unității mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „In 
lupta uriașă pe care o ducem tre
buie întărită solidaritatea intre par
tidele comuniste, intre forțele anti
imperialiste in general, trebuie dez
voltat schimbul de păreri, contactele 
intre partidele comuniste și munci
torești. Tocmai aceasta face perma
nent partidul nostru, militind neobo
sit pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate partidele comuniste și munci
torești". La rindul său. președintele 
Prezidiului C.C. al P.C.J., tovarășul 
Kenji Miyamoto, exprimind prețuire 
pentru poziția profund internaționa
listă a Partidului Comunist Român, 
a subliniat : „Imaginea construcției 
socialiste, strins legată de poziția de 
solidaritate internaționalistă și inde
pendență pe care se situează parti
dul și poporul dumneavoastră consti
tuie o puternică încurajare pentru 
conștiința poporului japonez".

ÎN COMITETUL PENTRU 
DEZARMARE DE LA GENEVA

APRECIERI POZITIVE PRIVIND EFORTURILE ROMÂNIEI 
ÎNDREPTATE SPRE CREAREA DE ZONE DENUCLEARIZATE

GENEVA 3 (Agerpres). — în cea 
dc-a 535-a ședință a Comitetului pen
tru dezarmare de Ir Geneva au luat 
cuvintul reprezentanții Cehoslovaciei 
și Suediei.

Ambasadorul Cehoslovaciei, Milos 
Vojevoda, s-a referit la problemele 
interzicerii experiențelor subterane 
cu arma nucleară și ale dezarmării 
regionale in Europa.

Șefa delegației Suediei, Alva Myr- 
dal. a făcut o sinteză a poziției țării 
sale față de prohibirea experiențe
lor subterane cu arma nucleară — 
prezentind și un document de lucru 
in această problemă — față de in
terzicerea armelor chimice si biolo
gice, demilitarizarea teritoriilor sub

R D VIETNAM

Hotărirea C.C. al Partidului 
celor ce muncesc 

și Consiliului de Miniștri 
cu privire la lichidarea 

urmărilor inundațiilor
HANOI 3 (Agerpres). — La Hanoi 

a fost dată publicității hotărirea 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam și Consiliului de Mi
niștri al R.D. Vietnam cu privire la 
lichidarea urmărilor inundațiilor.

Hotărirea prevede măsuri pentru 
consolidarea și protejarea digurilor, 
pentru rezolvarea intr-un termen 
scurt a greutăților provocate vieții 
cotidiene a sinistraților, precum și 
pentru lichidarea urmărilor calamită
ților in provinciile sudice ale R. D. 
Vietnam și reluarea cit mal rapidă a 
producției și cursului normal al vieții.

RSnVAlUL INTIRNAȚIONAl DE IA SAN MARINO
Vineri, cea de-a doua zi a festi

valului de la San Marino, dedicat, 
după cum se știe, in acest an, cu
noașterii României și poporului său, 
a coincis cu manifestările consacrate 
Zilei naționale a Republicii San Ma
rino — 3 septembrie — imbinind in
tr-o singură mare sărbătoare boga
tele tradiții cultural-artistice ale celor 
două popoare.

In cursul dimineții, cea mai mare 
parte a populației san-marineze u 
invadat străzile capitalei pentru a 
participa la aniversarea fondării re
publicii, reafirmind cu acest prilej 
patrimoniul cel mai de preț al aces
tui popor care, in ciuda unor grele 
încercări, a reușit să-și păstreze de-a 
lungul veacurilor ființa sa națională, 
libertatea și autonomia.

După-amiază, străzile și piețele au 
înregistrat o afluență neobișnuită. In 
aplauzele a mii de persoane a avut 
loc ..defilarea" ansamblului folcloric 
românesc „Rapsodia" din București.

Ultima manifestare din cadrul ce
lei de-a doua zile a festivalului a 
constituit-o prezentarea unui excep
țional spectacol de dansuri și cin- 
tece populare românești, in interpre

Referindu-se la problema unității 
partidelor comuniste, tovarășul San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, a 
relevat că azi este posibilă numai o 
unitate care să recunoască diversita
tea, „o unitate care să recunoască fie
cărui partid dreptul de a hotărî de 
sine stătător linia sa, fără nici un a- 
mestec din afară11.

Desfășurarea mitingurilor de prie
tenie de la Fabrica de Mașini Unelte 
și Agregate București, ca și de la 
Uzinele „1 Mai“-Ploiești, a dat o vie 
expresie spiritului internaționalist al 
clasei noastre muncitoare, prieteniei 
frățești dintre comuniștii români și 
cei japonezi, ca și dintre comuniștii 
români și cei spanioli, bazată pe 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

Preocuparea partidului nostru pen
tru întărirea relațiilor de prietenie și 
solidaritate internaționalistă cu toate 
țările socialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, a fost ilus
trată in această săptămina și de alte 
evenimente. Bucureștiul a fost gazdă 
a consfătuirii reprezentanților Minis
terelor Afacerilor Externe din R.S.S. 
Bielorusă, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Po
lonia, România, R.S.S. Ucraineană, 
Ungaria, U.R.S.S., care a prilejuit, 
intr-o atmosferă de colaborare tovă
rășească și deplină înțelegere reci
procă, un schimb de păreri cu pri
vire la problemele celei de a XXVI-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

De asemenea, în cuprinsul acelu
iași interval de timp s-a încheiat 
vizita de prietenie in țara noastră a 
delegației militare a R.P. Chineze, 
condusă de tovarășul Li Dă-șin, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, șeful Direc
ției generale politice a Armatei 
populare chineze de eliberare. Pe 
aceeași linie a promovării contacte
lor, a schimburilor de experiență in
tre țările socialiste, o delegație de 
activiști ai P.C.R. a plecat recent la 
Havana ; concomitent, o delegație a 
P.C. din Cuba vizitează țara noastră.

Sint tot atitea fapte care compun 
un tablou bogat al activității consec
vente a partidului și statului nostru 
consacrate întăririi continue a rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste, cu toate par
tidele comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele antiimperialiste. 

marine și crearea de zone denuclea- 
rizate. Referitor la crearea dc zone 
denuclcarizate, reprezentanta Suediei 
a subliniat contribuția României in 
materie, arătind că „in ceea cc pri
vește Europa, guvernul român s-a 
pronunțat în repetate rînduri in fa
voarea creării unei zone dcnuclcari- 
zate in Balcani. Cu citeva săptămini 
in urmă, reprezentantul român în 
comitet a reiterat importanța creării 
unei asemenea zone, care să prevadă 
toate elementele componente princi
pale : inițiativa independentă a țări
lor din regiune, absența armelor nu
cleare și garanții împotriva unui atac 
nuclear11.

VIETNAMUL DE SUD

Ample acțiuni 
ofensive ale 

forțelor patriotice
SAIGON 3 (Agerpres). — Detașa

mente ale patrioților sud-vietnamezi 
au organizat, in zona septentrională 
a Vietnamului de sud, un violent 
atac cu rachete și artilerie asupra 
unui convoi saigonez, format din 20 
de transportoare blindate, provocînd 
inamicului pierderi grele in oameni 
și materiale. Agenția Reuter apre
ciază această operațiune ca cea mai 
puternică acțiune de artilerie a forțe
lor patriotice din ultima lună.

Pe de altă parte, in cursul ultime
lor 24 de ore, două baze militare sai- 
goneze — „Alfa-2" și „Alfa-4‘* — au 
fost supuse unor intense bombarda
mente cu rachete și tunuri fără recul 
— informează agenția U.P.I. O altă 
acțiune ofensivă a patrioților a fost 
semnalată la 80 de kilometri de Sai
gon, în provincia Kien Toung.

tarea ansamblului ,,Rapsodia", onorat 
cu prezența celor doi căpitani regenți 
ai Republicii San Marino, Luigi Lon- 
fernini și Atillio Montanari, a minis
trului turismului și sportului, Giu
seppe Micheloni, și a altor oficiali
tăți, a unui numeros public. Ropote 
de aplauze, strigăte de „Bravo 
România" și „Bis" au urmat aproape 
după fiecare număr al programului.

La spectacol au participat, de ase
menea, delegația română, condusă de 
Ion Cosma, ministrul turismului, care 
participă oficial la festival, precum și 
Iacob Ionașcu, ambasadorul României 
la Roma.

Vineri la prînz, Giuseppe Miche
loni a oferit o masă in cinstea dele
gației române. Cu acest prilej, s-a 
toastat pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre România și Re
publica San Marino.

Vineri după-amiază, la Palatul Con
greselor din San Marino a avut loc 
inaugurarea oficială a expoziției de 
fotografii in culori și diapozitive, con
sacrată dezvoltării turismului în Re
publica Socialistă România.

N. PUICEA 
San Marino.

Pași pe calea 

destinderii
Berlinul occidental — Panmunjon ; 

prin ce se poate stabili o asociație 
intre aceste două orașe, situate pe 
continente diferite, la mii de kilo
metri distanță unul de celălalt ?

In Berlinul occidental a avut loc, 
în cursul zilei de ieri, semnarea de 
către ambasadorii Uniunii Sovietice, 
S.U.A., Angliei și Franței a acordului 
— cadru cu privire la acest oraș. Ast
fel, după aproape un an și jumătate 
de negocieri, s-a ajuns la un con
sens asupra unui ansamblu de mă

suri menite să deschidă o cale către 
rezolvarea unor aspecte ale uneia din 
problemele postbelice cele mai spi
noase, care a afectat — adeseori deo
sebit de acut — climatul politic 
european.

Știrea că s-a ajuns la un acord în 
problemele Berlinului occidental a 
fost salutată de opinia publică din 
țara noastră ca avind o semnificație 
pozitivă pentru lichidarea urmărilor 
celui de-al doilea război mondial, 
pentru netezirea drumului în vede
rea însănătoșirii climatului politic pe 
continentul nostru.

Semnarea acestui acord a fost apre
ciată de oamenii muncii din țara 
noastră ca un eveniment care subli
niază eficiența și importanța deose
bită a promovării metodei tratative
lor în soluționarea problemelor di
vergente pentru crearea unui climat 
în care popoarele să poată colabora 
in spiritul stimei reciproce, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne.

Acest eveniment este considerat, 
totodată, ca un nou pas în normali
zarea relațiilor intre statele europene 
— inclusiv intre cele două state ger
mane, pentru primirea lor in O.N.U. 
și participarea lor cu drepturi egale 
la viața internațională — pentru pro
movarea cauzei destinderii in Europa 
și în întreaga lume.

încheierea cu succes a acestor în
delungi și laborioase tratative con
firmă încă o dată punctul de vedere 
afirmat de țara noastră care — mi-

GENEVA

Convorbiri intre 
delegația R. D. Germane 

și reprezentanți 
ai 0J.II.

GENEVA 3 (Agerpres). — Ewald 
Moldt, adjunct al ministrului de ex
terne al R. D. Germane, conducătorul 
delegației guvernamentale a R. D. G. 
aflată intr-o vizită la Geneva, a avut 
o întrevedere cu Vittorio Winspeare 
Guicciardi, directorul general al Ofi
ciului european al Națiunilor Unite. 
Cu acest prilej, menționează agenția 
A.D.N., a av.ut loc un schimb de pă
reri asupra problemelor referitoare 
la raporturile R.D.G. cu O.N.U., pro
bleme ce necesită o rezolvare grab
nică in interesul securității europene 
și internaționale, precum și pentru 
realizarea universalității O.N.U.

Delegația guvernamentală a R.D.G. 
a avut, de asemenea, o intilnire cu 
Janez Stanovnik, secretarul executiv 
al Comisiei economice O.N.U. pentru 
Europa, și cu I. Pastinen, reprezen
tantul secretarului general al Orga
nizației Națiunilor Unite la Comite
tul pentru dezarmare. Au fost exa
minate probleme de interes bilateral.

„ny dag": Jn România există 
o voință puternică de a realiza 

construcția socialistă"
STOCKHOLM 3 (Agerpres). — 

După vizita oficială intreprinsă in 
țara noastră de o delegație a Parti
dului de stingă — comuniștii din 
Suedia, condusă de președintele par
tidului, C. H. Hermansson, ziarul 
„Ny Dag“. organ al P.S.C., a publi
cat un amplu articol intitulat : 
„Dezvoltare rapidă in România11. Pre
zentind aspecte ale vizitei efectuate 
de delegația suedeză, autorul artico
lului, Eivor Marklund, membru al 
Comitetului Executiv al Partidului 
de stingă — comuniștii, relevă suc
cesele obținute de poporul român în 
construirea socialismului, subliniind, 
totodată, poziția constructivă a Ro
mâniei in domeniul relațiilor inter
naționale, dispoziția sa permanentă 
pentru extinderea colaborării și coo
perării multilaterale cu toate statele 
lumii indiferent de regimul lor po
litic.

„Ny Dag“ evidențiază că, în pre
zent, „în România are loc o dezvol
tare economică foarte rapidă și un 
proces de industrializare. Noul plan 
cincinal, care a început in acest an, 
continuă articolul, prevede o creș
tere a producției industriale cu 12 
la sută anual, punîndu-se accent pe 
tehnica modernă și pe dezvoltarea, 
in primul rind, a industriei electro
nice și chimice, precum și a indus
triei constructoare de mașini, în 
scopul de a apropia România de ță
rile dezvoltate11.

în agricultură, relevă autorul ar
ticolului, se are în vedere dezvolta
rea producției prin mecanizare, prin- 
tr-o folosire mai largă a îngrășă
mintelor chimice și prin irigații.

în continuare, este subliniată 
preocuparea pentru o dezvoltare 
armonioasă a diverselor regiuni 
ale țării. „Sînt înființate noi între

litînd cu consecvență pentru lichi
darea focarelor de Încordare, pentru 
înlăturarea oricăror rămășițe ale 
„războiului rece" — a susținut și sus
ține in permanență că problemele li
tigioase, oricit de complexe ar fi 
ele, pot fi soluționate pe calea nego
cierilor, printr-o abordare realistă și 
constructivă, in spiritul intereselor 
majore ale destinderii, securității și 
păcii.

Aceeași idee, a caracterului con
structiv al contactelor și tratative
lor, și-a găsit ilustrare și la 
Panmunjon. Opinia publică din 
România, alături de forțele pro
gresiste de pretutindeni, a salutat cu 
vie satisfacție intilnirile care au avut 
loc în ultima vreme intre reprezen
tanții societăților de Cruce Roșie din 
Republica Populară Democrată Co
reeană și din Coreea de sud — pri
mele contacte directe între Nord și 
Sud după 26 de ani de la dezmem
brarea țării. Cu ocazia celei de-a 
treia întrevederi, de la începutul a- 

•cestei săptămini, reprezentantul Cru
cii Roșii a R.P.D. Coreene a înmînat 
părții sud-coreene un mesaj în care 
se propune ca discuțiile preliminare 
privind călătoriile libere, vizitele re
ciproce și corespondența între mem
brii de familie, rudele șl prietenii 
care trăiesc separat in partea de nord 
și de sud a țârii să înceapă la 20 
septembrie a.c. Este incontestabil că 
reușita acestui prim pas, apreciat pe 
bună dreptate de ziarul „Nodon 
Sinmun" ca „un eveniment îmbucu
rător pentru națiunea coreeană", va 
constitui un pas spre destinderea re
lațiilor, spre apropiere și crearea u- 
nei atmosfere de înțelegere și încre
dere mutuală, deschizind perspective 
favorabile împlinirii aspirației fier
binți a poporului coreean de 40 de 
milioane — unificarea pașnică și de
mocratică a patriei sale.

In apărarea dreptului 

fiecărui popor de a-și 

hotări singur destinul
Rezolvarea problemei coreene — 

așa cum cere viața, așa cum impun 
normele dreptului internațional — 
este de competența exclusivă a co
reenilor înșiși. Țara noastră s-a pro
nunțat și se pronunță cu hotărîre 
pentru respectarea dreptului impre
scriptibil al poporului coreean de 
a-și hotărî singur destinul, fără nici 
un amestec din afară. Ca o expresie 
a acestui sprijin consecvent, repre
zentantul permanent al României la 
Națiunile Unite, împreună cu repre
zentanții altor 17 țări, au adresat 
secretarului general al O.N.U. o scri

Intîlnirea reprezentanților 
Societăților de Cruce Roșie 

din R. P. D. Coreeană 
și Coreea de sud

PHENIAN 3 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că la Pan- 
munjon a avut loc vineri cea de-a 
patra intilnire intre reprezentanții 
Societăților de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană și din Coreea de sud. Cu 
acest prilej, reprezentantului Societății 
de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană 
i-a fost remisă scrisoarea de răspuns 
a președintelui Societății de Cruce 
Roșie din Coreea de sud, prin care 
acesta acceptă propunerea de a se 
devansa Începerea convorbirilor pre
liminare la 20 septembrie a.c., și de 
a schimba listele cu membrii celor 
două delegații care vor participa la 
aceste convorbiri preliminare, la 16 
septembrie. Agenția menționează că 
convorbirile de vineri s-au desfășurat 
într-o atmosferă caracterizată de sen
timente compatriotice calde.

prinderi și instituții, în amplasarea 
acestora pornindu-se de la necesi
tatea realizării unei dezvoltări re
gionale unitare'*  observă ziarul.

„Ceea ce delegația suedeză a pu
tut să vadă și să audă in diverse re
giuni și locuri de muncă a făcut-o 
să-și dea seama că, în România, 
există o voință puternică de a rea
liza construcția socialistă" — conchi
de organul de presă al Partidului de 
stingă — comuniștii din Suedia.

Declarația comună 
columbiano-chiliană

BOGOTA 3 (Agerpres). — „Numai 
respectul pentru libertatea popoare
lor și pentru principiul neamestecu
lui in treburile interne ale altor țări 
poate duce la o cooperare rodnică 
intre națiuni", se subliniază în de
clarația comună dată publicității la 
Bogota în urma vizitei in Columbia 
a președintelui chilian, Salvador Al
lende. în declarație se arată, de a- 
semenea, că „fiecare țară are drep
tul să exploreze, să conserve și să 
exploateze pentru sine bogățiile na
turale din marea teritorială, pe cele 
din solul și subsolul teritoriului na
țional, ca și pe cele din subsolul 
platformelor continentale".

Cele două țări se pronunță, de a- 
semenea, pentru folosirea experien
țelor nucleare numai in scopuri paș
nice. „Cheltuielile pentru înarmare 
nu sint necesare Americii Latine și 
cele două părți se pronunță pentru 
eliminarea lor", menționează decla
rația comună columbiano-chiliană.

soare prin care se comunică hotă
rirea guvernelor respective de a de
veni coautoare ale punctului înscris 
pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale intitulat „Retra
gerea trupelor S.U.A. și a tuturor 
celorlalte trupe străine care ocupă 
Coreea de sud sub drapelul O.N.U.'1. 

încercările imperialismului de a-și 
impune voința prin forță, prin mij
loace militare sint sortite eșecu
lui, așa cum o demonstrează in 
mod elocvent și evoluția situației 
dintr-o altă regiune a Asiei — 
Vietnamul de sud. Succesele mili
tare înregistrate de forțele patrio
tice din zona Platourilor înalte pînă 
în Delta Mekong confirmă cu pu
terea faptelor adevărul că un popor 
care își apără cu dîrzenie și eroism 
ființa națională este de neinfrint. Cu 
atit mai anacronice, neraționale și 
sterile apar încercările de a impune 
din afară perpetuarea unui regim 
respins de popor, contrar voinței și 
intereselor acestuia. Farsa electorală 
desfășurată duminica trecută pe fî- 
șiile înguste de teritoriu încă neeli
berat din Vietnamul de sud a relie
fat, în acest sens, încă o dată, șu
brezenia regimului saigonez. Desigur, 
nu prin asemenea exhibiții penibile 
se poate înainta spre rezolvarea pro
blemei vietnameze. Pentru aceasta e- 
xistă o cale judicioasă, clară — res
pectiv programul realist și construc
tiv al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu, program care se bucură de 
adeziunea forțelor progresiste din 
Vietnamul de sud, de o largă apre
ciere și sprijin pe plan internațio
nal.

Profund atașată cauzei libertății și 
independenței popoarelor, România 
socialistă, așa cum se știe, și-a ma
nifestat și își manifestă solidaritatea 
militantă cu Vietnamul eroic, solida
ritate ce își găsește expresie și în 
aceste zile. în adunările organizate în 
țara noastră cu prilejul sărbătorii 
naționale a R. D. Vietnam, ca și 
în participarea unei delegații a 
Uniunii Tineretului Comunist la în- 
tîlnirea latino și nord-americană de 
sprijinire a luptei popoarelor din In
dochina, care are loc la Santiago de 
Chile.

Asemenea manifestări, ca și alte 
fapte ale săptămînii încheiate, expri
mă poziția consecventă a poporului 
nostru de sprijinire activă a popoa
relor care luptă pentru libertate, in
dependență și progres, aduc noi con
firmări politicii partidului și statului 
pusă consecvent în slujba cauzei so
cialismului, păcii și colaborării inter
naționale.

Dumitru ȚINU

agențiile 
de presă 
transmit:

Lucrările Conferinței U- 
niunii interparlamentare. 
La Palatul Bourbon, din Paris, au 
început vineri lucrările propriu-zise 
ale celei de-a 59-a Conferințe a U- 
niunii interparlamentare. Cei peste 
700 de delegați, care reprezintă parla
mentele din 63 de țări, au ales in 
funcția de președinte al conferinței 
pe Achille Pereții, președintele A- 
dunării Naționale Franceze. Tot vi
neri au început dezbaterile asupra 
principalelor probleme aflate pe or
dinea de zi a reuniunii.

Convorbirile S.A.L.T. V|- 
neri a avut loc la ambasada U.R.S.S. 
din Helsinki cea de-a 17-a ședință 
de lucru din cadrul actualei rundei/ 
convorbirilor sovieto-americane asu
pra limitării cursei înarmărilor stra
tegice. Următoarea ședință va avea 
loc marțea viitoare.

Ministrul francez al afa
cerilor externe, «aurice schu- 
mann, va face o vizită la 8 și 9 
septembrie in Ungaria, iar la 10 și 
11 septembrie va vizita Bulgaria, la 
invitația guvernelor celor două țări, 
s-a anunțat oficial, la Paris.

Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, a rostit, cu ocazia 
împlinirii a nouă luni de la insta
larea sa, un discurs în care a subli
niat că politica internațională a gu
vernului mexican are la bază prin
cipiile egalității între toate țările, 
neintervenției in treburile interne ale 
altor state, respectării dreptului la 
autodeterminare, soluționării pașnice 
a conflictelor și cooperării cu toate 
țările.

Lucrările colocviului ști
ințific pe tema „Teoria in
stinctului agresiv al războ
iului și problemele apărării 
pâciî" au luat în capitala
Austriei. La această reuniune au luat 
parte oameni de știință din 11 țări. 
Din România a participat prof. Con
stantin Botez, șef de sector la Insti
tutul de psihologie al Academiei de 
Științe Sociale și Politice.

0 delegație parlamentară 
cehoslovacă, condusă de oaii- 
bor Hanes, președintele Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace, a sosit 
la Sofia. La sosire, oaspeții au fost 
intimpinați de Ghiorghi Traikov, 
președintele Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, și de alte persoane 
oficiale.

Grevă generală in Oman, 
în cele două principale o'rașe ale 
Omanului — Mascat și Muttrah — 
s-au produs incidente intre partici
panții la greva generală, declarată în 
semn de protest împotriva creșterii 
costului vieții, și poliție. După de
monstrațiile de stradă, circa 300 de 
persoane au întreprins un marș spre 
reședința șeicului Abdallah al Tai, 
dar au fost intîmpinate de poliție, 
care a folosit gaze lacrimogene pen
tru a le împrăștia.

Ministerul de Interne al 
Republicii Peru a remis presei 
o notă în care se arată că grupuri 
contrarevoluționare au pus la cale 
planuri care „sint destinate să creeze 
un fals climat de agitație și dezor
dine, astfel incit să prezinte opiniei 
publice interne și externe o imagine 
în întregime deformată a revoluției 
peruane11. în notă se arată că, in 
acest scop, grupuri de indivizi, lip
site de importanță politică, au incitat 
la demonstrații și alte acțiuni.

Vicepreședintele Camerei 
de comerț a R. P. Albania, 
Afron Celi, a purtat convorbiri la 
Zagreb cu Mirko Bășici, vicepreșe
dinte al Camerei economice a R.S. 
Croația — informează agenția Taniug. 
Convorbirile s-au referit la posibili
tățile de extindere a schimbului de 
mărfuri dintre R.S. Croația și Alba
nia, in afara cadrului acordului in
terstatal existent pentru perioada 
1971—1975. Potrivit acestui acord, 
schimbul de mărfuri iugoslavo—alba
nez urmează să sporească de cel pu
țin 4 ori in comparație cu perioada 
1966—1970.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Suediei 3 confirmat 
faptul că organizațiile ustașe ame
nință că vor asasina pe ambasadorii 
suedezi la Paris, Bonn, Londra și 
Bruxelles, dacă tribunalul suedez va 
confirma sentința pronunțată in pro
cesul celor cinci teroriști ce l-au ucis 
pe ambasadorul iugoslav Vladimir 
Rolovici, informează din Stockholm 
agenția Taniug.

Convorbiri cehoslovaco- 
COrOCHO. Frantisek Hamouz, vice
președinte al guvernului R. S. Ceho
slovace, a primit pe Li Man Sok, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene, care face o 
vizită in Cehoslovacia. Agenția C.T.K. 
relatează că, în cursul întrevederii, 
au fost discutate probleme referitoare 
la relațiile dintre cele două țări, ca 
și unele probleme internaționale de 
interes comun.

Senatul Republicii Chile 
a aprobat in unanimitate o moțiune 
prin care cere președintelui Salva
dor Allende să examineze consecin
țele experiențelor nucleare franceze 
efectuate in Pacific și sugerează ca, 
în semn de protest, relațiile diplo
matice cu Franța să fie rupte, dacă 
președintele va considera că este 
cazul.
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