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(In pagina a Vil-a)
In timpul vizitei protocolare

ca 6 eontrîbu-
pentru a-șl 
colaborării

prilej a fost transmis C.C. 
șl Guvernului Republici!

(Continuare in pag. a Hl-a).

în continuare. Consiliul ds Stat a 
adoptat proiectul de decret pentru 
ratificarea Convenției consulare Intre 
Republica Socialistă România șî Re
publics Cuba.

IN PAGINILE IV-V

La Palatul Republicii _ 
ședința Consiliului do' Stat. prezidată 
de tovarășul Nlcolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stau

La ședință au participat tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de MjnAjirl. miniștri și 
președinți ai unor eomlsil permanente 
alo Morii Adunări Naționale.

Prezentând spre ratificare. In nu
mele ®1 din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri," Tratatul de prietenie; co
laborare ,ji asistență mutuală 
Republica Socialistă România :.i Re
publica Popularii Ungară, tovarășul 
Ion Gheorghe-Maurer a spus :

„Tratatul de prietenie, colaborare 
ț] asistență mutuală Intre Republica 
Socialistă România șl Republica 
Populară Ungară corespunde pa de
plin .principiilor de bază ale politicii 
externe a partidului șl statului nos
tru. Intereselor fundamentale ale po
porului român. Tratatul reflectă re
lațiile de prietenie dintre cele . două 
state? socialista vecine, dind totodată 

de a întări șl 
dintre ele pe 
tehnlco-e 11 Iuți
și in, alte do-

• NUMEROASE COLECTIVE ÎȘI SUPLI
MENTEAZĂ ANGAJAMENTELE

® VEȘTI DIN INSULA MARE A BRĂILEI
• MUNCITORI CU CARE NE MÎNDRIM

Cotnbtleb pențru' gppllUcă-.jex^asnă , _
Morii •aaunfiri) NSțlffl&lti-a^ruitaataf ABfHlafUlOr* dihirer România șl -Un^ 
raportul 'comunț*al comfilltor? pentru gării, a evidențiat noi posiblUtați 
politlcă.iextei^ifL, ‘“* 
de apărare șl ji 
dunârl Naționale

și șef al corpului Independent de 
armată din Pin ar del Rio, coman
dant' Orlando Rodrlguez Pîiertaș, 
membru ol C.C. ol-P.C. din. Cuba 
șl șef al dlvlzlei.de Infanterie a ar
matei din Havana, comandant Jullo 
Camacho Aguilera, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba șl prim-se- 
cretar al organizației din Pihar del 
Rio a P;C. din Cuba, comandant 
Rămân Pardo Guerra, membru hi 
C.C. al P.C. din Cuba șl al doilea 
șef al diviziei blindate a armatei 
din Havana, Osmany Clenfuegos, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba, 
secretar general al Organizației de 
solidaritate eu popoarele din Asia, 
Africa șl America Latină, prlrn- 
căpitan Serafin Fernandez Rodrte 
guez, ministrul comerțului Interior, 
Cesar Lorn Rosello, șe^uL corpului 
independent de'armată1 din Cama- 
guey, căpitan Julian Rizo Alvarez, 
prim-secretar al organizației din 
Mătanzns a .P.C. din Cuba, Arturo 
Llnce'Gonzales, prim-sccreiar ăl 
organizației din Insula Pinilor, a 
P.C. din Cuba, Mauro ;Garcla

româoo-u

Cu acest i
al P:c.R.4«| .__
Socialiste România un cald salut to
vărășesc din partea , C.C. al Partidu
lui celor ce Muncesc. a Guvernului 
Republicii Democrata -Vietnam șl a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud. A 
fost prezentată o Informare In legă
tură cu luola poporului vietnamez, 
relevlndu-se succesele militare irn-

lupta dreaptă a poporului vietnamez, 
eatlsfaclla față de succesele obținute 
Împotriva intervenției Imperialista sl 
a regimului de la Solgon. Totodată, 
tovarășul Nlcolae Ccaușcocu u ex
primat acordul deplin cu poziția 
Partidului oalor ce Muncesc din Viet
nam. Guvernului R. D. Vietnam sl 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului da Sud 
privind soluționarea politică a pro
blemei vietnameze si a subliniat ne
cesitatea Intensificării eforturilor In 
vederea reluării grabnice a tratative
lor de Ia Paris. A fost, de asemenea, 
subliniat sprijinul pentru propunerile 
In șapte puncte ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

Exprimind convingerea că poporul 
vietnamez va obține victoria, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a adresat Co
mitetului Central al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam. Guvernului 
R. D. Vietnam șl Guvernului Rcvo- 
luttoiuir Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud uri salut călduros sl 
urări de deplin succes.

întllnlrea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă do caldă cordialitate șl prie
tenie.*

Cuvintare

Vineri dimineața a sosit la Bucu
rești tovarășul Fidel Castro. Riiz, 
prlm-secretar al Coral teiului. Cen
tral al '-Partidului Comunist din 
Cuba, prlm-mlnlstru td Guverriu- 

* Republicii

pr pentru 
1, , pentru, problemele 
lurldică. ale]Marii A- 

. ...__ le, care au dezbătut șl
au avizat favorabil proiectul de di-'- 
creț pentru ratificarea tratatului.

Au luat cuvlntul tovarășii Ion Po- 
peseu-Puțuri. Ion Contau și'Gheorghe 
Balleanu, membri al Consiliului de 
Stai, care și-au exprimat deplinul 
acord in legătură cu prevederile tra
tatului. nprecllndu-1 
țic de seamă la, întărirea continuă a 
prieteniei ri colaborării Intre cele 
două popoare, la cauza socialismului, 
picii șl colaborării internaționale.

Consiliul de Stat a adoptat In una-

SI A CELEI DE-A XXV-A ANIVERSARI A REPUBLICII

0 valoroasa Inițiativa la UREMOAS- 
Bucureștl: „AVEM RESURSE PENTRU 
A REALIZA MAI DEVREME SARCINILE

la Conferința 
națională 

a scriitorilor

fo sosirea

In-
- • - ■"T relațiile:dintre Urile acestui 

icni pe principii noi, de egali-

Simbătă 27, mai 1972

expresie botărirU lor 
In viitor colaborarea 
plan politic, economie, 
fie, cultural, "precum 
menii. ■

Tratatul este un instrument de În
tărire a solidarității și prieteniei din
tre țările «octal Lșta. care contribuie la 
așezarea relațiilor dintre toate statele 
Turnir pe temeiul principiilor râspec- 
tului independenței, suveranității, 
neamestecului In treburile interne, a- 
vnntajulul reciproc. in-interesul În
făptuirii securității-In Eurofui șl In 
întreaga lume.rin interesul 1 progresu
lui ri păcii".

Tqyarflșul, M|hal Ofilea, președintele 
Comișel: ptaJțțji' ; polițiefl. «tlenta a

portante obținute împotriva agresiu
nii S.U.A. și a polii teii de vletnaml- 
zare a războiului. S-a subliniat ho- 
Lărirea poporului vietnamez de a 
continua cu holărire lupta plită la 
victoria finală, dorința oa de a fie 
soluționa problema vietnameză pe 
calc politică, In cadrul tratativelor 
de la Paris, pe baza propunerilor. In 
șapte puncte ale Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

In numele C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, a[ Guver
nului-R. D. Vietnam și al Guver
nului- Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. a fost 
exprimată partidului, guvernului șl 
poporalul român .recunoștința since
ră pentru.sprijinul materiei șl poli
tic acordat în permanență lupte! po
porului vietnamez împotriva agre
siunii imperialismului american, pre
cum și in opera de construire a so
cialismului în Republica Democrată 
Vietnam.

Mulțumind pentru salutul căldurt». 
tovarășul Nlcolae Ceaușe®m a ex
primat In numele C.C. al P.C.R., 
Conciliului de Stat, guvernului șl po
porului român, deplina solidaritate cu

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu 
Toastul tovarășului
Fidel Castro

Ratificarea tn unanimitate de că
tre Consiliul de Stat a acestui tratat 
este încă o expresie a voinței po
porului român de a acționa cu loaLă 
fermitatea pentru dezvoltarea relaili- 
lor de prietenie șl colaborare cu Re
publica Populari Ungară.

Se cunoaște că în anii de după e- 
Ulzerare, în perioada construcției so
cialiste în România șl Ungaria, rela
țiile diritre țările șl popoarele noas
tre s-au dezvoltat continuu, că in ul
timii ani colaborarea economică, teh
nică, științifică, culturală a cunoscut 
o puternică, dezvoltare. Vizita din 
primăvara acestui an a delegației de 
partid șl guvernamentale ungare, in 
frunte cu tovarășul Kîdâr — cu care 
prilej s-n semnat și "tratatul pe core 
,1-am ,railflcat satiri — a constituit 
încă un,moment .Important în evolu- 

, țlâj relațiilor’" Uilitrc România șl Un
gurii, a evidențiat noi posiblUihți 
pentru dezvoltarea lor tn viitor.

Ratificarea In unanimitate a trata
tului — care dă formă Juridică bune
lor relații intre popoarele noastre — 
creează un cadru minunat pentru ca, 
în următorii ani, țările noastre so
cialiste," prietene, să acționeze pentru 
o slrinsă colaborare In toate dome
niile de activitate, p 
lor economico-socialî, 
succes a socialismului șî, totodată, 

aduce aportul la întărirea 
cu toate statele soclallșle, 

a unității țărilor socialiste. ,, , , ,, , »„Totodată, in conformitate șl cu mulțumesc că I-ațî ratificat tn
cele înscrise în iralat. cu politica dusă unanimitate. (VII aplauze).

Vineri după-amiază. tovarășul 
Nicolue Ceaușescu, secretar general 
nl Partidului Comunist Român, pre
ședintele- Consiliului' de Stat al Re
publicii. Socialisto" România, a primit 
pe Nguyen Dang Hanii, ambasadorul 
Republicii Democrate Vietnam, Jjl 
Lam’ Van Luu, ambasadorul .Repu
blicii Vlojnnmuiul .de Sud la Bucu
rești, la cererea acestora.

La primire nu participat tovarâsll 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.'C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Paul NIculescu-Mlzll,' membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent" a] C.C. al P.C.R. vice
președinte al Consiliului de, Miniștri, 
șl Ștefan Andrei, secretar a! C.C. al

de guvernele român șl ungar, se va 
Intensifica colaborarea în scopul 
făptuirii securității In Europa, 
să' așeze ' ........ "
conținem ,_____ _ _ _________
late, de respect al Independenței șl 
suveranității naționale, de neamestec 
in treburile interne și avantaj re
ciproc.

Fără Îndoială că, așa cum se stipu
lează și In tratat, trebuie să aeționăm 
cu toată fermitatea pentru excluderea 
forței șl n amenințării cu foriu din 
relațiile dintre state.

Cred că este Important de subliniat 
faptul că so prevede ca aeest tratat 
să fie depus la Organizația Națiunilor 
Unite, pentru a-l da o patere și maî 
mare. în sensul că. în angajamentele 
lor bilaterale, țările noastre nu numai 
că nu lezează Carta "Națiunilor Unite,

nlmltale decretul privind ratificarea 
Tratatului de prietenie, colaborare 
șl Mlstențâ mutuală Intre Republica 
Socialista România șl Republica 
Popularii Ungară.

După ratificare n luat cuvlntul to
varășul Nlcolae Ceauțcicu. prețedJn- Consiliul de Stat a soluționat apoi 
tele Consiliului de Stat probleme ale nctlvltâtli. curente.

lui’ Revoluționar ui. Republicii 
Cuba, .care,* la invitația Comitetului 
Central." ol . Partidului Coirțunlst . 
Român șj a Consiliului de Miniștri 
al. Republici! ‘ Socialiste România, 
va face o vizita ofletală de priete
nie In țara noastră.

Conducătorul partidului și gu
vernului; cubanez > este însoțit de 
dr. Corios ltatael Rodriguez/ Rp- 
driguez,-membru nl Secretariatului j 
C.C. al P.C. din Cuba ."ți ministru 
al Guvernului Revoluționar, , co- j 
mnndânfc , Flavlo .Bravo, . Pardo, 
membru, al. C.C. al. P.C." din Cuba,j 
șeful Sectorului consum și deser
virea „populației-,âl.C.C. aL J?.C.»djn ,, 
Cuba, Jose A Naranjo Morales, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba șl < 
mlnlstrU; al. Industripr alimentare, 
comnndrint , Âmajdo Ochoa Sân-3 
diez, membru al C.C.’ al P.CJdin 
CubaiȘi -șef al armatei; din Havana,' 
.comandant Omar .-Iser Mojpno, »■ 
membru ol C^C.- al P.C. din Cuba

NICOLAE
CEAUȘESCU

TELEGRAME TRIMISE
TOVARĂȘILOR NiCOLAE 
CEAUȘESCU. Șl ION 
GHEORGHE MAURER DE 
CĂTRE TOVARĂȘUL KIM

dimpotrivă, prevăd în mod, ex
pres, dorlnîa si tiotarlrca, lor ide a 
acționa In-spIrîiut-’Carței pentfu so
luționarea tuiuror problemelor Inter
nationale.

Iată de ce consider că tratatul co
respunde pe deplin Intereselor po
porului nostru, ale colaborării dintre 
popoarele român si ungar, cauzei 
colaborării între (ărRc socialiste, pro
movării securității în Earopa și in 
lame. Ratificarea Iui In unanimitate 
constituie un angajament ferm ai 
guvernului, al Consiliului de Stat, al 
partidului șl poporului nostru, de a 
acționa pentru traducerea Iu! în 
viață.

• . i ■ f’v.hT v"
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dlvlzlei.de


(Agerpresj

Cuvintarea tovarășului

tovarășului

român (Agerpres)
Joj-- i.'îfea.’iu

i —ca prieteni și
pentru victoriile care le obține}! In făurirea

Relațiilor Externe,
Rodrlguez .Astiazarain,

din Ministerul 
șl Nicolas 
ambasadorul Republicii Cuba 
București -

în timpul
două păr}! s-au Informat reciproc 
asupra realizărilor Republici! So
cialiste România șl Republicii 
Cuba in construcția socialismului 
In cele două țări, precum și asu
pra preocupărilor Partidului Co
munist Român șl Partidului Comu
nist din Cuba pentru progresul

din Cuba șl Partidul Comunist Ro
mân, dintre Republica Cuba șl 
Republica Socialistă România, din
tre poporul cubanez șl poporul ro
mân.

convorbirilor, cele

Fidel Castra Ruz transmite populației Capitalei un câlduros salut revoluționar (fotografia

Român șl Partidul Comunist din 
Cuba, dintre România și Cuba, o 
expresie a dorinței de a. dezvolta 
continuu relațiile de colaborare, 
care corespund âtît’ Intereselor po
poarelor noastre, cit și Intereselor 
tuturor țărilor socialiste, păcii și 
-colaborării In lume.

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi conducători ai partidului și guvernului român, 
Dragi prieteni români,
Dragi compatriot!,

înmlnînd, In numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialisto 
România, Înalta distincție, tovară-

membru
Executiv 

vicepreședinte al 
ministrul 

de

Dragă tovarășe Fidel Castro, 
Dragi tovarăși cubanezi, 
Dragi tovarăși, \

/„■ jjr r *' *î* •

După solemnitatea decorării, con
ducătorii de partid și de stat ro
mân! și cubanezi au felicitat căl
duros pe tovarășul Fidel Castfo 
Ruz.

C.C. al P.C. din Cuba, Josâ A. Na
ranjo Morales, membru' al C.C. 
al P.C. din Cuba șl ministru al 
Industriei alimentare, comandant 
Arnaldo Ochoa Sănchez, membru 
al C.C. al P.C. din Cuba și șef al 
armatei din Havana, Osman? 
Cienfuegos, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, secretar general al 
Organizației de solidaritate cu po
poarele din Asia,* Africa șl Ame
rica Latină, Mauro Garcia Triana, 
directorul Direcției țâri socialiste

șui NIcolae Ceaușescu a spus că a- 
ceasla constituie o expresie a pre
țuirii acordate activității tovarășu
lui Fidel Castro, desfășurată pentru 
eliberarea Cubei și pentru construc
ția, socialistă in această țară, pen
tru dezvoltarea mișcării revoluțio
nare In America Latină și a colabo
rării dintre Partidul Comunist

Răspunzînd, tovarășul Fidel 
Castro a mulțumit, In numele po
porului, al partidului șl guvernu
lui Cubei, pentru înalta onoare fă
cută prin conferirea' acestui înalte 
distincții.

Exprimăm mulțumirile noastre 
tovarășului Ceaușescu, guvernului 
și partidului

Vineri La amiază, tovarășul 
NIcolae Ceaușescu, secretar ' gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit la sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
in vizită protocolară, pe tovarășul 
Fide! Castro Ruz, prim-sccretar al 
Comitetului Centrul al Parlldiilul 
Comunist din Cuba, prlm-mînîstru 
al Guvernului Revoluționar a! Re
publicii Cuba.

La Întrevedere au luat parte to
varășii : dr. Carlos Rafae! Rodrl- 
rucz Rodrlguez, FLavio Bravo Par
do, Jos6 A. Naranjo Morales, Ar
naldo Ochoa Sănchez, Omar Iser 
Mojena, Orlando Rodrlguez Fuer
tes, Julio Camacho Aguilera, Ra
mon Pardo Guerra, Osmany Clen- 
fuegoo, Serafin Fernandez Rodri- 
guez, Cesar Lara' Roselio, Julian 
Rizo Alvarez, Arțturo Linco Gon
zales, Mauro Garcia Triana, Nico
las Rodrlguez Astiazarain, ambasa
dorul Cubei la București.

Au participat tovarășii : Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Gheorghc Cioară, Ion Ionlță, Vaslle 
Patlllneț, Ion Pățon, Teodor Mari
nescu, șeful Secției relații externe 
a C.C. al P.C.R., Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, NIcolae Bozdog, minis
trul comerțului interior, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Constan
tin Mitea șl Gheorghe Oprea, con
silieri la C.C. nl P.C.R., Petre to
nes cu, ambasadorul României la 
Havana.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

în acest cadru, tovarășul NIcolae 
Ceaușescu a conferit 
Fidel Costro Ruz ordinul „Steaua 
Republicii Socialisto România" 
clasa I, pentru merite deosebite in 
lupta revoluționară pentru elibe
rarea națională șl socială a poporu
lui cubanez, pentru apărarea suve
ranității șl independenței naționale 
a patriei socialiste Împotriva impe
rialismului, pentru contribuția deo
sebită adusă la dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor de colaborare, 
prietenie șl solidaritate Internatio
nalist dintre Partidul Comunist

Doresc ca In numele Comitetului Central al parti
dului, al Consiliului de Stat și guvernului, al Întregu
lui nostru partid șl popor să vă urez bun venit In 
România, socialistă. (Aplauze puternice, prelnngite).

Salutăm In persoana tovarășului Fidel Castro pe 
conducătorul revoluției cubaneze, al primului stat so
cialist din America. (Aplauze puternice, Îndelungate).

Cunoaștem condițiile grele In care a ieșit victorioasă 
revoluția socialistă in Cuba, condițiile grele In card po
porul cubanez, sub conducerea partidului comunist, In 
frunte cu tovarășul Castro, construiește orindulrea so
cialistă. Ne bucurăm din toată Inima — 
frați,— p--*— — y-
noii orinduirl sociale. (Aplauze puternice),

Vizita In România a delegației de partid șl guverna
mentale cubaneze In frunte cu tovarășul Fidel Castro 
este o expresie a relațiilor de prietenie șl colaborare 
dintre partidele și țările noastre, o expresie a dorinței 
de a întări această colaborare în lupta pentru victoria 
socialismului In țările noastre, pentru întărirea forței 
socialismului In toată lumea, pentru victoria luptei, im-.

imperialismului, colOTlalisrpulul ^țqnepcplckiLaT,, ririi legăLu.rllbo’lâe' prletenJejivaiSewii,întăririi solidara
..... ' ' " - - - -

Nl s-a adus un microfon, tovarășului Ceaușescu șl 
mie, evident cu intenția de a nl se oferi posibilitatea 
să vă adresăm un salut. în plus, vedem că dv. ați* 
improvizat un miting de masă în această frumoasă 
piață. SIntem bucuroși că ore loc această manifestare 
scurtă șl improvizată, caro nu era prevăzută In pro
gram. S>-ar putea ca tovarășii de la protocol să se 
plingă, ,dor, la urma urmelor, noi, .românii șl cuba
nezii, avem multe lucruri comune șl, tot împreună, din 
cînd în clnd mai putem uita de protocol. (Aplauze J 
puternice, îndelungate). ' ' !
/.Mulțumim pentru cuvintele prietenești . ale tovară
șului Ceaușescu și slntem de acord că acest contact 
Intre reprezentanții celor două țări ale noastre și 
această Intllnlre cu poporul României va servi întă-

După vizita protocolară de la 
sediul Comitetului Centrai al Par
tidului Comunist Român/ tovară
șul NIcolae Ceaușescu ș! tovarășul 
Fidel Costro Ruz, împreună1 cu 

■ceilalți conducători de partid șl de 
stat români șl cubanezi prezenți la 
Întrevedere, au Ieșit in balconul 
sediului Comitetului Central al 
Partid UI ui Corn un 1st Rom ftn. pen - 
tru a răspunde miilor șl miilor de 
bucureșten! care Inundaseră Piața 
Republicii, spre a aduce încă o 
dată salutul călduros nl cetățenilor 
Capitalei conducătorilor României 
socialiste, solilor Cubei socialiste. 
Printre cei prezenți se afla un 
mare număr de tineri cubanezi 
care studiază în țara noastră.

Apariția conducătorilor de .par
tid șl de stat români și cubanezi 
este întimpinată cu ropote de- a- 
plauze. Minute in șir se ova
ționează puternic „Romflnla-Cuba“. 
„Ceaușcscu^Castro", „Trăiască 
prietenia româno-cubaneză“.‘, ’

■Miile de bucureșteni, care’,‘pur
tau iK>rtretele tovarășilor NIcolae 
Ceaușescu șl Fidel Castro Ruz, fa
nioane cu culorile celor două țări, 
salută entuziast pe înolțil oaspeți. 
Tovarășul NIcolae Ceaușescu șl 
•tovarășul Fidel Castro Ruz răs
pund generos caldelor manifestări 
prietenești ale mulțimii.

Au luat apoi cuvin tul tovarășii 
NIcolae Ceaușescu șl Fidel Castro 
Ruz.

prietenia po- 
cauzoi socialismului

jisniultil.!(Aplauze).s tApoJș j, ;
< ; Qjmoașieni,Lde .asemenea, tăârdvtoldtia ^u.bâneză 
toritfsocintismulul în Cuba au exercitat șl exercitai 
ternlcă Influență asupra mișcării revoluționare, antlîin- 
perialiste din America Latină, Victoriile împotriva do
minație! monopolurilor americane intr-un șir de țări din 
America Latină sini o expresie a trezirii la luptă ,n, 
acestor popoare, a dorinței lor ds a scutura jugul‘mo
nopolurilor imperialiste, de a fi stăpîne la ele acasă. 
(Vil aplauze).

SIntem convinși că vizita delegației de partid șl gu
vernamentale cubaneze In România, convorbirile, în
țelegerile la care vom ajunge vor pune no! baze co
laborării dintre partidele.șl țările noastre, vor contribui 
la dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, cu 
toate țările care au pornit pe drumul dezvoltării In
dependente ; ele vor fi o expresie a solidarității cu 
lupta popoarelor pentru scuturarea jugului dominației 
străine, Imperialiste, cu toți cel ce luptă împotriva co
lonialismului, o expresie a solidarității cu poporul viet
namez care luptă pentru a-șl asigura independența șl 
o viață liberă, pentru a face ca imperialiștii americani 
să plece din Indochina. (Aplauze puternice).

Iată de ce, bucurindu-ne din toată inima de această, 
vizită prietenească, ic urâm tovarășilor cubnnezi ă se 
'simtă cit mai bine in rîndurile poporului român care, 
ca șl poporul cubanez, este domic să-și construiască o 
viață nouă, socialistă, să fie stăpîn pe destinele sale, 

facă lotul pentru unitatea șl colaborarea țărilor’so
cialiste, a mLșcăril comuniste și muncitorești. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Trăiască prietenia româno-cubaneză I (Aplauze pre
lungite).

Trăiască victoria forțelor socialiste, antilmperiollsle ! 
(Aplauze prelungite). . .

Trăiască pacea șl colaborarea între toate popoarele ! 
(Vil șl puternice aplauze).

derăm că această decorație în
seamnă pentru noi angajamen
tul de a continua să luptăm pen
tru consolidarea revoluției socialis
te in Cuba, a mișcării revoluționa
re din America Latină, pentru con
solidarea relațiilor de prietenie în
tre cele două popoare șl partide ale

După-amlnză, la Palatul Consi
liului de Stat, au început convor
birile oficiale între tovarășul 
NIcolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, șl tovarășul Fidel Castro 
Ruz, prlm-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba, prim-minislru al Gu
vernului Revoluționar al Republi
cii Cuba

Din partea română, La con
vorbiri participă tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Ion Pftțan, 
supleant nl .Comitetului 
al C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Miniștri, 
comerțului exterior, general 
armată Ion Ionlță, membru su
pleant al Comitetului Executiv a! 
C.C. al P.C.R., ministrul forțelor 
armate, Bujor Almășnn, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul' mine
lor, petrolului ș! geologiei. Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șeful Secției relații exter
ne a C.C. al P.C.R., George Mac->- 
vescu, membru al C.C. al P.CJL, 
prim-adjunct ol ministrului afa
cerilor externe, Gheorghe Oprea, 
membru supleant nl C.C. al P.C.R., 
consilier la C.C. al P.C.R.. Petre 
lonescu, membru al C.C. al P.CJL, 
ambasadorul României în Repu
blica Cuba.

-Din partea Republicii Cuba Iau 
parte tovarășii : dr. Carlos Rafael 
Rodrlguez Rodrlguez, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. din 
Cuba și ministru ol Guvernului 
Revoluționar, comandant Flavio 
Bravo Pardo, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, șeful Sectorului 
consum șl deservirea populației ol

în Piața Republicii, mii de bucureșteni aplaudâ cu câldurâ, ovaționează puternic pentru 
poarelor român și cubanez, pentru dezvoltarea ei In continuare, In'interesul pâcii, 
(fotografia din stingă). Din balconul sediului ‘ Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul 

din dreapta)

continuu al societății socialiste.- 
S-o exprimat convingerea comună 
că relațiile de prietenie frățească 
româno-cubaneze, de colaborare 
In multiple planuri, se vor dez
volta șl întări, în Interesul celor 
două țări și popoare, nl cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Convorbirile s-au -desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de deplină înțelegere, stimă șl 
respect reciproc.

. luțidnnre șphfi^fSf-’îitfpotrivâ'Trh'perialismu-?
J;lul, împotrivă''’' 'colonifiîîșWTutoJ'J șf n&bdoioniallsmuluL’.’1 

(Aplauze puternice, prelungite).
SIntem siguri, de asemenea, că această vizită ne va 

permite să cunoaștem realizările poporului român,, 
glncllrea șl spiritul său revoluționar. (VII aplauze). i 

în ceea ce ne privește pe no!, cubanezii, am luptat 
In condițiile pe care le-a amintit tovarășul Ceaușescu, 
ne-am adus modesta noastră contribuție la ea uza re
voluționară, dar Important nu este atlt ceea ce s-a 
realizat, cit, mal ales, să continuăm lupta cu tot mal 
multă însuflețire, șă continuăm lupta In niod neobosit 
șl să sprijinim lupta de eliberare o popoarelor, pentru 
ca toate popoarele să albă posibilitatea de a-și construi 
în libertate viitorul. (Aplauze puternice). ‘

Din Inima României, salutăm eroicul popor vietna
mez. U exprimăm sprijinul nostru șl, în afară de 
aceasta, ne exprimăm convingerea că Imperialiștii vor 
fl tnfrinți. Ne exprimăm sprijinul față de propunerile 
formulate de ■ Frontul de Eliberare Națională din 
Vietnamul de sud privind retragerea trupelor Imperia-« 
liste șl deplina independență a popoarelor Îndoctrineze. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Multe mulțumiri, tovarăși români, pentru ospitalita
tea dv. șl pentru primirea pe care ne-ațl făcut-o. j 
Vă salutăm din toată Inima. (Vil șl puternice aplauze). 1

Cuvîniărlle nu fost puternle 
șl îndelung uplaudate. Se ovațio
nează, se scandează lozinci la a- 
dresa prieteniei.’ dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Cuba, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Cuba.

în aplauzele miilor de bucureș
ten 1 prezenți în Piața Republicii, 

i tovarășulx NIcolae Ceaușescu și 
îl tovarășul Fidel Castro Ruz, îm

preuna cu ceilalți conducători de 
partid șl de stat români șl cuba
nezi, se îndreaptă spre Palatul Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România. ’ :

qVi-W
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Dejun
Guyemului Revoluționar al Rcpu- Stoica, Iosif Banc, Petre’ Blajovicl, 
blicli Cuba. • Cornel? Burtică, Mlron CdnitanU-

Au luat . parte tovărășii Nicolae nnsni Mihnl Dnlon Mill Dohrofirn. 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, »■-.
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Fățan, Ion Stănescu, Ștefan Andrei, 
Paul - ' — - - ■ - .........
Pană, Iile Verdeț,

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român șl Consiliul de’ 
Miniștri al Republicii Socialiste:.. 
România au oferit vineri, la Pala
tal Consiliului de Stat, un dejun o- paul Nlculescu.Mlzlu Gheorflhe
Hclal In onoarea tovarășului Fidel Panfl> Ille verdeț, Maslm Ber_
Cnstro Ruz, prim-secretar ni Co- ghlanu. Gheorghe Cioară, Florian
miletului Central al Partidului Co- Dănălache, Janps Fnzeknș, Petre
munlșt din Cuba, prlm-rnlnlstru al Lupu, Dumitru' Popescu', Gheorghe
' ’ z ...

în onoarea
" fi ■ 7 = : ' "j ’ « ' ' '

Stoica,’ Ioslf Banc, Petre: Blajovicl,

nescu, Mlhal Dolea, Miu Dobreșcu, 
Ion Ionlță, Vnslle Patlllneț, jqn

■ "d’si.'x.zf___ ' a___ -
X’ tl ViLI" SJMJI.I GSO'V U J «test'diXl.I <“*.1.1X11 UJ,

Ion Dlncâ. Chlvu Stoica, membri 
ai C.C. al P.C.R;, ai Consiliului de 
Stat și a! guvernului,, conducători 

!de'instituții, centrale șl organizații 
obștești. ’ ’ " ' '

8

înaltului oaspete
• ”, ; . -t.; i . • t. ..

Au luat parte dr. Corios Rafael 
Rodriguez Rodriguez, Flavlo Bra-’ 
vo Pardo, Josă A. Naranjo Morales, 
Arnaldo Ochoa Sănchez, Omar Iser 
Mojena, Orlando Rodriguez Puer- 
tas. Julio Camacho Aguilera, Ra
mon Pardo Guerra, Osmony Clen- 
fuegos, .Serofln Fernandez Rodri
guez, Cesar Lara Rosello. Julian 
Rizo Alvarez. Arturo LInce Gonza-'

i

f
H

l • - . * .... - . . '
lez, Mauro Garcia Triana, .Nicolos. 
Rodriguez Asttazarain.1' -

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Cuba șl Republicii 
Socialiste România,

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie, tovară
șii. Nicolae Ceaușescu șl Fidel 
Cnstro Ruz au rostit toaslurL

J

Recepție oferită
X

de Comitetul Central
-î

ol P- CX R- R?’

și Consiliul
Seara, Comitetul Central al Par

tidului Cominlst Român și Consi
liul de.MIn1 '.ri al Republicii So
cialiste România.nu oferit o recep
ție în onoarea tovarășului Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al Co
mitetului Central ol Partidului 
Comunist din Cuba, prl -ministru 
al Guvernului Revolți onor al 
Republicii Cuba. ,

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș; anea Mănescu, 
Paul Niculescu-MIzil, Gheorghe 
Pană, Iile Verdeț, membri șl mem
bri supleanțl al Comitetului Exe
cutiv al C.C. ai P.C.R„ secretari al 
C.C. al P.C.R. membri al C.C. al 
P.C.R., al Consiliului de Stal șl al 
guvernului, conducător! de institu
ții centrale șl organizații obștești, 
oameni de știință; artă șl cultură,

Abta de cltevn ore ne aflăm

77= ; /'7' _ ■fl”7 ■ / , ' , iȚț :7 . ~ ,
i . In ce ne privește, am-sprijinit și

vom sprijini popoarele vietnamez, 
cambodgian șl laoțian In lupta lor 
dreaptă pină la vlctoria flnală;’sln- 

■’ tem-siguri că. dn .; această li
Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

în aceste zile vor pune în evi
dență noi posibilități pentru extin
derea. relațiilor dc colaborare 
romăno-cubancze, corespunzător 
intereselor popoarelor noastre, pro
gresului lor mal rapid pe calea 
făuririi societății socialiste. Aceas
tă colaborare corespunde, totodată, 
intereselor generale ale socialismu
lui, deoarece, plnă in urmă, forța 
socialism ului In lume constă In 
forța fiecărei țări socialiste in 
parte. De aceea, ne bucură mult 
victoriile pe care [toporul eubanea. . națională a popoarelor, a eforturi
le obține, sub conducerea partidu- lor tinerelor state independente 
lui său comunist, în edificarea pentru dezvoltarea lor de sine stâ- 
.orlnduiril socialiste. , tătoare, pe calea prosperității, a

Ne preocupă, după cum știți, progresului soclaL Vizita recentă
mult problemele îmbunătățiri! si- P® eare făcut-o .In 8 țări din
tuațlel din Europa Noi trăim in Africa a constituit tocmai expresia 
acest continent. Dorim ca Europa, solidarității României socialiste cu 
dc unde- au început cele două țările care au pornit pe calea dez- 

■ ... .. .. .. voltârli independente, cu lupta lor
truf'lT devină‘~M7-Mtinent“tal pentru apărarea suveranității na, 
colaborării șl păcii. Acționăm -șf Ho>ia e, o expresie a solidorltății 

part popoarele noastre, căci ele sint vom acționa împreună cu cele- 
unite in luptai'pentru o viață nouă. lalte țări socialiste europene pen- d Ho

A tru înfăptuirea securității pe con- |Juurf* “^rtlpr de eliberare na-
Trălm vremuri deosebite. Tn tinent. pentru realizarea cit mal rt' ° tJJlyror P'°ț’®nrelor

1______ 1_. La- grabnică a conferinței general-eu, {pi șe™ sub jugul colonial, pen ru
tațlf profunde în raportul de for- ropene, care să ducă la așezarea '

mulul In lume.
Slntem profund interesați ca' în

tre țările socialiste sa se dezvolte 
relații largi de colaborare șl fa
cem totul în această direcție. Sln
tem convinși că deosebirile de pă- 

lor dintre ! Uniunea Sovietică .șl ,^er®ePÎPj®’ existente slnt
3 T, Polonia, pe deio". parte, șl Republț- - și că..ele 'tor,, fi .depăși

. ea .-Federală n Germnntei. 6e de ?.lte’ Acționînd unturile isocinr. 
alta porte, coMlltdle’ un p^-poH- tiv în acostă direcție.-Apr^m ’

^5“ Nte “păm 

la asigura dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu partidele comuniste, 
cu mișcările de eliberare naționa
lă. cu toate forțele antlfrnperinliste. 
deoarece avem fermo convingere că 
numai unitatea tuturor acestor 
forțe poate asigura dezvoltarea 
vieții Internaționale corespunzător 
dorinței și intereselor popoarelor, 

tn acest spirit dorim să dezvol
tăm relațiile ș! să conlucrăm cu 
Partidul Comunist din Cuba cu 
Republica Cuba ; slntem convinși 
că această vizită vn marca un mo
ment important In dezvoltarea 
viitoare a relațiilor româno-cuba- 
neze. Nu vreau să anticipez rezul
tatele — vom putea face bilanțul 
înainte' de plecarea dumneavoas
tră. Cred că In general bilanțul va 
fi pozitiv ș! sper mai cu seamă că 
tlmpu) vn demonstra aceasta Cu 
această convingere vă doresc încă 
o dnță; ca șederea dumneavoastră

Deși scurtă, sper că vizita vă vn 
permite să puteți cunoaște cile ceva 
din munca, realizările șl preocu
pările poporului nostru în edifi
carea societății socialiste. Prin a- 
ceasta vom așeza o temelie șl mal 
puternică colaborării noastre din 
viitor.

’ - 2S

w s/jE Sa ■tem.siguri că In această luptă
> cauza lor justă va triumfa.

Dragă tovarășe Fidel Cnstro,
Stimați tovarăși, .
Doresc Încă o dată să adresez, 

In numele Comitetului a Central, al 
Consiliului de Stat, al guvernului, 
al partidului șl al Întregului popor 
un salut călduros delegației de 
partid șl guvernamentale cubane
ze, 1(1 frunte cu tovarășul Fidel 
Castro. Primirea de care v-ațl 
bucurat astăzi, dragi oaspeți, este 
o expresie a sentimentelor pe care 
poporul român le nutrește față de 
poporul cubanez ; slntem convinși 
că șl poporul cubanez- nutrește a- 
celeușl sentimente față de poporul 
român.

Distanțele dintre țările noastre 
stnt destul de mari, ,dar« tn condi
țiile de astăzi ele au devenit miri, 
allt din punct de vedere tehnic, 
dar, mal cu seamă datorită' fap
tului că ambele noastre popoare războaie mondiale din secolul nos- 
ait pășit’ pe drumul ortnduirli noi 
socialiste. Distanțele nu mal des-'

cauza lor Justă va triumfa
în general ne pronunțăm pentru 

încetare# oricărui. amestec în tre
burile Interne, ale altor state. Este 

■ necesar să se înțeleagă că! progresul 
omenirii nu se va putea realiza de
cit în condițiile. In care flecare na
țiune se vn bucura de posibilitatea 
de.a-șj rezolva .problemele dezvol
tării sale fără (amestec din afară 
Noi avem convingerea că fie
care popor va găsi cea mal 
justă cale pentru soluționarea pro
blemelor proprii, pentru dezvolta
rea sa progresistă, socialistă.

Țlnind seama ’de situația- din lu
mea de astăzi, este necesară spriji
nirea activă a luptei de eliberare

socialista. Independentă.

lume au loc schimbări mari, mu-
I .' . 7 . ' ' :
țe. în aceste condiții, apare cu a- 
tit mal necesar ca țărilo socialis
te, partidele comuniste, mișcările de . . . .
eliberare națională, toate- torțele . Iltato -In drepturi șl neamestec In'
antiimpcriullste să caute calea treburile Interne, de avantaj re-
pentru a-și uni eforturile, pentru < "7“ , ' —-
a acționa In scopul asigurării dez- amenințării cu forța In soluționarea
voltăril progresiste a societății 
omenești.

După părerea noastră, toate ■ 
schimbările produse în lume în 
ultimul tlmpi.sînt.înjfavourca^.for-Ji . .
țelor .rcvoluțipnare.f.x-imlllrnpcrla-, t.lfcaFederală .^Germaniei., pe de j. exercita o 'nRuenlă mult

alte popoare împotriva Imperia
lismului, împotriva colonialismu
lui șț neocolonlolismului consti
tuie un exemplu sfrălucit de felul 

teu a pune capăt pentru tot
deauna politicii imperialiste de 
forță șl dictat, colonialismului, 
neocolonlalismulul, pentru a asi
gura dezvoltarea progresistă a o- 
menlrii, respectarea dreptului fle-

■ cărui popor de n-și hotărî dezval-' 
tarea economlco-sodală corespun- _ _______T
zălor năzuințelor sale, fără nl<d Israellene din teritoriile arabe ocu-
un amestec din afară Succesele p *- -■
obținute de - forțele antiimperta- 
liste slnt un imbold In această 
luptă ; avem ferma convingere că 
politica Imperialista, colonialistă 
este sortită, eșecului șl-nimic și 
nimeni hu o mai pot salva. De
sigur, lupta antlimperiallslă pre
supune învingerea multor greu
tăți, presupune unitate, solidari
tate, întrajutorare.

Cunoaștem transformările care 
au loc In America Latină Am 
spus cu puțin î‘alnte, la mitingul 
spontan din fața sediului Comi
tetului Central, că revol-’țla cuba
neză, victoria socialismului in 
c_l_ .
un puternic imbold pentru po
poarele A meri cil Latine’, așa cum, 
in general, victoria socialismu
lui In 14 state ale lumii, succe- 

îh dezvoltarea lor ’ multilaterală

tru toate popoarele planetei in bilă In acești sens.. Interesele păcii
lupta consacrată progresului lor în Indochina și în întreaga lume
economlco-soclaL cer în mod imperios ca S.U.A. să

Intre Romănla șl Cuba s-au dez- pună capăt războiului împotriva
voltat , raporturi bune, s-au lărgit poporului vietnamez, să-și retragă
schimburile economice. Avem o se- toate trupele din Indochina,'astfel
rle de înțelegeri’de cooperare, dar ca popoarele vietnamez, cambod-
consider că ele constituie doar un gian șl laoțian să fie lăsate să-și
început. Am convingerea că vizita rezolve problemele fără nici un a-
și convorbirile i>e care le vom ,avea mestec din afară.

ciprbc, dc excludere a forței sau

problemelor litigioase. Considerăm 
că. evenimentele din ultimul timp 
— semnarea și ratificarea tratate-

a se trece la pregă ti rea șl ținerea 
conferinței europene într-'un timp 

____ _____________   scurt. iȘîdi apreciem că aceasta- vn 
In care popoarele ■acționează pen- corespunde-nu numai Intereselor 

'_____________ ' ' popoarelor europene, ci șl intere
selor popoarelor din întreaga lume.

Ne preocupă mult co In Orientul 
Mijlociu să se ajungă la încetarea 
încordării, la stingerea conflictului, 
la o soluție politică, pe baza rezo
luției Consiliului de Securitate, 
care să ducă la retragerea trupelor 

pate, la garantarea lntcgrițătiî si 
securității tuturor statelor din a- 
ccaistA zonă șl, în același timp, la 
crearea condițiilor ' necesare ca 
populația palestineană să-și poată 
asigura o viață liberă. Independen
tă, corespunzător intereselor sale 
naționale. ,

Slntem preocupați în mod deose
bit de situația din Indochina. Ne 
îngrijorează mult măsurile luate in 
ultimul timp do Statele Unite ale în România să fie cit mai plăcută. 
Americii împotriva Vietnamului — 
măsuri care lovesc șl in interesele 
altor popoare ce au relații cu Re
publica Democrată Vietnam. Con
siderăm că este nneccsar să se pună

Cuba nu constituit șl constituie capăt’acestor măsuri arbitrare, să 
‘ se treacă neîntlrzlat la discutarea

In-cadrul tratativelor de la Paris a 
unei soluții politice In vederea ln- 

... ... ____ __  ____ , ___ cetăril războiului, din Vietnam,
șele pe. care acestea le obțin Apreciem că propunerile Frontului
... ,7__ 11_____  .1.. - - '............. ’. de Eliberare Națională din Vletna-
constlluie un puternic Imbold pen- mul de Sud oferă o bază rezona-

Cu aceste gloduri, doresc să ri
dic paharul pentru' dezvoltarea re
lațiilor de colaborare dintre parti
dele șl popoarele noastre : ■ ■

Pentru întărirea colaborării Intre 
toate țările socialiste. între, parti
dele comuniste, intre detașamen
tele mișcării revoluționare, antiim- 
perlaJiste internaționale !

Toastez pentru no! succese ale 
poporului cubanez In lupta pentru 
construcția socialismului !

In sănătatea tovarășului Fidel 
Castro, â tuturor tovarășilor și. 
prietenilor cubanezi !

al
, Z-iiS

î ' ’ 
J I

de Miniștri
ziariști români șl, corespondenți

- presei străine.
Au participat tovarășii dr. Carlos 

Rafael Rodriguez Rodriguez, Flavlo 
Bravo Pardo, Jose A Naranjo Mo
rales, Arnaldo O. oa Sanchez, 
Omar Iser Mojena, Osmany Cien- 
fuegos șl celelalte persoane oficiale j 
cubaneze.

Au participat, de asemenea, șefi
ei misiunilor diplomatice acreditați ' 
în România, membrii Ambasadei;’ 
Republicii Cuba la București și alțî 
membri al corpului diplomatic

La începutul recepției au fost In-" 
tonnte imnurile de stat ale Repu
blicii Cuba șl Republicii Socialiste’.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

putut învinge marile obstacole care 
au stat In calea noastră. ' .

No! ne considerăm parte a unul 
continent, a unei comunități uma
ne care numără astăzi peste 300 
milioane de ființe omenești, și care, 
peste 23 de ani, va număra 6®0 de 
milioane, vorbim aceeași limbă, 
sprijinim aceeași cultură, am trăit 
experiențe Istorice asemănătoare, 
avem probleme comune. Resursele 
umane, culturale și naturale' ale â- 
ceștel comunități sînt numeroase. 
Tot ceea ce lipsește. In acea regiu
ne, a lumii este revoluția.. Revolu
ția va reprezenta singurul instru
ment capabil să. cimenteze, In rîn- 
durile popoarelor Americli Latine 
o mare comunitate, capabilă să tră
iască,,să existe în riume In condiții 
de supraviețuire, dc egalitate și cu 
relații înfloritoare. '

Tara noastră este, Intr-adevăr, o 
țarii mică, cu resurse economice na
turale reduse, Tar cele care pot fi 
considerate ca fiind In abundență, 
cum sini unele resurse minerale, 
implică mari Investiții, exploatarea 

Tor fiind foarte costisitoare. De a- 

pe ternien lung, la legăturile din- 
. '7-7 ’? 1

economică șl politică a poporului 
cubanez cu restul țărilor latino- 
amerlcane. în limita capacității ro
duse a forțelor noastre, a dlmen- 

am" fost bbligați să "etaborim - un v,0™ ■'
, . . „„ tie mnxlmfi în domeniul rnvolutio-program amplu, sa vizităm nume

roase țări șl, pe pămlntul acestora,
timpul a fost, în mod Inevitabil,

Mscurta" ” ' ”
'tal ta. _ .

posibil clin România, ne vom uti
liza timpul In limitele rezistenței 
noastre fizice, ale capacității noas
tre mintale, dar vom încerca să 
îndeplinim tot ce ne-am propus.

Și pe no! ne îngrijorează, In a- 
celași sens, multe dintre lucrurile ferme, menținerea 
semnalate do tovarășul Ceaușescu. rndtente a nnărărli 
împărtășim speranța în găsirea 
unor sbluțli problemelor Europei și 
în instaurarea unul cllmai de pace 
șl securitate pe acest continent 
împărtășim preocuparea in le
gătură cu Orientul Mijlociu, și 
mal ales în legătură cu problema 
Vietnamului, cu sporirea bombar
damentelor asupra Vietnamului de 
Nord, minarea porturilor, politica 
provocatoare a Imperialismului 
yankeu, lipsa de scrupule de care 
dă dovadă in înfăptuirea oricărui 
act de agresiune, care merge ,plnă 
la a comite un adevărat genocid caro nu ar mn’ un exfimP'11
împotriva unui popor cum este cel I 
ai Vietnamului. care s-or neutraliza, ar capitula.

Trăim intr-o lume foarte , com
plexă, cu probleme toarte variate, 
foarte diferite. Diferite slnt pro
blemele Europei, cele ale Asiei, cele 
ai'e Orientului Apropiat și proble
mele Americli Latine. Noi ne a- 
flăm în situația- deosebita de a fi 
așezați, din punct de vedere geo
grafic, la o mare distanță de lagă
rul socialist, de cealaltă porte a 
Atlanticului, în Imediata apropiere 
a Statelor Unite și Intr-o regiune 
a lumii In care Imperialismul yan
keu a reușit să-și instaureze in mod 
rea] stăplnlrea in domeniul politic, 
economic, militar și chiar In cel 
cultural în nici o altă regiune a 
lumii nu au exercitat Statala Uni
te atitea presiuni; In mod practic, 
cărțile caro se citeau, știrile cara 
se primeau, filmele care rulau, 
programele de radio și televiziune 
erau, in Imensa lor majoritate, rea
lizate in Statele'Unite, fiind factori 
de import ol ideologiei Imperialis
te. Lupta' noastră nu a fost ușoară 
și nici nu va fi ușoară.

Cu toate acestea, țara noastră a 
fost un exemplu pentru felul în 
care își pot deschide drum Ideile 
revoluționare, chiar în mijlocul 
unei mari confuzii, sub o puterni
că dominație ideologică, sub ,In- liza problemele, de a înțelege și 
fluența ideilor reacționare, ideiie a coopera.
revoluționare sini Insă puternice, . In Qces( a.T, sos!l !n

dv- 5’ >■’ QC^5 ^lrit ,ie oprimăm 
mulțumirea pentru invitalla 'pe 
care ne-ați adresat-o, pentru pri
mirea și ospitalitatea dv. Nu a 
fost greu să stabilim comunica
țiile ; a fost ușor,’ a fost sim
plu Intr-un timp foarte scurt șl 

.este de bun augur succesul efor
turilor noastre, succesul muncii 

convorbirilor

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragi prieteni români. 
Dragi tovarăși cubanezi,

mijlocul poporului român,,de cî- 
teva ore strlngem neîncetat impre
sii. legate de sosirea noastră In ae
roport drumul pînă la reședință, 
vizitarea Mausoleului,- . vizita, fă
cută președintelui Consiliului de 
Stat ta sediul Comitetului Central 
și conferirea decorației, manifesta
rea de masă care a fost Improvi
zată aici și această minunată a- 
dunare, acest dejun. în ' fiecare > 
clipă primim dovezi ale ospitalită
ții, amabilității, prieteniei cu care 
ne-ați primit.

Am sosit in ițara dv. plini de bu
năvoință, însuflețiți de' dorința de 
a cunoaște munca poporului ro
mân, de a cunoaște activitatea 
Partidului. Comunist Român, de a 
cunoaște felul’In care .gindlțl ,dv„ 
de a' prim! cit mal multe' Informa- ’ 
ții posibil ,și, la rindul nostru, de 
a oferi toate Informațiile necesare, 

mentale noastre. Este adevărat că 
vizita noastră este do scurtă du
rată, dar acest fapt se datorează 
împrejurărilor cărora trebuie să le 
facem față de cealaltă parte.a O- 
ceanului Atlantic ; de aceea nu pu- v .. ,
tem călători prea des In Europa si slunllor reduse ale țârii noastre, 

>_ a — - ‘nj “t i........” vnm țnfhFvrrin «țjfi nmwfH'n n rontrlnîl-
țic maximă în domeniul revoluțio
nar. în cel ideologic, cu scopul de a 
promova eliberarea popoarelor din 

irLaVom căuta’ însă .«ăJ1-ÎRtțek.,.
Intonat maisblr^Si Îacl-W

1 penlruta cunoaște Vii mini .multi pentruț
0 1 ' libertății, pentru înfăptuirea obiec

tivelor lor sociale, a obiectivelor lor 
naționale, Istorice. Țara noaslTă.a- 
flată în .apropierea Statelor Unite, 
consideră că o problemă funda
mentală menținerea unei poziții 

i unei poziții 
radicale,'a apărării intransigente 
a ideologiei revoluționare și n 
steagurilor revoluției. Slntem con
știent! că lupta noastră va fi În
delungată, că dificultățile pe care 
le avem de infrunlat slnt mari.. 
Imperialiștii nu se resemnează cu 
schimbările din America Latină, 
imperialiștii nu .se împacă cu exis
tența unei revoluții în apropierea 
teritoriului lor. Imperialiștii nu 
acceptă să coexiste cu revoluția, 
cu revoluția cubaneză, decit în 
măsura în care revoluția cubaneză 
nu ar mal fl revoluție, în măsura 

_,în caro nu ar mai fi un exemplu 
pentru celelalte țări, în măsura în

, Imperialismul or accepta coexis
tența cu țara noastră în condiții 
inacceptabile pentru revoluția 
cubaneză. Din acest motiv ne aș
teaptă o luptă îndelungată. Toc
mai de aceea, drumul nostru va 
fi greu, dar totuși considerăm că 
am trecut de anii cei mal dificili, 
am depășit cele nini mari dificul
tăți, am trecut de cele mai grele 
momente ale blocadei.

Trăim un moment în care ideile 
revoluționare se dezvoltă in mij
locul popoarelor la ti no-american o 
și trăim într-un moment In care 
chiar In mijlocul societății ameri
cane mari sectoare iau cunoștință 
de problemele imperialismului și 
devin conștientade realitățile lu
pii! de azL Chiar dacă considerăm 
efi drumul este Îndelungat șl greu, 
în condițiile' speciale'ale Americli 
Latine, slntem optimiști. în acest 
sens acționăm, înțelegind proble
mele noastre, câutfnd să înțelegem 
problemale din Europa, Asia, O- 
rientul Apropiat și din Africa și 
plini de cele mai bune sentimente 
de cooperare cu mișcarea revolu
ționara din celelalte continente, 
cu cele mai bune gloduri de a 
face schimb de păreri, de a ana-

, « L1151O [OUTU3 COSI LSI UXLTC. IA; B"de a,exprima ideile noastre, șșnti- M Rlnf]|m la
inuroiran-’. Iimrr : In ' î OXf'K fr'> B 1 r» 41n_

tre popoarele noastre, la Integrarea

România.

Primire călduroasă
la sosirea în Capitală

(Urmare din pag. I)
■ < ;l ? . 1 / ' ' . ' -SJTL]

publicll Socialiste România. Tova
rășii Fidel Cnstro șl Nicolae 
Ceaușescu trec InMrevlstă-garda de' 
onoare. '

In continuare, oaspeților le sînt 
prezentați șefii misiunilor diplo
matice, precum șl personalitățile* 
române venite în Intlmpinare.

De pe podiumul amenajat pe 
platoul central al âeroportululj to
varăși! Nicolae Ceaușescu, Fidel 
Castro Ruz șl Ion Gheorghe Mau- 

pr^t^pr^jesc^djîfilarea gărzH^ de 
'''Ser^xM^W 'venit ■& tnțim- 

plne pe solii Republicii Cuba mii 
de bucureștenl, precum și nu
meroși tineri cubanezi care studia
ză In România. Se aplaudă căldu
ros, se adresează urări de-bun ve-7 
nit. Se ' ovaționează puternic 

„Ceaușescu— 
spre salonul': 

r’-idiS; 
de

Triana, directorul Direcției-țări so
cialiste din Ministerul - Relațiilor 
Externe.

Ceremonia sosirii oaspeților cu
banezi a avut Ioc pe aeroportul 
București—Otopenl. Edificiul era ■ 
împodobit cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România si 
Republicii Cuba. In limbile celor 
două țări, pe mari pancarte, erau 
înscrise urările : „Bun venit dcle- 

^Țgațiel do ițtaf&Pși guvernamen&lSg
Rep'.riplicil Ctba în frunte ciiitcfea 

L-varașui > '■ Fidel, Castro Ruz !a/,fc 
„Trăiască prietenia, colaborarea și 
alianța frățească dintre poporul 
român șl poporul ctibanez !“ Dea
supra pavilionului central al aero
gării se aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro 
Ruz.

In înMmpInarea oaspeților au 
venit tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
nnraș, Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescuj-Mizil, Gheorghe Până Iile 
Verdeț Gheorghe Cioară. Janos 
Fazekos, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu. Mihai Dalen. Ion lonlță. Ion 
Pățan. Ștefan Andrei, Petre Io
nescu. ambasadorul României la 
Havana.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, membri oi C.C. al P.C.R., al 
Consiliului de Stat și al guvernului, 
reprezentanți al conducerii Minis
terului Afacerilor Externe. Institu
țiilor centrale șl organizațiilor ob
ștești, generali șl ofițeri superiori, 
ziariști români și corespondenți al 
prese! străine.

Se aflau, de asemenea. Nicolas> veniți In întimpînare aclamau ln- 
Rodrlguez Astluzaraln, ambasado
rul Republicii Cuba, la București, 
membrii Ambasadei Republicii 
Cuba, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în România, alțl mem
bri al corpului diplomatic.

La ora 10.30 avionul sneclal, cu 
care au călătorit solii Republicii 
Cuba, a aterizat. In spațiul aerian 
al României aeronava o fost înso
țită de avioane cu reacție ale forțe-

* lor noastre armate.
I - ■ ■

La coborirea din avion, tovară
șul Fidel Cnstro, ceilalți conducă
tori de partid șl de stat al Repu
blicii Cuba sînt salutați călduros 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Ion Gheorghe Maurer, de alțl con
ducători de partid șl de stat ro
mâni. Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Fidel Castro îșl string călduros 
milnlle. se îmbrățișează, își adre
sează urări prietenești. 
. Compania de gardă prezintă 
onofuL’ In timp ce se trag 21 salve 
de artilerie, se: Intonează Imnurile 
de stat ale Republicii Cuba șl Re- 
f ■ ,■■-> i • ■ < ’ . »

„România—Cuba !“, 
Castro 1“ Tn drum 
oficial a) aerogării, un grup 
pionieri oferă conducătorilor 
partid șl de stat cubanezi șl 
mâni buchete de flori.

Ceremonia sosirii oaspeților eu^I-, 
banezi in România se încheie. Toșj 
varășll Fidel Costro Ruz șl Nlcol®£ 
Ceaușescu iau loc. apoi, în mașini;?* 
deschise, esebrtațe de motoclclijtf^, 
și se îndreaptă spre reședința re-«. 
zervată'oaspeților.zervată'oaspeților.

Pe întregul traseu, străbătut pină;* 
la Intrarea în Capitală, ca șl pe7 
largile bulevarde ale Bucurcștiulul^ 
zed de mii de,cetățeni au salutați 
cu căldură pe conducătorii: 
partid și de stat al celor două . 
Se fluturau' stegulețe cu culorile

__partid șl’de stat ai celor două țări. 
Se fluturau' stegulețe cu culorile 
naționale ale Republicii Cuba șl 
Republicii Socialiste România. Cel,.

delung pentru colaborarea multila
terală dintre partidele; țările ?j po
poarele român șl cubanez, care i«l 
găsește izvorul In legăturile trai
nice de prietenie bazate pe comu
nitatea de orlndulre și Idealuri, pe 
scopurile comune ale dezvoltării 
societății socialiste, pe bunele re
lații statornicite între ; Republica ■ 
Cuba șl Republica Socialistă Româ
nia.

Urind oaspeților bun venit pe 
pămîntul României socialiste, ce
tățenii Capitalei, animați de senti
mente sincere de prietenie șl sti-- 
mă, de solidaritate Inlernațlonalis- 
lă față de poporul cubanez, își 
exprimă convingerea că relațiile 
de prietenie frățească șl colabo
rare pe multiple planuri dintre 
cele două țări șl popoare se vor 
dezvolta șl în viitor, în InteresuV 
reciproc, al unității țărilor aldda- 
llste, al cauzei socialismului și pă- . 
cil in lume.

' T- .\î,iS ' 
(Agerpres)

il 
î.

țțeneral-loco-
. lo-ețlltorul 
...... si alts’

(Agerpres)

?

$

bun venit în România.Tovarășul Fidal Castro Ruz siringa miinila celor ca l-au înlimpinat,; adroslndu-i un 
frâioascd

cesul evoluției istorice, iyl trag ră
dăcinile din simțămintele-popoare
lor, coincid cu aspirațiile, cu ne
voile acestora și, dc aceea, in țara 
noastră,, deși a existat o puternică 
influență imperialista, ideile revo
luționare nu devenit puternice, au 
cucerit poporul și au triumfat. 
Țara noastră, in pofida apropierii ,
de Statele Unite, a putut rezista noastre, succesu 
campaniilor politice, ofensivei ldeo- noa:„re.
logice și s-a putut menține pu- Să ridicăm paharul pentru 
terhlcă, sprijlnlndu-se pe popor. prietenia noastră !
Acesta a fost un factor hotărilM. Pentrv sănătatea tovarășului 
In absența căruia colaborarea in- Ceaușescu !
le-națională, largul șl generosul a- Șl pentru sănătatea tuturor, a 
jutor al țărilor socialisto nu ar fi dtanneavoastră 1

Depunerea unei coroane 
de flori

La scurt timp după sosire, tova
rășul Fidel Castro Ruz, prim-secre
tar ni C,C. al Partidului Comunist 
din Cuba, prim-ml nistru al Guvernu
lui Revoluționar ai Republicii Cuba, 
însoțit de ceilalți conducători de 
partid și de stat cubanezi, a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului si a patriei, pentru socia
lism.

La solemnitate au fost prezent! 
tovarășii Emil Bodnaras. Gheorghe 
Cioară, Ștefan Andrei. Bujor AlmA- 
șan. ministrul minelor, petrolului șl 
geologiei, Petre Ionescu, ambasadorul

țării noastre la Havana. g< 
teneril Constantin Pops. 
setului Marelui Stal Maior, 
persoane oficiale.

In fala monumentului era aliniată' 
o companie militară care a prezen
tat onorai. Au fost Intonate imnuri-' 
le de filat ale Republicii Socialist® 
România și Republicii Cuba.

După depunerea coroane! de flori, 
cel prezent! au păstrat un moment 
de reculegere, au vizitat apoi rotonda ’ 
mausoleului, Iar la sflrșltul solemni
tății au primit defilarea companiei 
militare de onoare.
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de execuție a investițiilor

MAREA

în obiectivul
COLECTIVUL DE LA U.R.EM.O. A. S.- BUCUREȘTI

activității

REDUCEREA

A OAMENILOR UZINEI
q 1 l |l i I Zi A i I J ,

din Jimbolia,

Ștefan Z1DARIȚA,
dreapta)
. Vințllă

lună Înaintea prevederilor din grafic. Au fost 
terminate montajele la Instalația de pompa
re șl la -reductoare șl au intrat în faza finală 
de execuție cuptoarele ta greutate de 245 tone 
flecare. Se depun eforturi susținute pentru 
a se asigura Intrarea în probe a primului cup
tor, La finele lupii iunie a.c.

Constructorii de pe numeroase șantiere

0 FĂRĂ. NICI 0 INVESTIȚIE — 0 PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ DE 140 MILIOANE LEI 
WPlNĂ'ACUM S-AU CRISTALIZAT 88 DE MĂSURlh'EHNICO-'ORGANIZATORICE'"

Acest procedeu va 
de metal de circa

Trei din „așii* produejiei uzinei: ing. Mircca Surdulescu, temătorul Alexandru Chircâ și elecîricianul Ion Chivu (de la stingă la

își sporesc eforturile pentru a scurta durata

privește in per- 
inlregulul plan

Doi dinire eroii reportajului nostru : maistrul Alexan
dru ScOrlâioscu și șeful do echipă Dumitru Păntaa
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se prevadă o devansare a termenelor șl > la 
betonarea camerelor la următoarele două 
chesoane, de aceeași •mărime.

O ACȚIUNE CU PARTICIPARE UNANIMĂ CARE ONOREAZĂ

GALATI A DIMINUAT CHELTUIELILE Q00 LEi PRODUCȚIE 
LEI. El a obținut, 

suplimentare însa-

dKAILA . pe șantierul Termocentralei 
de la Chlșcanl din Brăila, colectivul între
prinderii „Energoconsirnc|Ia“ a terminat, cu 
trei* luni înainte de data stabilită ta grafie, 
lucrările Ia primul cheson de beton armat — 
cel mai-mare din țară — în care este în
corporată o cantitate de circa 12 000 mc de 
beton. Stadiul actual al lucrărilor permite -a

IAȘI • în 4 luni ale anului, colectivul 
Trustului de construcții industriale din Iași 
a îndeplinit planul pe întreg’ anul 1072 La ur
mătoarele investiții din localitate: etapa 1 
la uzina metalurgică, extinderea C.E.T., eta
pa a H-a (terminări) la uzina de fire sintetice, 
hala de îmbunătățiri funciare ș.a., precum și 
la Filatura de bumbac din Vaslui, cantina de 
la IJLȘ. Tomești. Prin aceste realizări sînt 
create reale posibilități pentru punerea in 
funejiune Înainte de termen a acestor obiec
tive șl capacități dc producție.

• Preocuparea specialiștilor hunedo- 
renl pentru promovarea tehnologiilor 
moderne își găsește expresie și în extin
derea metodei de elaborare a oțelului ca 
oxigen, dc la cuptoarele Martin la cele 
electrice. în prezent, Ia unui din cuptoa
rele de 20 tone capacitate pe șarjă, de 
la oțelărla electrică a Combinatului si
derurgic Hunedoara, se află intr-un sta
diu avansat experimentarea utilizării 
oxigenului Ia elaborarea anumitor mărci 
de oțel 
Urma vi

• Pe primele patru luni din acest an, 
colectivul UZINEI LAMINORUL DE TABLĂ 
DL - 
PLANIFICATE LA 1 
MARFA CU 3,ă 
totodatd, beneficii 
mind 1 '182 000 lei.

ORADEA I fabrica „Refractara1

d rezultatele dc pină aici con- 
'oarea acestei acțiuni. Pe lingă 

realizarea țelului principal — REDU
CEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELEC
TRICA Șl DE ELECTROZI — productivita
tea cuptorului crește cu circa 2 la sută.

• în cadrul Fabrici! de rulmenți din 
Bîrlad a Intrat în flux tehnologic un 
nou procedeu de fabricare a inelelor de 

----- iți, prin ștanțarea lină, inelul ast-

nu. numai pentru a pro
duce maJ mult, dar si mal 
eficient, cu cheltuieli mai 
reduse.

Maistrul Scărlfitescu este 
unul dintre cel mal buni 
organizatori ‘ nl producției 
pe locul dc muncă. Lu
crează aici de’ la înfiin
țarea uzinei. Om cu un 
dezvoltat simt gospodă
resc, el a Imprimat co
lectivului aceeași nece-

rulmențl, prin ștanțarea lină. Inelul ast
fel obținut na mai trece prin procedeul 
de strunjlrc, evitîndu-sc importante pier
deri de metal șl manoperă alcrentc unor 
asemenea operații. Acest procedeu 
genera o economic 
100 tone anual.

din acest an, în județul S^itu Mare s-au pus 
ta funcțiune, instate de termen, etapa a lit-a 
(parțială) la filatură și fabrica de biscuiți din 
Caret Concomitent, au fost date în folosin
ță 220 apartamente în municipiul Satu Mare 
șl orașele Cărei și Negreștl-Oaș, un cămin cu 
300 dc locuri pentru nefamlllștl la „Unio“, o 
grădiniță șl o creșă cu 1,12 șl, respectiv, 172 
locuri la Odoreu, internatul cu 200 dc locuri 
la Școala profesională de construcții a I.J.C.

Inventivi. ______ >
si disciplinați, am 

reușim să ne de- 
clilar propriile 
angajamente. In 
trimestru, pro- 
realizată peste 
ridică la 8 mill-

Coleclivele de muncitori, ingineri și tehni- 
cloni din unitâjile industriale ale ludejului 

V41»1 H81 Vaslui au realizat și depășit indicatorii co
EB!as™““™n““SIia™lDa" plan principali pe primele cinci luni ale 

anului, înainte de termen. Astfel, la produc
ția globala, planul va fl depășit, pînă la sfîrșîtul lunii mai, cu peste 
30 milioane lei, la produc|ia marfa se vor obține suplimentar 44 mi
lioane lei, iar la producția destinată exportului, planul pe 5 luni este 
realizat și sa preconizează o depășire do aproape 2 milioane lei 
valuta.

ui jjj tio .
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• Sporirea producției, îmbunătățirea 
calității acesteia și reducerea cheltuieli
lor dc fabricație constituie obiective ma- 
Sore In activitatea colectivului COMB1- 
IATULU1 SIDERURGIC DIN REȘIȚA. Pro

ducția planificată de cocs s-a depășit In 
4 luni ca 1 400 tone, iar CHELTUIELILE 
DE FABRICAȚIE AU FOST REDUSE CU 
3,17 LEI PE TONA. întreaga producție 
suplimentară a fost obținută pe seama 
creșterii productivității muncii. Indicator 
ce a lost depășit în primele patru luni 
ale anului cu 6 Ia sută.

Oamenii muncii din industria județului 
Harghita șl-au îndeplinit sarcinile jstabilile 
In planul global de producție pe primele 
5 luni alo anului. Pînâ la finele lunii mai ei 
vor produce, peste plan, produse în valoare 

du 60 milioane lei. Pe lista produselor realizata suplimentar, față de 
planul la zi, se înscriu peste 2 000 mc cherostca do rășinoase, aproape 
3 000 mc cherestea do fap, circa 1000 tone utilaje tehnologico pen
tru industria alimentară .și metalurgică, mobilier în valoare do peste 
3 milioane lei, 15 000 tricotaje, confecții, textile și alte produse.

din 
Aștlleu, județul Bihor, lucrările se află cu o

dură do tropice. Dar cu 
PIntea nu se poate vorbi. 
Bala se Invlrteste „la 
roșu* pe suportul rotativ 
șl el o pudrează cu email 
alb... Secundele au Impor
tanța specifică muncii „la 
cald'. ‘ unde mlnulrile 
stlngace nu mol pol ti re
cuperate. Dom in scurta 
pauză dintre două emai
late este $1 Pîntea abor
dabil.

— E unul dintre oame
nii noștri de bară — afir
mă maistrul Alexandru 
Scflrlătescu.

Observăm. In replică : 
— Dar nici cu dv. nu-1 

de glumit! Acum o bună
tate do orii, tovarășii din 
comitetul de partid vor
beau de dv. cu respect șl 
admirație. Aprooo : con
siderai! că stadiul acesta 
la care aii ajuns acum. 
ci:ul vă gîmilți să realizați 
planul cincinal cu un tri
mestru mai devreme. e.sta 
o posibilitate limită ?

— Nu. investigațiile 
continuă In toate locurile 
de muncă. Nu-I deloc 
exclus să ajungem la un 
angajament șl mal mobi
lizator. Personal, cred în 
noi el noi posibilități. Ni
mic nu-i dat odată rwntru 
totdeauna. Cu cit adlnc'm 
mal mult analizele, cu ntlt 
ies la iveală aol rezerve

La 26 mai, industria județului Prahova și-a 
realizai iniegral planul producției marfă pe 

I lunii se prelimina 
ieste 3 500 > ton&'Hiăr-* 
oano kWh enărgie'

aid. Ia uzina din Militari, 
flecare secție este o ade
vărată fabrică). De cum 
intri In hală, lei contact 
cu preocupările oameni
lor secției. „Emallaloril 
D. Pântea, N. Dan șl I; Pic-, 
ța vor realiza in acest 
an MO de băl peste plan" 
— anunță panoul instalat 
lingă primul dintre cele 
șase cuptoare de emailai 
care radiază In lur o câl-

• Realizarea unor Importante econo
mii de materii prime și auxiliare preo
cupa, zi de zi, pe flecare muncitor al 
FABRICII DE CONFECȚII DIN MUNICIPIUL 
BOTOȘANI. Efectele acestor eforturi sînt 
evidente. De la începutul anului și pînă 
acum S-AU ECONOMISIT PESTE 8 500 
mp DE TESATURI DE BUMBAC Șl LÎNA, 
din care s-au confecționat 9 800 de că
măși șl pantaloni. Valorillclnd mai bine 
cupoanele neconlecfionabile pentru 
adulți, muncitorii din această unitate in
dustrială botoșăncană au confecționat 
901 perechi de pantaloni pentru copii. 
Importante economii s-au realizat și Ia 
materialele auxiliare.

Industria ludejului Suceava a raportat înde- 
, "J P''"'rca planului do producție, pe primele
[>■iwClvSsi® cinci luni alo anului, cu 6 zile mai devreme.p0 acea,.â pînâ |a Sfirșilu| lunii nl(li

so vor înregistra peste prevederile initiate 
dc plan o produc|io globală do 119 milioane loi, o producție marfă 
fabricată de 123 milioana lei, precum și o depășire a planului pro
ductivității muncii cu 640 Ici pe salariat. Aceste depășiri se vor con
cretiza în 7 312 tono barilă, 2 451 tono minereu mangan marfă, paste 

râșinoaso, mobilă

Oamenii muncii români, maghiari și ger- 
IT)an' din judelui Mureș au îndeplinit cu 6 
.x«J® mai devreme planul producției indus
triale pe primele cinci luni ale anului. Pînâ 
la sfîrșitul lunii mai se vor ob|ine peste plan 

170 milioane lei la producția globală și 130 milioane loi la producția 
marfă, angajamentul aforont acestei perioade fiind depășit. De pe 
acum s-au realizat suplimentar 123 milioane kWh energie electrică, 
3 700 tone azotaț de. amoniu, 1 700 tone de carbid, 1,7 milioane 
bucă|i do cărămizi și blocuri ceramice, însemnate cantită|i de che
restea de râșinoaso și de fag, (osaturi ș.a.

sară calitate de gospodar. 
Cind muncitori! din sec
ție ridică privirea șl văd 
deasupra cuptoarelor, pa
noul pe care scrie : '„To
varăși, nu uitați angaja
mentul nostru de a eco
nomisi 230 grame de 
email La flecare bale", Iți 
aduc aminte cit a stăruit 
meșterul pentru adopta
rea acestui angajament, 
demons’.rind In fapt că 
este posibil. Șl Lată că se 
șl realizează acum, In 
mod cotidian.

Inginerul Mircea Sur- 
dulascu, adjunctul șefului 
secției radiatoare, este, 
polrlvit caracterizării co
legilor săi, un vrednic ex
ponent al profesiei Ingl- 
nereșU. El concepe, și 
creează lucruri deosebit 
do utile pentru producția 
in secția in care lucrează. 
In numai B—6 ani, Ince- 
plnd de la funcția de in
giner stagiar și trerind 
prin posturile Inginer de 
schimb, Inginer tehnolog 
șl. șef de atelier, a ajuns 
azi la conducerea secție L 
Șl,. indiferent In ce post 
s-a aflat, el s-a manifes
tat ca un om pasionat de 
tehnică. Proceoeul de îm
bunătățire a iiwuflărll ae
rului in cubilou, pentru 
mărirea productivității, li 
aparține. Procedeul s-a

Colectivul unei mari în
treprinderi do pe. platfor
ma Industrială din cartie
rul bucureșlean Militări, 
cunoscută sub denumirea 
de URJEMOAS, desfășoa
ră ample acțiuni ele ana
liză in vederea realizării 
planului cincinal cu cit 
mai multe luni Înainte de 
termen. S-a șl conturat, 
de pe acutn, posibilitatea 
îndeplinirii’ sarcinilor pla
nului cincinal al uzinei 
cu cel puțin un trimestru 
mai devreme.'Această ac
țiune, care se bucură de o 
participare unanimă, ono
rează întregul , colectiv al 
uzinei, desemnlntlu-l ca 
un autentic coleytiv de 
muncă socialistă,Țdinamic 
șl responsabil, care, in 
timp ce depune jtoala e- 
forlurlle pentru realizarea 
și depășirea planului pe a- 
cest an, ’ ’
spectlva 
c! nd na L

In mod firesc, Inițiativa 
aparține comunlșfllor, or
ganizațiilor de partid ale 
uzinei. „De aproape o 
lună, țăpEe colective ana
lizează șl discută cu mun
citori! posibilitățile do 
valorificare o unor no! re
zerve Interne ta scopul 
comprimări! durate! de 
Înfăptuire a planului cin
cinal — no spune Ing. 
Cristian lodvonl, secreta
rul comitetului de partid. 
S-au și cristalizat 88 de 
măflun tehnEee șl organi
zatorice Importanta. Nu
mai acestea Indică o cer
tă posibilitate dc'a'reali
za cincinalul cu trei luni 
mal devreme. Ceea ce ar 
însemna 15 DM bucăți băl, 
150 tons de radiatoare, 
510 tone de armături. SCO 
tone produse de feronerie, 
precum -și alte fabricate, 
deci o producție suplimen
tară In valoare de' 140 mi
lioane ld“. i

Rețineți : numai din 
căutările de plnă acum a 
rezultat o producțlo șuii iWftsffissșsfifA •

extins rapid la toate ce
lelalte patru cubUourb 
Așa 1 ce și spune In 
uzină : „procedeul Sur- 
dutascu'. lor acum, in a- 
ceastă amplă mișcare do 
căutări șl de analiză a 
poaibliltățllor, reale nîe 
uzinei, de a realiza pla
nul cincinal cu dt mal 
multe luni Înainte do ter
men, linărul Inginer, mo 
deal șl Inventiv, a șl Îna
intat o . propunere va
loroasă adoptată de fo
rurile tehnice ale uzinei. 
Șl astfel ce vor aduce îm
bunătățiri constructive, șl 
tehnologice La liniile au
tomate de formnre-tur- 
nare radiatoare, care vor 
dclcrmLna o sensibilă 
creștere a producției.

încrederea In om face 
adevărate minuni. Atunci 
ciad la secția armături. 
La galvanizare, a anărut 
un punct critic. de 
„Slrangutaro" a D-oduc- 
țîel șl electricianul Ion 
Chivu fi-a angajat.să rea
lizeze el. prin aiitodota- 
re, o Instalație nouă. Pină 
șl ingineri! cei mal In
ventivi au avut rezerve, 
îl știau pe electrician „o 
capacitate* dar... „șl în
drăzneala asta are o li
mite". Si. totuși, succesul 
a fost deplin. Electricia
nul a realizat instalația 
electrică a unei linii au
tomate do nichelat tkita- 
malo-bandă. Funcționează 
Ireproșabil sl producția 
curge acum nestluuhu- 
rllfl, pe un vad normal. 
Continu!ndu-țl drumul 
său de Inovator. Ion Chi
vu se ocupă acum de îm
bunătățirea schemelor e- 
lectrice le sistemele de 
funcționare ale unor ma
șini prelucrătoare.

Vorbind despre aseme
nea oameni de bază, di
rectorul uzinei. Ins, Con
stantin Pîrvu. observa : 
„Cu astfel de muncitori, 
maiștri ®1 Ingineri pasio
nați. Inventivi, conștlln- 

,tecii 
reușit și 
pășim 
noastre 
primul 
ducțla 
plan ®e 
oane lei. Cit privește ac
țiunea pe'care o desfășu
răm In prezent, pentru a 
realiza planul .tendtMl eu 
cit mal multe luni înain
ta de termen, vreau eă 
spun că pornim de la o 
necesitate majoră- Pro
dusele noastre au < meni
rea să surtlnă vastul uro
gram dc construcții so- 
ctal-culturale. program 
care cresta vertiginos. De 
aici șl stăruitoarele noas
tre acțiuni pentru n 
depista mereu noi si no! 
rezerve ale producției,

Un mod iucid. respon
sabil de a privi rolul con
tribuției fiecărui colectiv 
la dezvoltarea economiei 
naționale.

DE PRODUCTE
pllmcntară în valoare de 
140 ele milioane. Șf a- 
ceasla, fără nici o Inves
tiție, cl doar prinlr-un 
efort propriu de valorifi
care Intejssă a rezervelor 
producției.

— Ne-am zis cu toții : 
că nu ne pronunțăm, dacă 
putem sau nu, pini nu a- 
nalizăm lucrurile temei
nic. Pentru că șl angaja
mentul este literă de lege. 
Șl dnd am aciallzat apoi, 
In comitetul oamenllo.- 
mur.cll. cele 88 de propu
neri conturate jșînft acum 
r- a fost o analiză severă 
ți responsabilă — ne-am 
convins ce mar! posibili
tăți exlt.iik.fn uzina noas
tră. , ■

Aprecierea de mal sus 
aparține formatarulul- 
lurnâtor Alexandru Clilr- 
că, de la secția de radia
toare, om neîntrecut in 
meseria lui, membru in 
comitetul oamenilor mun
cii.' A luat șl ci cuvlntul 
la dezbatere, spunlnd : 
„Vom reuși să facem 
chiar șl mal mult, dar cu 
o condiție : toți,' absolut 
toți oamenii din urină să 
se simtă mobilizați, coau
tori 1a Inițiativă șl la răs
pundere*.

Aven deplină autoritate 
morală să vorbească ast
fel. El Intruși făcuse o 
propunere de larg interes 
privitul mărirea, pe calea 
unei mal bune organizări, 
a capacității dc formarr- 
tumare la elemențil de 
radiatoare unde lucrează. 
Omul acczta, gata orlctnd 
de acțiune, cu o energie 
de-a. dreptul molipsitoare, 
găsește in înaltul gău po
tențial profesional posibi
lități noi* de perfecționare 
a muncii, fiind realmente 
un fruntaș In producție, 
așa cum rte-a fost pre
zentat In uzină, un „m* 
în meserie și un promo
tor ol progresului la locul 

■de muncă.

1 300 tone celuloză și hîrtio, 7 200 mc cherestea
în valoare de 5 460 000 lei, precum ți în importante cantități de lapte 
|i produse din lapte, conserve din came ș.a.

cinci Juni. Pînâ la șffîrsîtul 
57“= *•- a se !obtîri'e,în!,ț|iiî: pes.Ț ? "i = Hlb .OSMO îXno,-Wol®}mifioa
’' jiloclrică, SSS’tăno^oJăl, 374 biic'â|i.îămbrci autoba 

polietilenă, 570 bucăji anvelope ATA, aproape 13i 
geam tras, circa 2 400 metri cubi cherestea, peste 20 020 metri patra)! 
țesături din lină și bumbac, aproape 1 000 tone hirlie și alto multe 
mărfuri în valoare do circa 200 milioane loi. Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii aceslui jude) și-au realizai pină în prezont aproape 80 la 
sute din angajamentul anual initial luat în inheccrea socialistă.

ai

□ ÎNCREDEREA IN FORȚELE PROPRII SPOREȘTE ENERGIA Șl CAPACITATEA CREATOARE

Colectivele de muncitori, ingineri și tah- 
rwsr■•WiTCSI nicioni din întreprinderile industriale aie ju- 

dejului Timiș au Ihdeplinil cu 5 zile mai de- 
rii rtW'+Wftrvrejne p|anu| p0 primele 5 luni ale anului 

curent. Pînâ la sfîrșilul lunii mai^ in indus
tria județului se va realiza o producție marfă suplimentară in valoare 
de 190 milioane lei. Vor fi livrate asifol în plus economiei naționale 
1 100 tone laminate finite, motoare electrice insumînd 86 000 kW, utilaj 
tehnologic pentru industria alimentară în valoare do 4,2 milioane lei, 
8 890 mc prefabricate din beton, paste un milion cărămizi și blocuri 
ceramice, 65 200 bucă|i tricotaje, 55 500 mp jesâluri, 24 000 perechi în- 
câljăminto și alto produse. Printre colectivele de oameni ai muncii 
români, germani, maghiari, sirbi și de alte na(ionalitâ}i, care au 
contribuit in mod deosebii la realizarea acestor succese, se numără 
cele de la uzina „Electromotor", combinatei de exploatare și .indus
trializare a lemnului, intreprinderea ,,Electrobanat”, uzina „Tehno- 
metal". Uzina de fabricație si reparații a mașinilor agricole, fabrica 
de tricotaje pentru copii „1 Iunie", fabrica „Ceramica" din Jimbolia, 
întreprinderile de industrie locală ți altele.

MUREȘ

PRAHOVA

HARGHITA^
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Reevaluîndu

© întreprinderi din județul Dolj
Povestea unei roți dințate

O întreprinderi din județul Brăila

loan VLANGA

2 000 tone porumb boabe stas

R. APOSTOL

N. Grlgore MARAȘANU 
corespondentul MScînteii'

Foto : S, Cristian

Piuă acum, 13 uzine șl rafinării din Județul Pra
hova,și-au anunțat noile angajamente sporite. Astfel, 
RAFINÂRIA PLOIEȘTI va da, pinii, la sfirșltul anu
lui, peste angajamentul inițial, produse petroliere 
de încă 4 300 000 de lei. Muncitorii, Inginerii șl teh
nicienii de la UZINA DE HEPAKAT UTILAJE PE
TROLIERE ȚELEAJEN au anunțat că vor mal pu- 
.tea obține in plus o producțle-marfă de circa 
3 500 000 de Tel. Colectivul UZINEI „CABLUL RO
MANESC, și-a mărit angajamentele Inițiale de la 
2 milioane lei producțle-marfă peste plan, la 3 mi
lioane iei.

Muncitorii, inginerU șl tehnicienii UZINEI CON 
STRUCTOARE DE "

SClNTEIA - sîmbătă 27 mai 1972

care a valorat milioane

sutimi da milimetru, pe 
o mașină Inadecvată, nu 
este, desigur, o treabă u-

tare 10 agregate peste numărul prevăzut Inițial și să 
sporească gradul de Integrare la fabricația autoca
mionului „Roman", de la 80 La sută Ia 83 la sută, 
sporul respectiv ecbivalind cu 6 economie de 4,5 
milioane de lei valută.

va spori cu peste 
de porumb producția

și realist posibilitățile

coroana danturată*. .Șl nm 
făcut-o. Două luni jumă
tate am lucrat'la ea.„

Odiseea acestor două 
luni șl jumătate este ex
trem de Interesantă. Soli
citat să întocmească pro
iectul roții respective, 
biroul tehnic uzinal 
declinat competența. Tim
pul era scurt. Urneau 
complet documentația., 
atixllile tehnice necesare. 
Tot directorul general a 
venit cu ideea : ..Al putea 
eă faci roata, număr după 
un segment tăiat autogen 
dlntr-o roată runlă anul

La ora actuală In toate cele 43 de 
ferme din Insula Mare a Brăilei se 
lucrează neîntrerupt la întreținerea 
culturilor. Mecanizatorii au executat 
profila, I mecanică pe 20 GM ha eu 
porumb. Pe Întreaga suprafață se
mănată cu floarea-soarelui s-a ter
minat a doua prăsită mecanică și a 
început cea de-a treia. Șefii do fer
mă, toți specialiștii întreprinderii, 
aint zilnic pe teren, urmăresc cu 
toată atenția calitatea lucrărilor. Și 
dacă anul trecut unele ferme, ca. de 
pildă, Rogozul. Lunca. Dunărea șl al
tele. au obținut producții de pini 
la 7 415 kg porumb boabe stag la 
hectar; anul acosta fiecare mecani
zator muncește neobosit pentru a 
realiza mal mult. Spiritul de între
cere. convingerea că aportul fiecă
ruia este important II determină p® 
acești oameni să nu-și precupețească 
eforturile pentru a înfăptui mai de
vreme nivelul recoltelor prevăzute 
pentru ultimul an al cincinalului.

sau 
sfecla 

cartofii

Dar nlenjla cea mal mare a spe
cialiștilor "din Insula Mare a Brăilei 
este -îndreptată către erbicîdarea te
renurilor. Peste 48 480 ha au fost er- 
blcMale. Suprafața de porumb este 
erblcldată In întregime, iar la griu — 
4 218 ha. Acum trei ani, I.AJ5. Insula 
Mare a Brăilei era nevoită să anga
jeze pentru lucrările de întreținere 
a culteritor nu mal puțin de 12 GOT de 
muncitori sezonieri. Anul trecut a 
fost nevoie dc numai a (Kffl de sezo
nieri, iar anul acesta sini angajați 
pentru aceleași suprafețe doar 2 GOT 
de oameni. De asemenea, In acest an 
s-au aplicat peste 3 0W tone de In- 
grășămlnle chimice.

zaro al lucrărilor l-a determinat pe 
oamenii aceștia să devină, multilate
ral pregătiți. „De pildă — no spunea 
mecanizatorul Constantin Clorec ■— 
recoltatul griului șl porumbului sa 
face In Întregime mecanizat; la soia 
și floarea-soarelui lucrările au alina 
un procent de mecanizare de SO la 
sută. Este In continuă creștere meca
nizarea celorlalte lucrări. In aseme
nea condiții, mecanizatorul, vrind 
nevrind, trebuie să devină un „as* in 
meserie, altfel este depășit". i

Acum, pe .anumite suprafețe se 
mal Inlflncste fenomenul de băltire a 
apel. „Excesul, do umiditate dimi
nuează uneori .producțiile — ne spu
nea Ing. Fănlcă Pădlneanu, șeful fer
mei Blaaova. Lucrarea de desecare 
a Insulei a fost prolcctală.a se exe
cuta in două faze : prima a constat 
in îndiguirea el. iar rv doua In com
partimentarea cu diguri șl canale de 
scurgere. , Anul acesta nu Început și 
lucrările proiectate n se, executa In 
faza a doua, la fermele BIasovb. 
Pescărușul. Vulpnșu. Rușava si al
tele”. :

donarea activității șl edu
carea etlco-prolealonală a 
unui grup de 77 tineri 
consiliulțl In ^sectorul ti
neretului".

Iar tinerii 11 iubesc. 
O dată, nl a-a relatat, ți
nui s-a supărat „E prea 
mare norme, susținea eL 
Nu-mi realizez nici sala
riul". L-a luat de o 
parte. „N-ai ‘dreptate", 
l-a spus. Șl l-a pus la 
freză, „la probă”. Băiatul 
monta Incorect piesa, 
stabilea anevoie, șl uneori 
greșit, viteza de tăiere, 
avansul, adlneimea șpa-

fapt neconsemnat

Colectivul 4udnci/„LainJnoniI" din 
propus sa realizeze 6 producție-marfă suplimentară 

de asemenea) ș^dublntgm 
ivind sporirea producției- ,

O Vor îi sporite veniturile cu 350 mii lei, cheltuie
lile vor ii reduse cu un milion lei și se va realiza 
peste plan un beneficiu de 1 800 000 lei.

capo marea bâtâlie 
jtrîngerii recoltei.

mașina care realiza, con
form parametrilor, pină 
la 30 moduli, a ajuns iț
eam la 61. Este un record, 
o dublare a capacității do 
execuție a agregatului do 
caro, nici azi, multor spe
cialiști nu le vine să 
creadă. încă de atunci, 
scepticii ii șopteau: „ma
re curaj al mă, Rornlcă ; 
ce-ți trebuie tie să. te legi 
la cap 7“ Nu o cruțau nici 
po soția lui, contabilă In 
combinat ; „Ce l-a venit 
lui Rornlcă 7 Inginerii nu 
s-au angajat nici măcar 
s-o proiecteze, iar el o 
face la... ochlometru

Da, s-a angajat. Și nu 
„la ochtomet.ru”, d cu ri-

MAȘINI AGRICOLE DIN 
CRAIOVA, pc același spațiu Industrial, vor obține o 
producție globală superioară cu .5 milioane dc Iei 
peste prevederile din angajamentele inițiale. EI au 

Jiot&rît să depășească cu 13 milioane de lei planul 
La producțla-marfă și cu 12 500 000 Iei sarcinile la 
export. Colectivul întreprinderii de prefabricate din 
beton și-a propus să producă, in plus 5 000 mp pro-, 
fabricate pentru locuințe, 1 250 mc stilpl pentru linii 
electrice aeriene, precum șl Însemnate cantități de 
alte prefabricate, a căror valoare se ridică la 
4 500 000 de Iei. Și-a sporit, de asemenea, angaja
mentele și colectivul Fabricii de confecții din Cra
iova, care și-a propus să obțină peste prevederile 
din angajamentul inițial o producție în valoare de 
2 milioane de lei.

• Zeci de întreprinderi brașovene ișl suplimentează
• angajamentele luate in întrecere. CONSTRUCTORII 
1 DE TRACTOARE. și-au sporit angajamentul anual 
1 privind depășirea planului , Ia producția globală de 
1 la 39 milioane de lei la 50 milioane de iei, iar la 
1 prodneția-marfă de la 35 milioane de lei Ia 45 ml- 
1 lloane lei. Totodată, colectivul uzinei s-a angajat să
* livreze suplimentar la export .2 mii-tractoare, din
* care o mie piuă la Conferința Națională a parti- 
’ ditlul. La rindul său, colectivul COMBINATULUI 
' CHIMIC DIN FĂGĂRAȘ, care in aceste zile se pre- 
1 gătește .să aniverseze 50 de ani de existență, șl-a

majorat angajamentele luate Inițial : la producția 
. globală cu 30 milioane de Iei, față dc 25 milioane lei, 
Ji la beneficii să dea peste prevederi 20 milioane dc 
5 lei, față de ÎL inillqajic^dmteî-șl^șă (livreze supli-. 

■ mentor La export' prțtdușerm vâloare dejO milioane 
de Iei. Suplimentări ale angajamentelor șl-a pro
pus și colectivul UZINEI DE AUTOCAMIOANE;

[ colectivul uzinei s-a angajat să realizeze o produc- 
. țle globală suplimentară in valoare de 30 milioane 
. de lel șl o producțle-marfă suplimentară de 25 mi

lioane de lei. Colectivul șl-a mal propus să reali- 
. zeze economii de 15 milioane dc lei, să reducă ter- 
. menele de dare in exploatare a noilor hale aflate în 
. construcție cu 3—12 luni, să realizeze prin autodo-

Tovarășului Drfi^olescu, 
ml-âu spus oamenii. I 
se i adresează muncito
rii din toate secțiile. 
Pe toți 11 ascultă, le răs
punde prompt,; modest. 
Nu are secrete. Ideile Iul 
au ajutat multora. De 
aceea a șl fost ales In 
consiliul oamenilor mun
cii. Iar acolo, in forumul 
urinei, comunistul, 'mun
citorul cu o înaltă califi
care profesională șl un 
dezvoltat spirit de răs
pundere, ișl aduce ace
eași contribuție deosebită 
la rezolvarea măritor pro
bleme alo producției. Una 
dintre acestea a fost, fi
rește, coroana dințată a

. Colectivele de întreprinderi din Județul Vrancea 
( și-au îndeplinit eu cinci zile înainte de termen sar- 
( clnllc de plan pe primele 5 luni ale anului, Pină la 
, sfirșltul lunii mai se prelimină cu, pe ansamblul 
( industriei Județului, să se obțină suplimentar o pro- 
, ducțle-mnrtă vin du 15 și țncosntă in valoare de peste 
, 70 milioane de leL'Numeroase colective de muncl- 
> lori, tehnicieni șl Ingineri, printre, caro cele ale 
, C.E.I.L. și fabricii de confecții, au hotăril să-și rca- 
, Uzeze pină la 30 iunie' angajamentele anuale asu- 
. mate Inițial in întrecerea socialistă. Oamenii muncii 
( din acest Județ și-au suplimentat angajamentele 
. anuale inițiale cu 63,5 milioane de Iei la producția- 
. marfă, ceea ce se va concretiza in confecții in va- 
, Io a re de 15 milioane de Iei, peste 1 800 mc de buș- 
( icni, 6 600 tone lemne de foc, însemnate cantități de 
, cherestea, mobilă, produse chimice, alimentare ș.n. 
, Productivitatea muncii va crește, peste prevederi, 
( cu 3,4 1a sută. Iar cheltuielile de producție vor fl re- 

duse cu 9,6 milioane ici.

* © întreprinderi din județul Brașov

cărei execuție l-a șl fost 
încredințată.

— E drepi, am avut 
multe emoții pină a ter- 
mlnat-o. ne spune tov. 
Nlcolne Angbcloiu. serre- 
larul comitetului de par
tid pe combinat Dar. In 
același timp, om avut în
credere In capacitatea Iul, 
In tăria sa morală ca om, 
ca , muncilor.

Tocmai această tărie 
morală l-a ajutat pa Ro
mulus Drăgolftscu.

Execuția unei roți din
țate de pesta 15 tone, cu 
o toleranță de numai 4

trecut ?" „încerc”, a răs
puns „nea Ronilcă”. cum 
11 numesc colegii in ate-

— Cfteva nopți la riad, 
fxlngțirflln camera dui, In- 
• terving" Soția sa In dis
cuție. numai calcula a fă
cut. Trei caiete cu loga
ritmi, ro mulțime de: schi
țe...

„Ziua n-aveam timp, 
trebuia să lucrez, ' răs
punde ..nea Rornlcă”. Și 
cile nu făcea, aveam să 
aflu, comunistul acesta eu 
tlmplele argintii...

Cotat ca cel mal bun 
specialist frezor în com
binat, Drtgoleseu esta. 
realmente, sufletul secției 
reparații de mașini și a- 
gregate siderurgice. Apre- 
cUndu-1 multiplele sale 
calități, comuniștii l-au 
facrtxilnțal cea mal grea 
sarcină i» linie de par
tid șl profesională : cctor-

De trei ani consecutiv. I.A«S. Insu
la Mare a Brăilei deține tocul de în
treprindere fruntașă pe ramură. Ire- 
cem din nou pe digul care încon
joară: insula. în afara Iul. Dunărea 
mereu aceeași. Ișl urmează drumul 
de milenii In Incinta Indigultă a 
Insulei stăruie o legănare do verde 
crud. Mecanizatorii întreprinderii a- 
grlcole <lo stat, acești bărbat! bron
zați in maiouri prăfuite, efectuează 
lucrări do întreținere pe întreaga 
suprafață de 59 318 ha. Strădaniile 
lor sînt răsplătite cu prisosință. A- 
nul trecut s-a obținut o producție 
globală In valoare de Dește 395 mi
lioane lei și e-a livrat la fondul sta
tului 223 202 tone cereale.

Mecanizatorii, toți lucrătorii în
treprinderii. știu că rezervele sini 
încă mari, ceea ce 11 îndeamnă să 
acționeze pentru a obține recolte 
mal bune, cu cheltuieli mai reduce. 
Și fac tot ce se poate pentru atin
gerea, acestui , ț obiectiv. Inginerul 
Vlad Ciobanu. directorul tehnic al 
întreprinderii, ne spunea că. in insu
lă. slnt încă 1100 ha acoperite cu 
cioate. Piuă In prezent s-au elibe
rat de acesta rămășițe 800 ha. din 
care aproape 500 ha au intrat in cul
tură. Anul acesta acUunca se va ter
mina sl întreaga suprafață elibera
ta <le 1 GOT ha ' ‘
9 MO tone ’ . . .
anuală a întreprinderii.

O mare parte din șefii de fermă 
de aici, printre care lng. Linca En- 
OGheorghe Zecheni, Traian 

, Ion Ctoacă, s-au preocupat de 
experimentarea unor hibrizi de po
rumb care se pot cultiva pe pămln- 
turile din insulă cu rezultate superi
oare. El au Împărtășit experiența 
lor referitoare la cultivarea de hibrizi 
de mare productivitate tuturor fer
melor. Acțiunea a continuat cu re
zultate din cele mal bune la griu și 
sote.

o Lucrările do între|inere a culturilor sîut execu
tate exemplar

© Județul Vrancea f
• UN SPOR DE 633 MILIOANE LEI LA PRODUCTIA- 
MARFÂ e PRODUCTIVITATEA MUNCII VA CREȘTE 
PESTE PREVEDERI CU 3,4 LA SUTA o CHELTUIELILE 
DE PRODUCȚIE VOR Fl REDUSE CU 9,6 MILIOANE 

DE LEI

O Acțiunea de recuperare a noi terenuri se desfă
șoară fărâ întrerupere.

gin de calcul. T-a înfrun
tat pe sceptici, pe fricoși, 
și-a învins proprin-i emo
ție, ți a făcut-o. Apoi, is
tovit. șl-a luat 10 zile con
cediu. Coiegil urmau să 
finiseze roata, s-o probe
ze „la rece”. Numai că 
..nea Rornlcă” era nerăb
dător. Pleca de-ncasă. de 
două ori pe zi, uneori În
țolind „vigilența” soției, 
si venea In combinat 
vrea, să vadă, să lustru- 
inșcă cu mina lui roata. 
Precum, lustruia Bazam, 
din „Uzina Vio”, biela 
locomotivei.-

Dar Intr-o zl, diminea
ța, l-au chemat do-acai&. 
S-a rupt coroana dințată 
in funcțiune. Pină seara 
au montat-o pa cea nouă. 
Noaptea, laminorul a fost 
repus In funcțiune. In 
,«gol“, firește, pentru ro
dajul roUL Numai că...

— In dimineața aceea, 
poveaieste „nea Romicfi". 
ceva mă chema In uzină. 
Șl am venit In zori. Cind 
nu auzit cel de la lamir 
noaro m-au și chemat. 
„Vino că-i -bal, mi s-a 
spus. Se încinge roata — 
lese fum. M-nm dus. Șl 
am rămas ululL Nu m-a 
răbdat inima ®l le-arii 
spus Mă, să șllti că <.xte- 
tă un Dumnezeu : dar 
unul al proștilor I Mare 
noroo ați avut... Puneți 
ulei In baie. Șl am plecat. 
Am adăugat doar : dacă a 
mers o noapte pe uscat o 
să meargă șl pe uleL

„ ȘI a-mers. Merge și azi.
'"NtHnnlicâiutunclI la^soara ’ 

aceea, clin grabă, din ză- ■ 
păceală, . nit s-a pus ,uLoi - 
tn; baia de ungaro. Exe
cuția Ireproșabilă a roții

> 0 evitat însă accidentul, 
conflrmind. In același 
timp, calitățile, pregătirea 
profesională excelentă a 
comunistului RpmuJus 
Drăgolescu. „Descoperi
rea" roții — șl, realmente, 
putem vorbi despre o des
coperire — a fost o ade
vărată revelație pentru 
uzină : astăzi, combina
tul de la Reșița nu mai 
Importă nici o asemenea 
pieră. Toate roțile, arborii 
dințați in V cu moduli 
mari se execută acum de 
frezorul care o Înfruntai 
pe sceptici.

O VOB n LIVRATE IN PLUS LA FONDUL CENTRAL AL 
STATULUI URMĂTOARELE CANTITĂȚI DE PRO-

în majoritatea coops- 
ralivoior agricole din ju
dețul Constanta lucrârilo 
de înireținere a cuburi
lor se desfâșoarfl in
tens. La floarea-soarelui’ 
prașila a doua mecani
ci a fost executata po 
41 357 hectare, iar po
rumbul a fost prâțit pe 
64 1a suta din suprafețe. 
La coopera li va agricold 
Lanurile (fotografia do 
sus) s-au efectuat p'mâ 
acum doud prajile me
canice fi manuale la 
floarea-soarelui. Se _ a- 
propie de sfirjit prima 
prafilâ la porumb. Zil
nic, pariicipd la muncâ 
peste 400 cooperatori. 
Președintele cooperativei, 
inq. Viorel Ceapb, no-a 
relatat câ datorită par
ticipării masive la mun
câ se lucreazâ cel pujin 
12 ore pe zi, o prafilfl la 
porumb sau la floarea- 
soarelui sa executa în 
numai 5-r6 zile. Lucrârile 
da întreținere a culturi
lor se desfâjoarâ într-un 
ritm alert fi la coopera
tivele agricole din Pan- 
lelimon, Crifan, Crucea, 
Cobadin fi altele.

Dacâ porumbul 
floarea-soarelui, 
de zahâr sau 
stat încâ la virsla pri
melor frunze, griul îți ; 
definește la aceasta orâ 
forma recoltei finale. Nu 
mai rdmlno ciocli verdele 
sâ se transforme in au
riu. Recolta se anunjâ 
burtâ. Ea irebuie sâ a- 
jungâ repede în maga
zii. Angajamentul preve
de : ,gliei un bob pierdut 
din noua recolta’. Timpul 
este foarte scurt. Cum 
vâ pregătiți pentru cam
pania do recoltat a ce
realelor pâioase ? Răs
punsul imaginii : la sec
ția Straja a SMA. Cum
păna se execută ultime
le remedieri la combine 
fi prese mecanice. Nu 
peste multă vreme va în-«>»■..«»..■ a g

jj de 16 mlIloan^sI^Lf^lTi'îfost;
•; angajatneniele luate' “privii

marfă Ia laminate finite pline și cele referitoare la 
realizarea de economii, prin reducerea consumurilor 
specifice» Și muncitorii de la combinatul pentru ex- 

‘ ploatarea șl Industrializarea lemnului șl cel de la 
combinatul de celuloză, șl hirtle și-au suplimentat, 
de asemenea, angajamentele, holărind ca fiecare 
din cele două combinate să realizeze o producțle- 
marfă suplimentară in valoare do două milioane de 
Ici.

Lingă laminorul do ta
blă groasă, un om pri
vește flșia Incandescentă 
care crește, vf.zlnci cu 
ochii, la fiecare rulare 
„du-le-vlno* a lingoului 
aplatizat Mulțumit de e- 
xaetllatea profilului, care 
se forma, se Îndreaptă 
spre capătul liniei de Ut- 
minarej acolo unde meca
nismul roților dințata ,ă- 
sigură „tracțiunea” șl po
tentele 'metamorfoznnto 
ale agregaluiuL Deși ve
rifică atent întreg angre
najul, observ efl pe una 
din roți privirea 11 zăbo
vește mai îndelung. „Eeta 
o coroană dințată 0 2 812 
mm, dantură In V și mo
dul tM — îmi răspunde la 
Întrebare îamtaorlstuL 
Valorează milioane”

— O roată dințată es
timată la milioane 7

— Da, .da, precum spun. 
Are o* Întreagă Istorie.

Roata despre care îmi 
vorbește Interlocutorul 
meu are. Intr-adevăr, o 
Istoric a cL Nu este om 
In Combinatul siderurgic 

; Reșița să n-o cunoască.
Am’aflat-o și eu,’intr-o ■ 
seară, In. casa . - frezoru
lui Romtilus Drăgoiescu, 
vechi membru ol partidu
lui.

— Pentru roata aceasta 
au avut emoții și direc
torul general, și secreta
rul comitetului de partid, 
șl eu, șl midț! alții, îmi 
spune tovarășul Drăgo- 
lescu. Dv. știți, orice utl- 

., t ,laj. orice piesă a »aul, 
9 wiîiîgamthu tare, o vlațODe’J' **=“ 

fler aă (io șl un se gtri-
MȘajd&Mun. timp. JJ

noastre îl expirase ter
menul. Dar Inlocuitoarea 
el, pe care urma s-o pri
mim din Import, prin
cooperarea a două țări, 
IntlrzJa. La ultima sca-

■ dență, furnizorii, Invo- 
cind greutăți neprevăzu
te, anulează comanda. 
Situația devenise foarte 
grea. O altă roată de re
zervă n-aveam. Iar cea 
veche se putea rupe ori
ei nd. Ș! atunci ar fi stag
nat producția. ȘlițJ ce În
semna oprirea agregatu
lui ? Peste 3 milioane lei, 
pierderi — pe zi. De aceea, 
nici nu m-n surprins 
clnd, tntr-o zi, directo
rul general ml-a spus : 
„Trebuie să facem singuri
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— La începutul acestei săptă- 
mlnl, timp de trei zile, s-au 
desfășurat lucrările Conferinței 
naționale ' a scriitorilor. Acum, 
eind conferința s-a încheiat, cum 
apreciațl rolul ei în claia noas
tră spirituală, i in activitatea 
Uniunii ScrlltorUor ?

— Cred că Înainte do toate este 
bine să vorbim despre cele trei luni 
care au precedat această conferință. 
Au fost trei luni de dezbateri foarte șantiere. Ei 'nu făuresc," nu-șl 'pun
intense care urmau unor importante sudoarea brațelor ixțntru a construi
documente de partid privind viața * " ■■■ ■ .... .........
spirituală a țării noastre — șl mă 
gindesc mal ales, la plenara din 3—5 
noiembrie car,e a solicitat activ șl 
po scriitori In soluționarea unor pro
bleme noi, deosebit de importante : 
marea problemă 'a clicii socialiste, a 
formării omului epocii noastre. Pe
rioada la caro mă’ refer a prilejuit 
relații mal slrlhsc între scriitori și 
cititori. Intre scriitori și oamenii 
muncii. în cadrul acestor dezbateri 
am initial unele acțiuni cu ca
racter organizatoric pe care vreau 
să le relev, pentru că ele reprezintă 
forme de perfecționare a muncii 
noastre, de afirmare practică a de
mocrației noastre. Mă «îndese la mo
dul cum fi-a pregătit conferința. 
Toate asociațiile' din țară și toata 
secțiile asociație! din București au a- 
vu£ adunări generale In care 8-au 
dezbătui tezele conferinței, statutul 
uniuni! noastre. Remarc de asemenea 
modul cum au deimrs alegerile da 
delegați pentru conferință : neutru 
prima dată fiecare scriitor a fost sl 
participant, șl candidat. Praetlc, tot 
ce este la noi scriitor valoros, crea
tor de onere autentice a fost prezent 
In calitate do delesnt la conferință. 
Dâzbaterda susținută a tezelor •-) sta
tutului. precum șl opiniile formulate 
cu privire la relațiile scriitorilor cu 
cititori! nu conferit perspectivă șl efi
ciență momentelor pregătitoare ale 
conferinței. ‘

în ceea ce privește conferința^ des
fășurarea lucrărilor c'
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nele aspecte de formali•cn, de ruti
nă din viața administrativă a uniu
nii. S-a solicitat pe drept cuvtnt o 
prezență mol activă a organismelor 
alese In ooîuttonarea unor problemo 
fie de ordin practic, material, fie de 
ordLn spiritual Nu putem afirma că 
o dată cu conferința toate «coste lu
cruri au șl fost rezolvate. Este doar 
o prefigurare a unul foarte bogat plan 
de lucru pentru consiliul, ales, pentru 
biroul Untanll Scriitorilor. Dar faptul 

■ că s-au nominalizat unele fenomene 
negative, că s-au preconizat dlrec-: 
țll In care'trebuie acționat, mi se 
parc o primă garanție a unor In
tervenții eficiente, oportune. Uniu
nea noastră va trebui să se afirme 
și mal puternic ca un loc de Intll- 
nlre fructuoasă dintre' seriltoirl. A- 
dlcă, In clipa In care scriitorul are 
o anumită problemă de creație de 
documentare, de difuzare a cărții 
®ă nRe sprijin la uniune. Desigur, 
slnt de rezolvat ri probleme econo
mice, da natură administrativă. Cred 
că vor trebui create comitete spe
ciale pentru aceasta. Dar In uniune, 
scriitorul să se simtă îndemnat să 
vină-In primul rind pentru a fi n- 
juiat în ctarlflcaroa unor probleme 
de fond ale creației «ale. Sta- 
tem hotărlll să facem aceasta. Do
rim, așa cum g-a cerut Im confe
rință.' să'realizăm o inlcrven'le mai 
activă ta' problemele do creație, da 
filozofie a creației. Activitatea 
uniunii trebuie să devină o nccesl- 

foarle complicate șl -foarte diverse, tata spirituală pentru scriitori, să
există categorii umane foarte Intere- vlnrt In sprijinul ’ rezolvării unor
sânte ; există In viața noastră șl fuj>- probleme de esență ale creaUel. de

compatibile cu Idealurile rtoas- filozofie, de gindlre. să determine
' o soli'darithte. spirituală n obște!
scriitoricești, pe temelia concepției 
HMiteriullst-dlalectlco despre lume

rtld, al 
cctrizt ii,XTru;r arc, dC
asemenea: un cuvlnt ■ important 
de spus în conjugarea tuturor 
forțelor- politice, ore^izatorice,-; 

r pentru i canflltaarca eforturilor 
bjj direcția edificării unei, cul
turi, a imel literaturi de va
loare, așa, cum o cere partidul 

. nojtru de la creatori, ața cum 
s-a afirmat In repetate rinduri 
in conferință. ‘ !

- Din acest punct de vedere ml-aș 
permite să afirm că noi. ta comite
tul de partid. ăm‘ anticipat, lnlr-uh 
anume sens, luemrlle. Cotatwctad 
fructuos cw conducerea uniunii, am 
dorit șl am acționat ,ln acest sens, 
ca toți colcgij noștri să vaită In.co
mitetul de partid factorul politic la 
care pot afla un sprijin politic, mo-

numeroasele îdel afirmate în 
conferință, cele damne da o a- 
tenție deosebită ?

— Slnt Intr-adevăr multe. Dar cu 
deosebire aș Insista asupra modulul 
superior In care este înțeleasă ta noi 
îndrumarea literaturii șl artei de 
către partid șl necesitatea, acestei 
Îndrumări. Vreau să afirm că ter
menul acesta de literatură îndrumată 
de partid este una din cele mal fe
ricite realități ale vieți! noastre spi
rituale. Concepția partidului nostru 

■asupra rolului artei șl literaturii ta 
tsodallsm. asupra locului creatorului 
In vfata cetății este democratică, su
perioară și frumoasă. Este o mlndrte 
să te declari de-acord cu această 
excepțională îndrumare de către 
partid, așa cum o concepe condu
cerea partidului nostru, tovarășul 
Nlcotae Ceausescu, osn cum a fost 
ea formulată d ta conferință, ca în 
alîleti alte prlleluri de secretarul ge
neral al partidului nostni. Pentru că 
este o îndrumare rezultată din srffa 
mare n partidului fată de această 
țară, față de poporul nostru. Parti
dul ne cere să scriem cărți necesare.’ 
cărți ele epoci! noastre. SIntem în
drumați de tin partid Ințelent de un

omului. Cihd. par'ldpanțll la dezba
terile conferinței șl-au afirmat încre
derea lor în politica partidului, ho
tărî rea de a urrfia politica &a mar- 
xlat-leninlstă. profund patriotică. ln- 
ternaționallstă, el au făcut actul unei 
opțiuni fundamentale. Adevărul reali
zat de scriitor prin carte nu trebuie, 
nu poate să vină In contradicție. In 
conflict cu adevărul celor care lu
crează concret In uzine; In mine, pe 
șantiere. El nu făuresc.' nu-șl —-

, „ _ji_____
prăpăstii, pentru a zidi construcții 7’^ira filet ftFfihnstaffs T?i fnnM^ CÎS-care se prăbușesc. El înalță.' Șl a- 
tund. nici scriitorul nu poate 
scrie In cartea sa prăpăstii ; ‘.rr_- 
bule să-i den cititorului cărți 
adevărate, viabile, monumente din 
c-.ivlnt. Vorbind despre asemenea 
cărți, nici o clipă nu mă glndesc la 
niște cărți care să vadă viața In roz, 
care să nu țină seama de realitatea 
complexă. nu o dată încărcată de 
dramatism. Există, firește, procese
______
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r
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există categorii umane foarte intere
sante : ____
te incompatibile cu Idealurile noas
tre do mal bine, de frumos. Noi tre
buie să negăm șl prin cărțile -ce !e 
scriem lucrurile urlto. faptele urile. 
Dar in primul irind, să' afirmăm fap- . 
lele Încărcate de nobleția'umană, fap
tele -frumoase. Pentru că meițgem 
spre frumos. S-a pledat ded. In" 
conferință pentru o literatură ma
joră,. p literatură, capabilă să fie o 
armă a ideologiei șl a morals' noas-

- tre. ......
— Confertnla a fost, tnir-un 

fel, ți un moment de sinteză. 
dar și o prefață- la un viitor 
mult mai efeTcetcent, ailt in ce 
privește confruntarea ideilor, 
cil ți în afirmarea mai puter
nică a valorilor. * . : ■

— Stă mărturie In sprijinul acestei 
aprecieri sublinierea, pregnanță -in 
conferință, a ideii de obște, idee s- 

' Ut de perseverent reprezentată de 
' președintele uniuni! noastre. S-a evi
dențiat, cu ' tărie.fctJEul’.că^unlongn,, 
njaftiră este a tuluragsacriitoritaa căd 
atlgțgtura <s!o a> l 
fAceaSlă idee de ol

șl viață.
rr Organizația de parti 

căreî secretar stnleti. ar,

fășurarea lucrărilor ci, aș dori ' să 
relev respectul cu care obștea scrii
toriceasca șl-a așcultat confrații care 
au urcat ta tribună pentru a spu
ne ceva. Aș retine cu deosebire ole- 
doarfile pentru făurirea unei litera
turi inspirate din lupta șl viața cla
sei muncitoare, dedicată clasei mun
citoare. Ca și faptul că au fast as
cultate cu foarte multă atenție’ „pro
fesiunile do credință0 și chiar mărtu
risirile particulare ale multora dintre 
creatorii noștri, din generații dive-- ■ 
se. Ește un fnpt care face dovada ma-

Scriitorilor a adus. cred, o contribuție 
însemnată la° crearea unul climat 
prielnic unor dezbateri fructuoase de 
idei, In afirmarea și dezvoltarea unul 
dlmat de stimă șl respect intre crea
tori. Noi am afirmat și reafirmat cu 
tărie una- din ideile care ml fie par 
vitale, necesare pentru progresul 
unei culturi ; șl anume, că literatura 
oslo suma muncii tuturor scriitori
lor.- Faptul că In estimarea literatu
rii actuale no Dreocupă, desigur, cali
tatea muncii fiecăruia, dor și colita- .■ merarc. unu <j« caro
tea sumei muncii tuturor scriitori- Ideea de obște. Ideea do climat con
tor echivalează cu Încrederea dată 
fiecăruia dbilre noi, cu convingerea 
că, virtual, orice scriitor „poartă in 
ranița iul o capodoperă0.

— Se desprinde din cele afir
mate de dv., din însăți desfă- 

■ furarea conferinței, că liberta
tea do opinie ajost un fapt Îm
plinit în Inîrunirea recerHd a 
creatorilor de frumos. Desigur, 
alic libertatea do opinie, cit si 
libertatea de creație presupun 
rigori fi cr .erli' ferme, ața cum 
t-a subliniat fi în conferinfă,

— Prima rigoare, primul criteriu 
cite acela al cărții, al valorii ol, ol 
capacității el do a surprinde spiritul 
epodl, esența epocii. Da ce spun a- 
eeosta ?. Pentru câ întotdeauna am 
pus șl voi pune proț pe calitatea, po 
rolul citltomlul în literatura noas
tră. Nu e posibil să vrei să scrii 
o carte pe care dlitorul să nu o d- 
teaseto Fiecare scriitor aparține unei 
epoci, unei națiuni, unul popor : lui 
trebuie să-i fie aproape simțămin
tele, aspirațiile. Idealurile acelei 
epocă, ale poporului din care face 
parte. Șl să realizeze pentru popor 
acelo cărți care să-1 Înalțe, prin fru
musețea Ideilor și sentimentelor cu
prinse. prin umanismul lor — așa 
cum ne-a îndemnat In repetate rin- 
duri secretarul general al parti
dului. Nu putem să obligăm ci
titorul nostru să primească o carte 
urilă. scrisă urli, o carte care să-1 
lnspăJmînte. să-l îngrozească. Să-l 
dăm cititorului cărțile care-i slnt ne
cesare.

— Pentru aceasta scriitorii nu 
pot sd se refuze slujirii Idealu
rilor majore ale oamenilor™

— Așa este. în fond, să sluțească 
Idealurile afirmate de noi toți. So
cialismul este visul dlntoldeauna al

, h-’.jr'ir,,;.. . :

....... . smssas; 
scriitorului — In fond condiția a- 
Kențlală a climatului literar — în
seamnă că acea parte a creatorului, 
cea mal de preț din viața sa. care 
asta cartea, se va bucura de atenția 
cuvenită, că vom. lupta* pentru 1|-

■ chidarea rebuturilor literare. Pentru 
a asigura un asemenea climat va 
trebui să milităm pentru desființarea 
bisericuțelor literaro, a pericolului 
monopolizării literare, fără de care

■ fitructlv ar fi un nonsens. De fapt, 
reaflrmîndu-sc si lmpunfndu-se a- 
devfirul acesta de obște, de respect, 
care se cuvine fiecărui ecriltor si 
fiecărei cărți (mă refer-la scriitori! 
adevărat! 1) în conferința ’ noastră' 
am adus un omagiu' suprem rodului 
efortului nostru — cărții.

— Ce considerați semnificativ 
pentru spiritul lucrărilor, al 
dezbaterilor, pentru modul cum 
s-a desfășurat alegerea organe
lor de conducere ale uniunii ?

— în conferință s-a aprobat un 
statut mult îmbunătățit, care repre
zintă stadiul pe care l-.a atins astăzi 
obștea noastră scriitoricească : este 
de reală eficientă organizarea ne a- 
sbclatli. pa secții — in cadrul cf 
rora ee dezbat șl problemele ron- 

,12.
clflco literaturii, anumite fenomene 
care apar th cimpul literar. în sflr- 
șlt. stat de menționat măsurile' ce 
6-au luat pentru îmbunătățirea 
structurilor organizatorice, măs'irlla 
care se prefigurează încă, precum «i 
reprezentarea echitabilă In organele 
de conducere ale uniuni! noasîru. Do 
altfel. încă din Drima lor zi de ac
tivitate am constatat dorința celor 
aleși in organele de conducere aks 
uniunii de a desfășura o activitate 
unitară, eolldară. de obște.

Firește, conferința .șl dezbaterile el 
nu au fost deloc Itosite de relief .’nu

■ Iovul în conferință b fost neted. .Am 
asistat la binevenite confruntări da 
opinii șl ar fi fost Intr-adevăr, de 
folos ca eîe să fi fost i si mai mul
te. Au-fost formulate critici cu pri
vire la unele aspecte a'e vieții noas-

. tre literare. S-a, arătat, că nu întot
deauna critica de specialitate a ac
ționat cu suficientă fermitate, cu. 
dlscornămlnL Au fost criticate sl u-

$1 Impunlndu-se a- 
de obște, do respect, 

1 ocrilfo- si

de către

Do ta o scrisoare, la o dezbatere 
, caro a cuprins întaeagn organizație 
. do. partid... Un comunist so adreea 
Comitetului municipal de partid Bu
zău, aduclnd la cunoștință diferita 
nereguli da pe șantierele întreprin
derii Județene do construcții 61 mon
taj din localitate privind calitatea 
construcțiilor, foJorirea materialelor șt 
a forței de muncă etc. Pornind de 
aid, comitetul municipal do partid 
ș!-a -Îndreptat atenția spre munca 
do partid din Întreprindere, căreia l-a 
acordat un ajutor nuri apropiat,- cu 
deosebire ;.;irc întărirea spiritului de 
răspundere al tuturor factorilor caro 
conduc procesul de producție. Șl 
deosebit de Important a fost faptul 
că concluziile stadiilor întreprinse cu 
acest prilej au 
fost puse ta dez
baterea comuniș
tilor.

Iată 
fnpt 
care _____
do maro este 
valoarea contri
bui fel camunlștl- 
k>r in rezolvarea, 
pe colea scrisori
lor, a unor Impor
tanta probleme 
economice — șl 
do aid necesita
tea ca organiza
țiile de partid să 
acorde o atenție 
deosebită acestei 
modalități de ,a 
cunoaște .realita
tea din întreprin
dere. Este, irn- 
plIciL o componentă a multiplelor 
mijloace de dialog cu care s-a îmbo
gățit pretutindeni munca de partid 
in urma suitului înnoitor Imprimat de 
Conferința Națională a partidului din 
1967 șl Congresul ol X-Iea ol P.CJL

Desigur că acest climat se poate în- 
tllnl In numeroasa organizații de 
partid din cadrul munldplulul Bu
zău. Tratate cu atenție, scrisorile șl 
sesizările oamenilor muncii declan
șează o reacție capabilă eă dinami
zeze activitatea șl. în felul acesta, 
crește prestigiul organului de part'd 
căruia I se adresează. Iată Insă că. 
In unele cazuri. organizațiile de 
partid nu folosesc cu destulă eficien
ță șl răspundere acenslă plrghle, a . 
lmbinătăllrjl muncii lor.

deci un 
concludent 

atestă cîi 
maro

greutăi! in îndeplinirea sarcinilor, 
lipsa de sprijin .din partea comite
tului de partid din Întreprindere etc. 
— ne mențin In continuare, iar so-
ere tarul organizației do bază, eoco- 

,ttad ctL llixrit de oprijln. nu reușește 
.să-și desfășoare corespunzător activi
tatea, a cerut comitetului municipal, 
printr-o ailă fiotaoare, să fio elibe
rat’din muncă. ■ ■

Cazul nu este singular. Cu multă'
Intsrzlero au fost cercetate de către 
activiști al, comitetului munldoa.1 do 
partid șl scrisori primite da la De
poul C.F.IL. fabrica do geamuri. 
D.C.A. ți altele. Rezultă de aici, așa
dar. lipsa do exigentă a comitetului junge la « 
municipal de partid fată de modul in htrlio, care

• DE LA SOLUTIONAREA OPERATIVĂ LA 
TEANCURILE ÎNGĂLBENITE DIN SERTARE © NEA
JUNSURILE ERAU EVIDENTE, DAR AUTORUL A
FOST ETICHETAT „RECLAMAGIU" ® 0 PROPU
NERE CARE DECLANȘEAZĂ INITIATIVE VALOROASE

Îmbunătățirii muncii lor.
.Cuii dlîiîog la Comitetul municipal 

de partid Buzău. Tovnrășului Slelian. 
Mlnzicu, secretar al comitetului mu
nicipal de partid, i s-a repartizat 
spre eoîudonare o scrisoare trimisă 
de tovarășul Gheorghe Băcanu. ra- 
botor, secretar al unei organizații de 
bază de 'la uzina mecanică din Idea
litate.

— Care este conținutul scrisorii ?
— Drept să vă spun, nici n-am a- 

val Ump să o citesc. Dar o s-o stu
diez șl o voi rezolva.

S-ar părea, după răspunsul primit, 
că dialogul de mal sus a avut loc a 
doua sau n treia zi după ce scrisoa
rea li fusese încredințată spre re
zolvare. Eroare. Scrisoarea lui Gh. D. 
se afla In sertarul lui S.M. de aproa
pe o lună,de rile.. De ce ?

— M-am luat cu treburile — în
cearcă «A se scuze cel In cauză. Știți, 
earclnl multe™

Urmările acestei tărăgănări nu ,a!nt 
greu do-închipuit Cele eeslznte-ln 
6CTtaoa.ro — abateri de la disciplină.

care stat soluționate seisorile. în 
primul rind de către proprii activiști.

Se știe că eficiența receptivității 
semnalelor prin intermediul scrisori
lor și sesizărilor se măsoară in mo
dul in care acestea sini rezolvate, c- 
feeilv. în aproape toata organizațiile 
de partid.- sindicale șl in InsUtutHIo 
din municipiul Buzău există regtalro 
de evidență a scrisorilor. ’ Dar pe a- 
locurl se consideră că. prin această 
măsură, toiul a fost rezolvat. Un 
asemenea exemplu l-am talltalt la 
întreprinderea de Industrie locală 
„Flacăra0. Muncitorul Constantin 
Stănculeanu n seslzat conducerea uni
tății și comitetul de partid că in a- r K"f Ondbnlor de prodîicite ■

...Ș-n-teoarea 1-a fotsi „notată0 dn re- 
—glâfjru. omul d primit asigurări că ’ 

„sa vor lua măsuri0. Dar... au trecut 
luni de rile și totul a rămas ca îna
inte. Ba. mal mult, autorul scrisorii, 
care n-a avut altă dorință decit aceea 
a înlăturării neajunsurilor existente

■ | în fabrică, a fost declarat '„recla
magiu0. „că nu șiie altceva deciV că 
&e tină de sesizări0.

Uneori, aid. atitudinea formală tată 
de scrtaorUe oamenilor muncii mer
ge pînă acolo tacit să denatureze 
realitatea, faptele rin: acoperite de 
dătre cel care au sarcina să facă lu
mină In cazurile semnalate. Despre 
lag. Nlcolae Lazăr. fost director al 
Institutului județean de proiectări, 
s-au primit mal multe sesizări, in care 
se arătau o seamă de abuzuri -ale 
acestuia, atît la comitetul de partid 
al consiliului popular, al cărui mem
bru a fost, di: șl la comitetul mu
nicipal de partid. Dar cel care au n- 
vut oordna «ă cerceteze sesizările, 
îneăicîfid normele bine cunoscute In

IIIIIIIIII
I. ..._
Iirle locală, stafii 

nlznrc a agricoli

I “IIIII

După o minuțioasă verificare; 
statUitică, Direcția r'—

această privință,. s-au mulțumit doar 
, să-l Întrebe pa ©el |n cauză, adică 

po N. I...... dacă faptele eemnaiato stat 
adevărate. ■ Iar vinovatul, transforaoat 
in propriu-! Judecător, s-a disculpat’ 
de flecare dată, cu multă abOltate.' 
Abia recent, dud adevărul n ieșit In 
sîlrșit. La Lumină,-N. L. a fost desti
tuit din funcție șl sancționat pa linie 
de partid.

Așadar, evidenta scrlsorllOT, orlcît 
de bine ar fi pusă I»,punct.'nu poate 
substitui cercetarea efectivă, cu simț 
de răspundere șl. nial ales, conduce
rea acestei activități, ea Importantă 
formă de legătură cu masele, de că
tre organizația de partid. Astfel ee a- 

'V asemenea „rezolvări” pe 
„Jrlio, care constituie doar un mijloc 

de acoperire a 
celor care trans
formă munca de 
soluționare a scri
sorilor Intr-o acti
vitate birocratică. 

După cum sa 
știe, pentru orga
nizațiile de par
tid. «rigorile și 
sesizările repre- 
zăntă nu numai 
forma de" a lua 
cunoștință de o 
anumită situație 
șl a interveni 
pentru eoludbsia- 
rea el. ci un mij
loc Important de 
prospectare si cu
noaștere a reali
tății. A rezolva 
cazurile semnala
te. fiecare izolat 

este deosebit de Important , Dar 
tot nUt de Important este ca orga
nizația de partid să facă legătura In
tre aspectele șl fenomenele sesizate, 
să tragă concluziile reale, cu caracter 
mal general, care să ducă nu numai 
la înlăturarea fenomenelor constata
te, d și la prevenirea acestora.

— La noi, ne spunea iov. Ion Po
pescu. eecreîarul comitetului de partid 
de la Întreprinderea de prefabricate 
din bdton. cazurile mal deosebite 
sau care au o frecvență mal mare ta 
oaslzărlle primite de la oamenii mun
cii Ie punem in dezbaterea comuniș
tilor ; rezolvarea lor capătă astfel o 
formă colectivă, mult mai profundă, 

j^e’ trag învățăminte pentru to'.i.cornu- 
mlșUl, pentru întreaga masă a eala- 

Lms'e/nJTJ. h.-■-rțira imn
Intr-adevăr, anul trecut, la corni- ; 

telul de partid al întreprinderii au 
sosit mai multe scrisori în care sc se
sizau diferite aspecte din activitatea 
maLșîrilor. Comitatul de partida fă
cut’din aceasta: o problemă ; pe tema 
privind, rolul maistrului in producție 
au fost, organizate dezbateri cu toți 
comuniștii, schimburi de experiență 
intre maiștri etc. în Mul acesta s-a 
realizat o ranl strinsă eoezlune In
tre maiștri șl colectivele de muncă, 
conducerea cu mal multă compaten- .. 

' lă șl eficiență a procesului de pro
ducție.

— Munca de rezolvare responsa
bilă a scrisorilor — remorca tov. 
Duca Ciocul eseu, secretarul comite
tului de partid din uzina do mase 
plastice — reprezintă una din tom- 
"onentele concrete ale modulul de
mocratic de conducere. De aceea, 
organizația de partid de la hol 
căutat să imprime acest cltmiț, și 1 
riadul copilletului oamenilor munci 
De exemplu, o propunere a unui 
«rup de, muncitori, privind mecani
zarea transportului In unele secții 
a fost tărăgănată luni de zile. -La 
intervenția organizației de partid s-a 
grăbit realizarea acestei propuneri. 
Drept rezultat, muncitorii fie edre- 
ceaza acum cu mai multă încredere 
comitetului oamenilor muncii.

Aminteam, la Început câ in cele 
mal multe din organizațiile de partid 
din municipiul Buzău extelă o bună 
experiență ta utilizarea acestor in
strumente de lucru in munca de 
partid care fiul gerUsorllc oamenilor 
muncii. Există insă pe alocuri șl 
flagrante manifestări de rutină și 
formalism, eazurl do rezolvări biro
cratice a căror grabnică înlăturare ae 
impune începlnd de ia comitetul mu
nicipal do partid. în atmosfera de 
Intensă viață politică cu care oame
nii muncii talimplnă Conferința Na
țională a partidului, tratarea exi
gentă a .acestor neajunsuri trebuie să 
facă parte din acțiunile menite să 
perfecționeze munca de partid, să 
mărească .eflejența dialogului perma
nent cu oamenii muncii.

•I

performanță absolută, realizată 
de conducătorii auto : luni. 22 
mai a.c„ pe drumurile publice ■ 
din întreaga țari nu s-a in re- | 
8'lslrat nici un accident de cir
culație ! Un adevărat— eveni
ment care, înainte do orice, a- 
rată ’ că. Intr-adevăr, circulația 
ne poate desfășura ca.. pa 
roate. Consemn) ndu-1. nu ne ■ 
mal r Amine (fecit să le urăm; i 
tuturor celor co pornesc la 
drum numai zile de acest fel I |

n-are.
n

Hotelul 
e gata, dar

chitanțier! |
Prin comuna Băl cești (VUcen), ■ 

In care funcționează numeroase I 
întreprinderi și Instituții (între- | 
prinderea județeană de Indus- 
‘ 1 ■ lunea de meca- I
nlzarc a ogricullurilt coopera- I 
tlva meșteșugărească ...Avta- 1 
tur, spitalul, liceul ș.a.). se pe- g 
_ț._ I. _numeroși călători: I
pentru rezolvarea a tot felui de. | 
■ .. ............................. I

alo, a fost g 
'. deși ter- I 

februarie II II
4

u. r w— I
mă ne și alfi ariljfi din Capi- ' 1 
tală urmau să susțină pe'-sta-1 i 
dionul orașului un spectacol,' I 
Se vede Insă treaba că orgar.l- I 

apară , 
ipărut I 
iceapă I 
■ firsitrA “I 

fiVi- i 

pu® capăt definitiv. De pri- g 
să mat spunem că, după a- | 
e penibile „jccne”. nume- !

-1 =

Un copil cit j

IUI , BJJ1UUIU. 
rlndă zilnic t 
pentru rezolvarea a toi iciurqc<r 
probleme. în fața unui oseme-1 
nea "aflux de musafiri. prknSrla, 
din localitate a înțeles să-și la 
șl ea In serios rolul de gazdă. 
Și lată că, In localitate, a fost 
amenajat un hotel Dar. 
minat încă din luna _ —__
a.c., acesta nu ș!-a deschis u- 

-•-« fa ora aciuata.
____ _ .....,). Drăgășanl. care 

“. nu a reușit ulei 
moment 6ă-l

Klle nici pînă in
, Cauza ? LG.O. Di

II gestionează. _
piuă în acest ;«i-i

pună la dispoziție... un chltan-' 
fler pentru taxarea 'pasageri
lor. Un caz do birocratism ieșit! 
din comun, pe care-1 supunem ț 
organelor de resort pentru a-1 - 

. „taxa- ca niare.

I II

'!EKtî,Lze^|
Duminică, focfenenil du 'avut] I 

oaspeți. Soliști ai Operei ro- ] I

Se vede Insă treaba că organi
zatorii au ținut morii; să apară 
Îl el... In scenă. Și au apărut. 
n clipa dnd urma să înceapă 

i. spectacolul (cu o oră mal șireta 
■ decit cea inițial prevăzuta) s-aI...
Itate,

locul 
(cont

|' spectacolul a debutat, 
tru mult timp insă, deoarece, 
defectarea instalației electrica, 
i-a i 
soi : 
ceste . , 
roți spectatori ou plecat fără 
să aplaude. O vor face sjierâm, 
tn schimb, cu mijloacele adec
vate forurUa de resort. în aț- 1 
teptarea lor, organizatorii... fA'r 
rampă I

constatat că italia da amplifi
care este™ defectă. A urma! o 
nouă pauză de aproape o jumă- 

de .ord, după care, in jnij-, 
unor pîrlituri ți țiuituri

(contribuția stației... rcparafeJjj 
spectacolul a debutat, iVu pea*

Vaslle MUIAT

'I

w

tv
&■

ib; $

ft: 1B.S5: M.«. 
0.13; 12.13;

- 9.16;
ÎS,33; SI. FERO-

9; u.ia; u.S3: io

de Invățăinlnt Goeinl-polltlc „Ștefan

17, M Agenda.
18. K Film artistic : „S-a furat o

bombă-. Regla : I. Popescu- 
Gopo.'Ctf : Iurte Darie. Lilia
na Tomescu, Cella Dlina, Emil 
Bolta.'

:j.

Șoimului, a dat

3

PIATRA NEAMȚ: Sesiune de comunicări

s

I
î 
ș

PROGRAMUL I

9,co Deschiderea emisiuni) de di
mineață a Telex. .

9,03 Biblioteca pentru toți : Ion 
Creangă (1) Prezintă Constan
tin Cioprașa a Ion Creangă 
șl lumea HurauIcștUor. linl- 
alunc de Arșaluls Ceamurlan.

S.M Do vorbă cu gospodinele. ,
9,43 Drumuri !n Istorie. Muzeul de 

Istorie al Republici) Soctallsie 
România (U).

10,03 Teleendciopedla.
10,43 Ancheta TV : „Cazul de la 

■ Fratn*.
11.30 Concert de buzunar a „Țepi 

la ' Bruxelles- — mlcro-spco- 
tncol de varletătL

15.15 Emisiune de educație sani
tară.

15.30 TelejurnaL
18.30 Deschiderea emisiunii de 

dupâ-amlazfi. Emisiune în 
limba germană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
13.30 Săptâmlna In ImaglnL 
10.» K01 de seri : „Fellx motanul-, 
19.20 Telejurnal.
50,10 ta tnUmplnarea Conferinței 

Nnțlonalo o P.C.R. șl a celei 
de-a S3-a aniversări a repu
blicii. Țara întreagă In Intre-

soctațli. pe secții — in cadrul .
yi i/iwioiuuu: , partid curajos, de o conducere cute

lor scriitoricești șl problemele spe- zătwire,.care urmăresc in esență în
nobilarea omuluL.

Aș aminti doar modul pozitiv, en
tuziast In care au reacționat onrîl- 
dpnnțll ta conferință, cînd tovarășul 
Nlcolae Ceiiuțeiicu n citat cuvintele 
marelui nostru Emlnescu. ăfirmlnd 
că Ideile poetului nostru național par 
a fi o frază desprinsă din procramul 
partidului comunist. încă o dovadă 
că partidul. îndrumlndu-ne în crea
ția - literară, apără șl-respectă: de faut 
cea mal frumoasă tradiție spirituală 
a poporului nqsi.ru. Tfartldul, apără 
cea mal frumoasă șl necesară tradi
ție pentru vitalizarea., pentru afirma
rea* continuă a artei si literaturii 
noastre noi. socialiste. Este de 1a 
sine întelM că flecare dintre scrii
torii. nașirl.] fiecare Aeriitor, ade
vărat -va fi mlndru gă se afle In sluj
ba Ideilor partidului, a Idealului de 
Înălțare a' României sodaltate.

Inîerviu realizai de 
Nlcolae DRAGOȘ

. i ! : • .. ■

.*'( ■ "î/.'.7 c ■ ■" " .V r , 1 -
Tc'.eendclopedta a Piatra 
a Schi nautic a Dirijabil 
a Supraviețuire..

51,55 'iBledlvenlsmont: „Clnd e- 
ram copil odntfi„.-. ,In distri
buție : Coca Andronescu, 
Dam. Răduleacu, Margareta 
Pi-leru, Șieîan Dănlca, Ro- 
dfcn Mandache, Marin M!- 
traclie, Pulu Căllnescu, Coca

> Enescu. Emil Popescu. Cornel 
Constantlniu, Dana Dumitra^ 
che, Mltiel Sioenescu șl soils- 
le)e AV.ud Gilberto șl Ltdta 
KxwJrifi. Realizator : ' Marin 
Traian. '

£3,3® Vedele ale muzicii ușoare, 
Astăzi : llary Belatonte șl 
Diana Rom.

53.43 Telejurnal.
L’.tO Fotbal : IL F. a Germanie) -- 

U.R.S.S. — mec) organizat eu 
prilejui Inaugurări) stadior.u- 
îul olimpic din MOncben. Co
mentator : Cristian Topescu.

PROGRAMUL II

15,si Ansambluri folclorice. Primi) 
la muncă., primi) la Joc. Pro
gram de muzică șl Jocuri 
populare siiailnut de ansam
blul uzinelor chimice „Grivl- 
ta roș!e“ din București.

17,M Reportaj bucureștcan.
17,33 Pagini muzicale de mare 

popularitate : Sonata In Fa 
major op. a de Eduard Grieg. 
Interpretează Constantin Ba- 
bescu (vioară). Sanda Hobea- 
cu (plan).

a Ancheta de la botei.Excelsior : 
FESTIVAI? - --
I8J0; 1'3.43.
a cină re Ivese zorile : LUMINA 
— s; 11.13 13J0:
a Trafic s PATRIA - B.33 
15: 17,43; Mja. CAPITOL 
11.30: 11: 13,13; i:,“; ~._____
VIAR - 9: 11.15: 13J0: 13.43: ia.15: 
SS.30. I 1 .
a Fells șl OUIia : CENTRAL — 
9.13: IZJO; I«: 19.M. BUCEGI — 
18: 19.45, la grădina - 1O.<3. FLA
MURA - 10: 19: IS.J3.
a Inima e un vinilor singuratic : 
SCALA - 8J3; 11: 13.30: 18: 18J0;
31. ■
• Gora 1 FLOREASCA — 15.33: 19. 
a Robin Hood t LUCEAFĂRULs— 
8.30: 11; isjp; ÎS; 18,30: ÎI. BUCU
REȘTI - ari; 11; 1)3,33: lSî lB.M; i 
M, favorit - io: iz.33: 13.»; 
1«: S0,33. GRADINA DOINA — îffi. 
GRADINA CAPITOL — 33.
a Aslă-seară dansăm In familie : 
VICTORIA - a.43:, 11; 13J5; 18:

privind educarea socialistă a maselor
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

„Scînta!l“, Ion Manea). — La Pia
tra Neamț s-au desfășurat, tlmp.de 
3 zile, lucrările celei de-a treia 
sesiuni, anuale de referate și co
municări, organizată de comitetul 
judeîean de partid, pe tema 
„Conținut! forme, metode și mijloace 
in activitatea de educare a maselor 
pe baza principiilor elielî șl echității 
socialisto șl comuniste0.

La sesiune au participat lectori al 
Comitatului Central al P.C.R.. cadre 
cu munci de răspundere din Minis
terul Educației șl Tnvățămlntulul. 
CânsUlul Național al Organizației 
Pionierilor, profesori de ta Academia------ .
Gheorghiu", cercetători do la înstltu-

.... . ■ “T: ' "" K

... ■ v'e>-' f,

18,30; 51, DACIA - 8; 11,13; 13,30; 
18; 18.13; £3.30. VOLGA — 9: 11,15; 
13.30: 15; 18.13; M,33. MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,13; 18: 18.13; 83.30,
GRADINA SELECT -
a Doamna șl vagabondul a EX- 
CEI-S1OR - 9; 11,13; 13,30; ÎS;
18,13; S3JQ, MODERN — 9; 11,13; 
13,30; 18; 10,13; £3^3, Ia grâdlnă 
— S3.
a Silvia 5 DUZESn: - ta.»; 18," 
la grădină — 10.13.
a Toamna chcyennlfor i GRTVITA 

.— s: 11,15: îs: im», melodia —
B: ts,J3: io; 10,3O, GLORIA — s,is; 
1X39; i«: is.m. tomis - 9: imo: 
18, la grădină - 19.43.
a Operailnnea San Gennaro — 10; 
15; 14, Luminile varieleuinl — 10; 
18.13, Iubire — J0.33 : CINEMATE
CA (sain Union).
a Pulerea și Adevărul s MUNCA
— 13.30; 19. , .
a Program de desene animate 
pehlrn copil.: DOINA — 10.
a Mary Poppins : DOINA - 11,13:’; 
14.13:17.15:10.
a Un minut de reculegere : VII
TORUL - 15.43: 10.’
a Inlllnlre cu o necunoscută : 

..VIITORUL - £3,15. ,
a Evadare din rianctn maimuțe
lor : URA — 15J0: 18, la grădină
- 13.13, CIULEȘTI - 15.30: *
S0.M. ...
a Preria : DRUMUL SA lin — 
15.30; 17.43; 50, MOȘILOR - ÎMI; 
17,43, la grădină — M.
a Poloneza do Oghluskl t CltîN- 
GAȘI — 15.33; 10; M.16.

tele centrale cu profil educațional, 
activiști pe tărimul muncii de pro
pagandă din numeroase județe ale 
țării, un mare număr- de profesori,’ 
directori de cămine culturale, lucră
tori din aparatul, de partid șl de 
stat din județul Neamț.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Ștefan Itoboș. prlrrt-se- 
crclar al Comitetului județean Neamț 
al P.C.R.

în cadrul sesiunii au fost prezen
tate — in plen șl In cele 0 secții — 
peste 120 referate șl comunicări.

în încheierea lucrărilor, parUcipan-/ 
țU la sesiune eu adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al P.C.B-, tovarășului Nicolne 
CeaușesctL

a Marea dragoste t
JS3: IB, la grădină — M. 

a Penu-u că se Iubesc s COSMOS 
- 13,30: îs: KJ,15Î 
a Aventuri In Ontario : TIMPURI 
NOI — 9—10.13 Ih continuare,
a 19 fele șl nn marinar : FLA
CĂRA - 13,»: 17.45: ffl.
a Ultimul domiciliu cunoscut : 
AURORA - 0; 11,15; 13.33: 13,43; 
10: S5.U, ARTA - 13.S3: 17.43. 15 
grâdlnâ — M.
a Cinci pentru Infern s GRADI
NA AURORA - M.
a Cercurile dragoste) : VTTAN — 
13,»: 18.
a Omul din Sierra : GRADINA 
VTTAN — £3.13.
a Love Story s 
13.3»; 17,43: B9.
a Taina Sofiei GrusSo : RAHOVA 
- 13: 13.13.
a Peirecerea : RAHOVA - 15 S3, 
o Adio, domnule Chips : I>OPU- 
LAR - 13.30: 19.
a Pădurea pleriltilA : LAROMET 
— 15.»: 17.K: îs.».
a Steaua Sudului s PROGRESUL 
- 15.33: 10: 13.13.

FERENTARI

a Filarmonica do slat „George 
îlnesca* (In Ateneul român) : 
Coneerl simfonic. Solist : nlenlslul

Crlsloph Esclienbach (R. y. a Ger- 
inaniei) — M.
■ Conservatorul de muzicâ „Cl- 
prlan Porumbescu” (sala George 
Ehescu) : Recital vocaj-lnsiranien- 
lal — SJ.
a Opera română : Ta n uliii use r — 
19,13.
a (Teitrul de operetă : Prințesa 
circului — 19.M.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
iandra" (sala din tal. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
£3, (sala din str. Alex. Sabla)- : 
Spectacol de poezie șl muzică — 
.98.
a Teatrul de comedie : Fata mor-, 
gana — S3.
a Teatrul Mic : Prețul — lSja. 
a Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Șl eu am rost In Arca
dia — il?,S3, (sala Studio) : Vino
vatul — sa. .
a Teatrul „Ion Creangă- : Electra
- 17.
■ Studioul I.A.T.C. „T. L Cara- 
glale- : Neînțelegerea — sa.
o Teatrul „Țăndărică- (sala din 
Calea J Victoriei) : Nocturn HI — 
2IJ8,
a Teatru) saUric-muzlcal „C, Tâ- 
nasa- .(sala Savoy) : ne vista are 
cnvlntul — WJ3. ■
■ Ansamblul ațîlsUc „Rapsodia 
română- (la Sola Palatului) : Mu- 
Burei de dnlec românesc — K'.CȚ. 
a Circul „București* : Tnter-clrcus
— 16; 19,®3.

doi
Internată la maternitatea din ■ 

Piatra Neamț, LuctcUu iile, în J 
vlrstă de 40 de ani, din co
muna Piatra Șoimului, a dat 
viață unul făt care dntfirea la 
naștere nu maj puțin de 0 kg. 
Grație Îngrijirii atente acordate 
da personalul maternității, atit; 
mama cit șl noul născut se 
simt foarte bine. Acesta este, 
cel dc-al 7-lea copil al fnmj- ■ 
li el Iile șl a l 5 000-îea ' născu t , 
in Județul Neamț de' ta începu
tul anului' și plnă în prezent 
Tuturor multă sănătate 1

penala
Fâehxl rost de certificate 

false do vechime In cknpsil 
muncii, Gheorgbe Luca din, 
Lotca Nouă (Ilfov) s-ă prezen- 

, lat la oficiul de prevederi so
ciale șl, po baza lor, „a fost 
pensionat0. Vreme Îndelungată 
poștașul H aducea „drepturile* 
acasă fără ca nimeni ai se scri- 
zeze. Recent, to ocazia unei ve
rificări a dosarului do ■ pensie, 
s-a sl.'iblltt insă falsul. în urma 
cercetărilor efectuate e-a con
statat că Gh. L.- a Încasat pe 
nedrept o suină de peste M 000 
lei. Drept pentru care acum 
organele de resort fi definiți 
vează cuvenitul dosar penaL

Rubricfi redodalâ de i 
Dumitru TTRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scîriteii

6CTtaoa.ro
nqsi.ru
tlmp.de
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Cronica zilei

vremea

Sărbătoarea națională
a Afganistanului8

V

9

/f

/

In foto : Coloana In-

S :

u

‘1 4' -Î

i

seral șJJ fără țrecvenU_ so desfășoară
zi.

. ,ș.
fe'cestor rezultate. concluzia de in«am- î

ci

„..dinte al Consiliului 
lucațiel Socialiste, Mih-

Kabul, capitala Afga- .
nlslanulul. înălțată in 1 

-------- 1 po- i | 
porului afgan în lupta 
împotriva. colonialiști- Ț

Sub auspiciile Comitetului național

jptalc de companiile Occiden
ts! afirmă sprijinul total față

ROMA 30. — Corespondent 
pres, N. Puiceăj transmil

șM UT

Seară culturală

lut Comunist Român, Iar dumneavoastră multă sănătate.

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central

torul revistei „România literari*, m 
vorbit despre necesitatea dezvoltării 
colaborării culturale' în Europa,: a 
instaurării unul climat do pace șl lar
gă cooperare pa continentul nostru.
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Maiestății Sale MOHAMMAD ZAHIR SHAH .
Regele Afganistanului

. , KABUL’
Cu prilejul Zilei naționale a Afganistanului, Im! este plăcut.sfi adre- 

'z Maiestății Voastre cordiale felicitări șl cele mal bune urări de feri
cire și sănătate personală,, de progres șl bunăstare poporului afgan 
prieten, .

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului tie Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

i’reședintela Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului da Miniștri al Republicii Socialiste România

. . . T; (I.. ; , . ■
BUCUREȘTI

Vâ exprim dumneavonstrâ șl,’ prin dumneavoastră. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului’dc Stat șl Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România șl poporului român profunde 
mulțumiri pentru felicitările călduroase șl prietenești transmise cu pri- ' 
lejul celei de-a ta-a aniversări a creării Armatei Revoluționare Populare 
Coreene,

Poporul nostru se bucură că relațiile de prietenie șl'colaborare dintre 
cele două țâri, Coreea și România,-se dezvoltă eu .succes pe, zi ce trece 
In diferite domen.fi șl depune toate eforturile’ pont-îi întărirea șl dezvol
tarea lor în continuare.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura din toată inima, dumnea
voastră șl poporului român; succese șl mai mari în lupta pentru-întărirea 
potențialului general ol țării.

KIM IR SEN
Secretar general

al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului dc Miniștri 
al Republicii Populara Democrata 

Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
■ Secretar general al Partidului Comunist Român.

. Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Minijîri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Permltețl-ml să vă exprim dumneavoastră șl, prin dumneavoastră, 

Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România șl poporului român profunde 
mulțumiri pentru felicitările șl urările fierbinți trimise cu prilejul celei 
de-a fiO-a aniversări a zilei mele de naștere.

Foloslndu-mă de acest prilej, îmi exprim’convingerea că relațiile de 
prietenie șl • colaborare statornicite între țările noastre se vor largi șl 
dezvolta și mal mult tn toate domeniile. Vă doresc din toată Inima dum
neavoastră șl poporului frate român succese sl mal mari în lupta pentru 
transpunerea în viață a holAHrilor celui de-a] X-Lea Congres al Partldu-

vlnerl seara fi-a Înapoiat de la erau prezențl tovarășii Florian Dflnă- 
Ulan Bato- tovarășul Leontc Rflutu. laehe. membru ni Comitetului Exe- 
inembru al Comitetului Executiv ta 
C.C. al P.C.It., conducătorul delega
ției Republicii Socialiste România, 
care a luat porte la funerălille lui 
Jamsarahahlin Sambu membra al 
Biroului Politic al Comitetului' Con
ical al i Partidului Pppular Revoluțio
nar Mongol, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole.. 1

La sosire, pe aeroportul Otopeni.sosire. pa aeroportul Otopeni.

cut.lv al C.C. al P.C.Rj Ion Savu. 
membru al,C.C. al P.C.R... șef de 
Secție ia C.C. al P.C.R.. Vasile Gllai. 
adjunct al ministrului afacerilor ex- 

i terne, alte persoane oficiale.
" Au fost de fată Damdlnnerenahlln 
iBata'j. ambasadorul R. P. Mongole 
la București, șl \7. S: Țlkuapv. minis-, 
tru consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietico: ta București.

' (Agerpres)

iI “tail’’

DE CUITURĂ GENERALĂ
admitere se desfășoară În două etape. 
Prima etapă constă dlri verificarea 
aplliudlnilor și a'pregăllril de specia
litate, iar a doua din probe de cul
tură, generală. Prima clapă se rirga- 
rilzează cu cltevn zile înaintea exa
menului’ de cultură generală tar can- 
dldațitor care nu au fost admiși pen
tru etapa a doua a concursului li se 
restituie Imediat actele, pentru a ®a 
'putea Înscrie ta concurs Ini alte’ licee.- 

In învățămintul liceal seral admi
terea are loc Intre 1 șl 10 septembrie, 

concurs tie pot prezenta absolvenți 
al școlii generale de 7—8 afil, al unor 
școli echivalente, precum șl persoane 
care au absolvii clasa a vIIT-a a 
școlii generale de 10 ani.

Admiterea in-anul I al învățăm in- > 
tulul liceal liră frecvență — care 
funcționează cu aceleași secții ca șl 
invâțflmlntul de z! — se face prin 
concurs (in limita locurilor stabilite 
anual prin planul de școlarizare), or
ganizat Intre 20 și 30 septembrie.

Concursul de admitere pentru In- 
vățAmlnlul liceal da cultura generata 

:_____;r ■
in condițiile stabilite pentru con
cursul de admitere ta cursurile de

J
Concursul de ndmltere In liceele 

de cultură generală — Invățâmlnt de 
zi — (inclusiv liceele pedagogice șl 
da artă, cele cu predarea în limbi 
străine șl cu program sportiv) se va 

'desfășura in perioada 23 Iunie — 
3 toile. La liceele umle nu sa ocună 
toate locurile planificate ea organi
zează un al doilea concurs. In peri
oada. 1—10 septembrie. La concurs 
pot participa elevii promovați al cla
rei a VIII-a n școlii generale, care 
împlinesc virala de cei mult 17 ani in 
acest an calendaristic. înscrierea can- 
dlttațllor sa face pină cel tirzlu cu 
două zile Înainte de începerea exa
menului.

Concursul de admitere se va sus
ține ta urmăloarele*obiecte de Invă- 
țăm'.nt : limba șl literatura română — 
scris șl oral : matematica — scris -șl 
oral; Istoria României — oral. La 
liceele șl recțille cu predare In lim
bile național ItățJtor conlocuitoare, 
candldațll susțin probă scrisă șl orală 
®i la limba șl literatura maternă.

La liceele dc cultură generală cu 
program special (de artă, de educație 
fizică, cu predare In limbi Btrăine) șl 
la liceele pedagogice, concursul da

tt’ Partidului Muncii din Corceai 
Președintele Cabinetului dc Miniștri 
al Republicii Populare Democrate 

Coreene

AMSTERDAM 25 (Acemres). — 
La 28 nas!, la Amsterdam s-a des
chis Congresul' al XXIV-l’eâ al Pari

cidului Comunist din Olanda. Pe or
dinea de zi figurează dezbateri ?>a

?■

nuirgînen raportului de acllvltata al 
Comitetului Central, resurselor fi
nanciare alo partidului Bl alegerea 

, noilor organe de conducere; »

Japonia trebuie să-și 
normalizeze cit mai curind relațiile 

AA
Mikl a subliniat, In context, că In
tilnirea sa do - luna .trecută cu ■ pre-; 
mieru^Clu En-lal l-a convins că Ja
ponia trebuie să-,șl normalizeze cil 
mai curind posibil relațiile cu II. I'. 
Chineză» tata V-ilMta»

In altă ordine de Idel, Takeo Mikl 
a subliniat că .Japonezii slnt de acord 
ca: puterea economică a țării lor nu 
trebuie să fie niciodată transformată 
Intr-o putere militară, pentru a nu « 
repeta greșelile militarismului dina
intea celui de-al doilea război mon
dial".

TAKEO MIKI:

cu R. P. Chineză
TOKIO 28 (Agerprea). — După ciirn 

Informează agenția Kyodo, Takeo 
Mild, fost ministru de externe; ai ce
rut guvernului Japonez fcfi acțtoneza 
pentru normalizarea grabnică a re
lațiilor Japoniei eu Republică Popu
lara Chineza. Reafirmind că guvernul 
IL P. Chineze este singuritl guvern 
legitim al Chinei, iar Talvonul eon- 
siliule parte Integranta a teritoriului 
chirie», Takco ăflkl a subliniat faptul 
că este timpul ca Partidul Uberal- 
democral, de guvernăminL si sc ho- 
taraseă' favorabil tu privința poziției 
sule față de It. P. Chineză. Takco

ANKARA

NICOLAE TITIILESCU
ANKARA 26 (Agerpres). — O 

festivitate consacrată împlinirii 
a 60 de ani dc la nașterea ma
relui patriot ri diplomat român 
Nicolae Tliulescu a fost organi
zată. la 23 mai, In capitala 
Turciei. Despre activitatea lui 
N. Tilulcseu. dedicată păcii șl 
colaborării in Europa ji Balcani, 
a vorbit prof. dr. Afet Inan —
descendenta a familiei Kemal 
Ataiflrh — remarcabil istoric al 
perioadei acestuia, prof. unic. 
Bedre.'lin Tuncel. președintele 

, Comisiei Naționale, Turce pentru 
UNESCO, ți ambasadorul romfln 
la Ankara, Gebrgo Marin.

■ ' = ■! -

Dezbateri 
in parlamentul 

italian

i .. ■ . I
«Institutul român pentru relațiile 1 

culturale cu străinătatea a’bfcârilzat, I 
vineri, o seară'culturală. consacrată 
Zilei naționale a Republicii Argen
tina. Cuvlnlul Inaugural o fost rostit 
de prof. unlv. Mlhnen Giteorahlu. 
prlm-vlcepreședlntc al T.R.R.C.S.. 
după .caro . scriitorul Toma George 
Malorescu a împărtășit asistentei, 
impresii dlntr-o călătorie întreprinsă 
In Argentina. Au participat functlo-

argentineană
-Ba»j f ; "Kw.’ci jgiia>Â.«,iilîS’.

nari superiori din Ministerul A'Kcer 7 
ritor Externe, reprezontanțl-ht vlctfl 
cultural-artlstlce. ziariști, un nume- . 
ros bublic. Au foist pfezențj , Cesar 
Bautista Rezzo nice. însărcinat cu 
afaceri ad-interim a! Republicii Ar
gentina la București, și 'membri ni 
corpului dlulomatlc. A urmat o aală 
de filme documentare nfaontlnene.

(Aserpres)

Deschiderea expoziției 
„Arta contemporană indiană"

La Muzeul de artă, al municipiului 
București „A. Simu" s-a deschis, 
vineri ta amiază, expoziția „Aria 
contemporană indiană", organizată 
de Departamental Culturi! din India 
șl Academia Națională do Arte din z 
New Delhi, In cadrul programului de __ .
schimburi culturale romano-lndione. . membri ai corpului diplomatic.

Expoziția reunește aproape «0 de . ............. -
lucrări do nlcturfl, sculpturi șl gra- 1 
flcA reprezentlnd principalele cu-, 
rente șl tendințe ale artei plastice In
diene contemporane.

La vernUaJ erau de față Tamara
Dobrln, vlcepreședlr..., ’ 
Culturii și Educației Socialiste, Mih- 
nea Gheorghiu. prlm-v!copreședlnta 
al Institutului român pentru;rdațlfiă ' 
culțUraȚ^,'.î3J,Jlrilpătațea;: fuțicjJoriafțX

' no

țA.i- . ■: J
superior! din Ministerul Afacerilor 
Externe, nrti.ș'.i plastici șl critici de 
artă, alț! oameni de cultură, uri nu
meros public. > ’

Au. fost prezonsl V. K. Ahuja, am
basadorul Indiei ta .Bueureșil, alțl 
șefi do misiuni diplomatice, șl 
“sxnb-l ai corpului diplomatic.

în alocuțiunile roolite cu acest pri
lej, Mircea Pop®scu, directorul Di
recției arte plastice din Coivnll'.ii 
Culturii șl Educației Socialiste, șl 
ambasadorul Indian V. K. Ahuja nu 
subliniat importanța schimburilor 
culturale dintre țări șl contribuția a-, 
cestora ta o mal bună cunoaștere re- 
dprocă. la Înțelegere., colaborare șl 
prietenie intre popoare.

. :■■ ruH biHiK| sl

BAGDAD 20 (Agerpres). — lii- 
tr-un comunicat dat publicități! ,1a 
Batalnd. Partidul Comunist Irakian 
acuză companiile petroliere strâir.c. 
„Poziția adoptată de căire Jttecste 
companii reprezintă o încercare 
de ripostă Ia politica promovată 
de Partidul Baa.s (de ffnvcrnămint) ta 
vederea rejtUzării unei exploatări ne
mijlocite a rezervelor petrolifere na
ționale". ..Companiile monopoliste 
intenllonează ca, prin măsuri arbi
trare. să oblige guvernul irakian să 

, renunțe la linia politică Inițiată. In 
acest mod. Irakul este împiedicat 
să-și exercite drepturile firești de 
control, ea tară Independentă.- asu
pra propriilor sala resurse. Iar su
veranitatea sa națională este afec
tată". . :

Partida! Comunist Irakian , so 
spune In mesaj — condamnă măsu
rile adoptate de companiile occiden
tale și 
de politica petrolieră a guvernului.

fag sic: 
' ’ ‘....., te

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 șl 30 mal. In (ară : Vremea va 
fi In general instabilă, cu cerul va
riabil, mnT fault noros In jumătatea 
de nord a țării, undo vor cădea ploi

loeqje, îndeosebi sub formă de averse 
Însoțite de descărcări electrice. în 
rest, vremea călduroasă șl In general 
frumoasă, cu ceri variabil șl ploi Izo
lata. Vint slab, plnă la potrivit Tem
peraturile minime vor fl cuprinse 
Intre 0 și 18 grade, tar cele maxime 
intre 18 șl 28 grade, mal ridicate In 
sudul (Arii. In București: Vreme 
călduroasă si frumoasă, cerul va fi 
variabil vlnt slab, pină la potrivit 
șl temperatura so mențliM ridicată.

pentru apărarea pârli ți alo Asocia
ție! dc drept întemnțîoaal șl rotații 
internaționale (A.D.I.R.I.), vineri a 
avut loc, 1a Sala mică a Palatului, 
un simpozion pe tema „Rolul opiniei 
publice In infâpțulrea securității eu
ropene".

După cuvtntui de deschldare rostit 
de prof, unlvj Jean Llvescu, pre
ședintele CofnteleT naționale' a Repu
blicii Socialiste ‘ România pentru 
UNESCO, prof unlv. Grlgore Gea- 
mănu, vicepreședinte al A.D.I.R.I.*. a 
prezentat expunerea „Da 1a coexisten
ța pașnică 1a securitatea colectivă". 
Iar prof. unlv. George Ivașcu, dlrec-

*
La Universitatea dlri Timișoara a 

avut ioc vineri o'seslurie do comuni
cări științifice sub titlul : „Tradiție 
șl contemporaneitate in creația popu
lară românească șl n naționalităților 
conlocuitoare din Banat", manifes
tare înscrisă In programul actualei 
ediții a „Festivalului folclorului 11- 
mișean".

(Agerpres)

P -o’o ,astUoci fEijh ..

i SIRIA SPRIJINĂ IRAKUL 
IN. CONFLICTUL CU I.P.C.

DAMASC 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, generalul Hafez 
Assad, n declarat In cadrul unei În
trevederi cu ministrul Irakian al pe
trolului ș! resurselor miniere, Saa- 
dun Hamndl, aflat In vizită la Da
masc, că Siria sprijină Irakul in con
flictul care opune guvernul de la 

‘Bagdad societății „Irak Petroleum 
Company" șl celor două filiale ale 
sale, Izbucnit In urma reducerii .pro
ducției de petrol din nordul țării; Dl- 
mlnulirea producției de petrol in ex- 
ploaiări’e din nordul Irakului; •prac
ticată In ulțjmela luni de companiile 
străine, afectează drepturile de tran
zit obținute do Siria de pa urma tre
cerii conductei către porturile de la 
Medlteranâ pa teritoriul său.

IUGOSLAVA- EGIPTENE
■ J-5 ’d'' ’ ''J X -■■ «•-

A (ost propusă organizarea 
unei intilnlrl consultative a 
țârilor nealiniate din bazinul 

Medlteranel, .j. a » . ■ ; . !;• yd;
BELGRAD M (Agerpreș). — Mi

niștrii de externe ni Iugoslaviei și 
Egiptului, Mirko Tepavnț șl Murad 
Ghaleb. șl-au exprimat acordul asu
pra ținerii, in viitorul apropiat, a 
unei Intilnlrl consultative a Țărilor 
nealiniate din bazinul Mării Medlta- 
rane — se subliniază in comunicatul 
comun cu privire la convorbirile pur
tata la Belgrad de cel doi miniștri. 
Discuțiile eu privire la stadiul rela
țiilor Internaționala șl, îndeosebi, cele 
referitoare la situația din Oriental 
Apropiat șl bazinul mediteranean — 
șei arată In document — ou relevat 
identitatea punctelor do vedere ale 
părților In toate chestiunile exami
nate. ' ■ , _ -

In legătură cu situația din Oriental 
Apropiat, cele două părți nu subli
niat necesitatea depuneri! unor ofer
tați no!, suplimentare, pontru soluțio
narea pa cale pașnică a crizei din 
această regiune.

M. Ghaleb a transmis președintelui 
Tlto-un mesaj verbal din partea șefu- 
lufla stafultiliroglpleanli în mesaj “ stat- 
eXpaw-'puffciye!-de; Vedere nle-pfe^ 
ședlntelul’’Sddât''ii£âpra unor problV-^1 
me Internationale actuale, Indeoieb! 
referitoare ta situația din Oriental 
Apropiat.

<

Anjatortl de fotbal de la no! din 
țarâ-au Urmărit in ultimul timp cu 
justificat Interes și multă pasiune 
evoluția achlnalor reprezentative la 
Întrecerile Internaționale, precum sl 
participarea formațiilor cluburilor 
române la cele trei cunoscute compe
tiții europene anuale. In ultimii ba- 
tru-dnei ani. susținătorii fotbalului 
nostru aplaudaseră apariția in arenă 
a mai multor tocători talenlatl si. 
creșterea capacităților tohnico-tacllce 
ele unora dintre formațiile roma
nești, aprectaseră eforturile jucători
lor de a depăși, prin ambiție al cali
tatea jocului, stadiile rezultatelor 
mediocre clin trecut șl de a se afir
ma In lumea fotbalului internajlo- 
naL Treptat, reprezentanții noștri 
și-au format un nume si un renume 
lnceplnd cu lotul echipei naționale, 
echipă ce dublndlse calificarea la 
turneul finul al precedentei ediții a 
campionatului mondial șl reușise o 
comportare meritorio în grupa de ia 
Gundalaiarn.

Primăvara anului 1073 se anuala 
plină da speranțe pentru numtapsil 
susținători al fotbalului nostru. Pen
tru prima oirâ. două echipe promo
vaseră in sferturile de finală ale cu
pelor continentale Interctaburl. for
mația reprezentativă Intrase șl ea in 
sferturile de finală aie campionatului 
european, dună ce Inlrecuse In anină 
un adversar atlt do pretult cum e 
reprezentativa Cehoslovaciei. Iar e- 
chlpa ..olimpică’’ avea sanse dintre- 
cele mai bune pentru a cuceri un 
loc Ia turneul final de la J.O.

Plnă la urmă, din motive diferite 
șl diverse privind fiecare dintre e- 
chipe. performantele au fost ratate 
pe toată llnta. Inclusiv la echlna de 
juniori care o avut în cupa U.E.F.A. 
una dintre cele mal slabe prestări 
(locul al IlI-lea In arupA. cu o sin
gură victorie, contra echipei Malței).

81 totuși, este indiscutabil că. schl- 
țînd nn bilanț general al tuturor o- 
blu nu poate fi decit pozitiva. Slnt 
doar puțini an! de clnd fotbalul ro
mânesc se găsea cotat la eșalonul . 
Inferior al valorilor continentului, 
clnd echipa reprezentativă sau echi
pele de club erau sistematic elimi
nate încă din primele tururi ale 
competițiilor Internaționale. Da aceea 
Mie necesar să fie respinse ferm 
concepțiile negativiste, pesimismul 
excesiv. lamentările tragice. Nu tre
buie să uităm că flecare competiție 
Internațională cunoaște- un singur 
clștlgător sl zeci de elimlnhU, iar re
gretul explicabil șl firesc, de a nu 
fl intrat In posesia vreunuia din tro
fee. e compensat de satisfacția unei 
comportări In general onorabile. Me
ciul cu reprezentativa U.. 
fost cel mal echilibrat din 
aferlurllor de finală și pentrâ oricine

UnEartel a 
cadrai

carea. a fost privit cu o exagerata 
Încredere In sine, care a dus la o 
stare de demobilizare, urmată apoi 
repede, oe teren, de dezorientare.

Același factor de autoîncredere 
exagerată a tăcut, in moți Indiscuta
bil, ca Intilnirea cu Danemarca să 
fie privită cu multă ușurință, chiar 
cu o anumită înfumurare. De fant. 
pentru meciul de la București nici 
nu sc făceau alte culcule declt in 

....v. .„ cile minute se va' realiza scorul de
mă aprecierile valorice ridicate cn- eliminare o partenerilor de Întrecere.

.......... • ■— . 'ultindu-se că la Copenhaga esutso 
însăși echipa reprezentativii. Aceiași

• 

este limpede efi victoria n 
foarte aproape de echipa română t ar 
fi fost, poate, suficientă pentru a- 
ceastn mai multă promptitudine șl 
spirit do decizie sau receptivitate In 
operarea schimbărilor. Cit privește 
competițiile de club, două din echipe 
(U.T.A. șl Rapid) au fost eliminate 
da înseși clstlgățoarea cubei respec
tive. iar alta (Steaua) fără să cu
noască infrlngerea. O comportare 
care. In liniile sale generale cotiflr- 
i ' . . ’ ‘ ’ ■” ' . ,,
cerite’ de fbîbalni românesc. îndeo
sebi ea prilejul camplonatalal mon-

nivelul de toc al echipelor de club 
și nivelul echipei reprezentative. Este 
absolut adevărat că componentll lo
tului national realizează tmoreună 
corn porții ri valorice sensibil suoe-i- 
bare fată de comportările metili de 
ița echipele de club. Dar de nici sl 
pină In a se considera că echipa re
prezentativă poate realiza comportări 
cu cîtova clase pole nlv.elul echipe
lor de club este o Iluzie .cărata nu-i 
pot urma derft decepții. Se uită că 
timp de multe șl multe etape. înșiși 
jucătorii component! ai loturile: na
ționale au avut comportări, medicare

PERFORMANTELE PE CARE LE AȘTEPTĂM DE LA FOTBALUL NOSTRU IMPUN

dial din Mexic. Nu trebuie ®ă uităm, 
de asemenea. că in eferturlle de fi
nală ale campionatului Eurooal. prin
tre „coiegll do eliminare" el echipai 
noastre so numără astfel de ranra- 
zentatlve ca acelea ale Angliei, Ita
liei. Iugoslaviei, țări al căror presti
giu In acest sport' este binecunoscut 
si unde, pe bună dreptate, elimina
rea nu este socotită de natură să 
aducă grave știrbiri acestui prestigiu..

Toate acestea nu înseamnă insă că 
ne putem declara mulțumiți . cu 
rezultatele obținute. -Dimpotrivă, ca 
șl pesimismul exagerat. aulomuilu- 
mlrea nu ar putea avea d'edt con
secințe negative. Căci, dacă rezulta
tele finale au fost încărcate de o 
doză mei mică sau mal maro de de
cepție. unul din principalele motive 
a constat tocmai intr-o tendință de 
șnur»apreciere a posibilităților pro
prii actuale.. . ultîndu-se că peste 
noapte nu se pot face, totuși, salturi 
calitative miraculoase. După rezulta
tul mal mult declt onorabil obtlnut 
la Budapesta, rotarul do ta București, 
unde s-a pierdut — do fapt, callfi-

factor a guvernat concepția generata 
șl modul superficial cu rare a fost 
alcătuită șl pregătita reprezentativa 
„olimpică", conslderindu-se că fotba
lul românesc a atins o cotă valorică 
care ar duce la eliminarea ..de la 
sine" a adversarilor, cărora nu le mal 
râmlitea decit să se prosterne sl să 
se declare dinainte învinși.

Respinglnd atlt tendințele de su
praapreciere, cit si concluziile nega
tiviste. avem nevoie de o Judecata, 
realista șl lucidă, .care să permltâ o 
situare corecta o stadiului de evolu
ție a fotbalului nostru, o cunoaștere 
precisă șl cîarâ. atlt a laturilor bune 
șl progreselor, cit s! a carențelor ce 
mal persistă;

în’ acest sens, se cuvine a se- a- 
firma cu toata ctarilatea că s-âu în
registrat- progrese certe, care slut 
Insă Insuficient consolidate. A?es:o 
progrese au încă o bază reduși. în
gusta șl coexista cu un sir de nc- 
aluriâurl accentuate S-n încetățenii
ponte miza 
nul decalaj-
astfel pe nesimțite părerea eâ sa 

In ne'firsil oe ideea u- 
pronuntat valoric intro

I

modern, cuta sînt rapiditatea sl for
ța Jucătorilor, viteza execuțiilor teh
nice. demarcarea fără minge In te
ren. desfășurarea elmplă sl rapidă a 
atacului șj a contraatacului, precizia 
In finalizare.. Sini deficiențe binecu
noscute. care apar’puternic sublinia-, 
te in tntilnirlie Internationale : daî- 
pre, ne-cesttatoa lichidării ' lor se 
vorbește de mult — dar rezultatele 
practice in aceasta direcție nu se vid.' 
Fărâ progrese șubstantlale po linia 
lichidării acestor carențe, la nivelul 
echipelor do club. .Jocul de bază ta 
formării jucătorilor", aste sreu să se 
aștopio la rezultate constant bune, 
rieconluricturale. cu cinUnultato. la 
nivel ridicat. Ffiră progrese pe a- 
ceastă caie va fi greu■ să ce dispu
nă do un lot mal numeros de spor
tiv! capabili să poarta'tricourile re
prezentativei In diferite competiții 
internaționale, să răspundă cerințe
lor jocului modern.

încă o data se cuvine subliniat că 
nici un „dezastru" nu a lovit fotba
lul nostru — trebuie insă desfășura
te energii serioase șl o activitate 
perseverentă îndreptate spre ridica
rea nivelului valoric ta echipelor de 
club, in așa fel Incit, prin diferite 
măsuri — cum ar fl un regulament’ 
de transferări care să favorizeze con
centrarea (urătorilor dc valoare la e- 
chipele de club fruntașe, promovare» 
șl susținerea acelor antrenori real
mente capabili șl dornici să imorime 
pi egătlrlL caracteristicile jocului mo
dern — sfi se obțină progrese tasie- 
mallee și rapide. Totodată, se Impune 
dispensarea do< ncel antrenori Ștab 
pregătiți și cu mentalități Învechite 
(antrenori caro reprezintă un ’adevă
rat balast șl care'trag îndărăt nivelul 
general al pregătirii fotbaliștilor), pre- 
.... . ,. Jl_..__ 1 ___ 11. ___i 
care sa arată leneși șl refractari la 
cerințele multiple ale performanței 
sportive.

Iubitorii de fotbal de la noi, din 
țară șl-au dat pe deplin sprijinul — 
sub toate .formele — echipelor sl lu- 
cătorLIor. A fost uri sprijin dai cu 
toată căldura, cu dragoste si mullfi 
înțelegere. Totuși.' nu susținătorii 
sini acela rara aleg sl .Instralejc ju
cătorii. ori fĂc echipele. Nu el coboa
ră pe teren să toace șl nici nu «e 
pol substitui prin sprijinul din tri
bune activității pe clmpul de joc 
Mulțimea amatorilor de fotbal cere 
C.N.E.F.S.. federației st cluburiljr. 
tuturor antrenorilor sl iueâtjriior 
mal multă ambiție, mal multă mun
că desfășurată cu pricepere, compe
tență sl spirit de decizie, spre a spori 
sensibil calitatea echipelor, spre n 
duce fotbalul românesc ta performan
țe tot mal Înalte pe plan continen
tal șl mondial.

Volerlu M1ROJVESCU

Apelul P. C. din Ceylon 
pentru acțiuni comune cu 

guvernul
COLOMBO 20 (Agerpres). — Pre

ședintele Partidului Comunist din 
Ceylon, 8. A. Wlckremaslngho. a pu
blicat In ulilmul număr ni revistei 
„Maubhlma". organ ni partidului, un 
apel in care se spune că proclamarea 
Republicii Stir! Lanka reprezintă un 
eveniment important pentru cauza 
Întăriri! Suveranității țării. Președin
tele partidului comunist cheamă toate 
forțele politice nle țării la acțiuni 
comune cu guvernul pentru păstrarea 
llberiAțli politico șl realizarea Inde
pendenței economice a patriei. El 
subliniază că „pentru progresul Re
publicii Shri Lsnka este necesar vă 
se elădeaseă bazele politice și econo
mico juste, să sc Întărească legăturile 
cu țările socialisto șl cu mișcările de 
eliberare națională, să se manifeste 
vigilență față do forțele Imperialiste".

ta eehipele’de club.'cfi multe Jocinl „___ ,_______ _____ _____ _____ _
din divizia națională A se desffiș«ia- cum șl de ace! Jueători plafonați, saurfi La tin nivel extrem de eoborlt. po- ’ ... . . . . . .
trlvit doar unor categorii Interiauro 
— tar apoi se scontează pe miracole 
la... echipa reprezentatlvA I

Fotbalul nostru va puica înregistra 
progrese sigure șl W va puica con
solida puternic prestigiul numai 
prlnir-o activitate laborioasă, desfă
șurată în cadrul. echipelor de club, 
activitate care sâ ducă ta , creșterea 
nivelului mediu general al locurilor 
în campionatul național. ■Este nevo'e 
de o muncă serioasă, de eforturi tauri 
ale antrenorilor, ale lucitorilor, de o 
îndrumare fermă si bine orientată .d!n 
partea federației de specialitate. In 
așa (el ca să se alungă la eliminarea 
unui întreg balast de deficiente tcls- 
nicc sl tactice ce împovărează la ora 
actuală locul echipelor românești, in 
covirșltoarca lor majoritate. AștfeL 
este un lucru evident « binecunos- 
cut de>orlcine cA. in special; la .locu
rile echipelor de ciob se manifesta, 
carențe mari tocmai ta acele carac
teristici definitorii pentru fotbalul

mdenlul Ager- -
..._____  ,,JHB lteu'-ir Joi,’n

seara, după Începerea lucrărilor 
parlamentului Italian, primul minis-, 
tra, Giulio Andreotti, a fost primit 
de șeful statuluL Cu acest prilej s-a 
anunțat calendarul consultărilor pre
ședintelui Giovanni Leone, in vederea 
desemnării personalități! Însărcinate 
cu formarea noului guvern. Consul
tările încep marți dimineața, urmlnd 
să se încheie la -1 Iunie. Se așteaptă 
ca, Juh| 5 Iunie, să se nnunte desem
narea noului premier.

O ClatA cu Începerea activității 
parlamentaro s-au înregistrat șl pri
mele proiecte de lege șl moțiuni pe 
diferite teme ale actualității Interne 
Italiene și Internaționale. Astfel, un 
grup de deputațl comuniști, intre care 
Luigi Longo, președintele P.C.L. șl 
Enrico Berllnguer. secretar general , 
al P.C.L. au prezentat camerei 
deputafilor o moțiune in care solicită 

se Întreprindă acțiunile nece
sare pentru recunoașterea guvernului; 
R. D. Vietnam, stabllindu-se. tot
odată, legături cu caracter de In
formare șl consultări cu reprezen
tanții Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu ol Republicii Vietnamului do, 
Sud° In vederea găsirii unei soluții 
„care sB garanteze Independența șl 
pacea in Vietnam*.

.. ■' ' ■—------------- -------------
■ ' ' . ‘ - ■ J .A: "

NoLproH acuzatoare^
v‘.6o'k> sSirDi3 - ',y .

. '“la dosartil Mafiei
ROMA 23 (Agerpres). — La Roma 

a fost dat publicității raportul Co
misie! imrlamentaro însărcinate șă 
analizeze fenomenul Mafiei italiene 
șl să ’ stabilească circumstanțele in 
care aceasta șl-a putut extinde acti- 
vltațlle criminale.

Cele peste 1 200 de pagini nle do
cumentului, care sintetizează cerce- 

■ tOrile efecluate de comisie timp de 
peste 10 nnl, relevă legăturile Intra' 
Mafie și cercurile politico din Șîcilta,-• 
netlvttațlle tentaculare ele acestei or
ganizații criminale In compartimen
tele vieții economice Italiene, Implan
tarea, el in administrația locală din 
Sicilia și numeroasele ramificați! ma
fiote în majoritatea marilor centre 
economico și politico ale țării : Roma, 
Milano și Torino.

Comisia depiinge, tolodain. Inefica
citatea poliției șl justiției și apre
ciază că Mafia nu poate fi neutrali
zată atlt timp cit nu se pune capăt 
.Jiwltel protecții pontice". „Cred —!a; 
declarat președintele comisiei. Fran-. 
cesco Cal tanc!, prezentind raportul 
— că pe baza acestor documente șl 
a celor publicate In ultimele luni, 
parlamentul va putea Întreprinde o 
analiză aprofundată asupra proble
mei, in ansamblu, șl vn gâsl reme
diile necesare pentru extirparea fe
nomenului Mafiei".

!
i

poporul afgan angajat 
in plin efort de trans
formare a vechilor 
structuri, de dezvol
tare a economiei na
ționale.

Pe plan 
gnnlstanul 
o politică 
jăre șl de 
■■-?nic.’i cu

Poporul afgan săr
bătorește astăzi- împli
nirea a S3 de ani de la 
proclamarea Indepen
denței țării sale. în 
anii care s-au scurs 
de atand. pămlnlul a- 
ceslei străvechi țări a 
cunoscut numeroase 
schimbări Înnoitoare. 
Au fost construite im
portante Întreprinderi 
industriale și uzine 
electrice, șosele șl căi

extern, Af- 
prosnovoazâ 
de neanga- 
cooxls tență 

pașnică cu toate ala- 
talo lumii, indiferent 
de .orinduirea «ocial- 
poiillcA.

Poporul român ur
mărește cu simpatie, și 
interes progresele ob
ținute de poporul af
gan, activitatea oa pe 
planul: dezvoltării ect|- 
nomlce și sociale a ță
rii. Deși situate la mii 
de kilometri distanță 
uita de alta, intre 
România și Afganistan 
s-au stabilit relații de 
prietenie și colaborare, 
care se. dezvoltă con
tinuu.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a poporu
lui afgan, poporul nos
tru li adresează cur

ele comunicație, nu dlale felicitări șl li 
fost intensificate pros- urează noi succese pa 
pectArUe geologice calea propășirii econo- 
pentru descoperirea de. mlco șl «odaie a pa
nel bogății naturale,” t-lel sale, 
s-a extins continuu re
țeaua do IrlgațiL.Rea- ____ ,J„ . ______
lîzărl însemnate s-nu dependențe? din orașul’ obținut șl in domeniul — - - ■■ -
Snvățămlnlulul, ocroti- 
rit sănătății, al crește- cinstea victoriei 
rll nivelului de trai al 
populației. Sărbătoa
rea de aatazl găsește

domen.fi


lantfestaf opori- 
fată de politica
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PENTRU NAMIBIA

președintei® Consiliului de Stat

An}..dcoseblta Piacere ca.-In numele Partldulnl Comunist Român, al 
Consiliului de Stat si al guvernului Republicii SocioJisie România, al
poporului român si al meu personal, șă adresez un salut ciliinros tu
turor parllclpanlilor ta lucrările Conferinței Internationale pentru Na
mibia, care dezbate astăzi o problemă vitală pentru ponorul namîbîan 
— eliberarea sa de sub dominația colonială. <

I'opor^ii român, care cunoaște din propria sa experiență consecințele 
nefaste ale politicii Imperialiste <ie dominație si exploatare, este 
profund solidar cu lupta popoarelor împotriva Imperialismului, 
colonialismului șl neoeoIonlaJIsmuluL a rasismului si aparthei
dului, pentru libertate sl Independentă națională, pentru afirmarea drep
tului lor sacru de a se dezvolta în mod liber, potrivit propriei volnic si 
aspirații. Consecventă aeestel politici. România socialista acordă șl va 
acorda sl In viitor întregul său sprijin — politie, diplomatic, moral sl 
material — poporului numlbtan. celorlalte popoare africane care se mal 
află sub jugul colonial, apreciind că aceasta constituie b parte intesraniă 
a luptei antHmpertaliste. pentru progres sl paee în lumea întreagă»

Recenta vizită pe care arn făcu t-o in opt țări din Africa. înillnîrne cu 
șefi de Etate, cu oamenii nnineli. precum și cu conducători sau militanti 
al mișcărilor de eliberare națională, ou constituit o vie manifestare a re- 
tallllor de prietenie sl eotaborare. a solidarității frățești dintre ponorul 
român sl popoarele acestui/continent. Am reafirmat sl cu acest nrilej 
principiile care au călăuzit sl călăuzesc In mod constant nollllca Parti
dului Comunist Român, a României socialiste. Noi considerăm că este 
dreptul sacru al popoarelor care se mal află Ineă sub Jugul colonial să 
folosească orice formă de lupta, inclusiv cea armata, nentra a-sî doblndl 
libertatea sl independența, pentru a deveni stăplne in propria lor tară» 

Alături de alte tari Iubitoare de naee sl uroeres. România mintea vă 
,eu hoiărire nenlru aplicarea fără Intîrzlere a rezoluțiilor AdnnărirGe- 
nerale a O.N.U. si ale Consiliului de Seeurltale. cn privire la încetarea 
mandatului Africii de Sud nsnnra Namibiei. Ponoridni namlhlan l-ebule 
să I se asigure toate condițiile pentru a-sl doblndl dc»ninl ta Indepen
dentă. ta autodeterminare, de a se dezvolta In mod liber, fără nici un 
amestec străin. ■

Apreciez cu lucrările actuale! Conferințe internaționale pentru Nami
bia trebnle sâ constituie nu numai un prilej de a demasca sl condamna 
rlomlnațta colonială exercitata de suverani rasist de la Pretoria axiinra 
Namibiei, el să doeă ta Intensificarea sprijinului tarilor africane, nl tu
turor forțelor anlllmpertallste din întreaga lume, cauzei drepte a po
porului natnlbtan.

Cu convingerea că lucrările conferinței dumneavoastră vor fi încu
nunate de succes, contribuind la triumful cauzei libertății sl Indepen
dentei Namibiei, transmit cele mal calde urări do md vtetarlî nopornlnl 
namiblnn în lupta sa pentru eliberarea de dominația colonială, pentru 
emancipare națională sl socială, pentru pace Bl oroțrres social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român. 
Praședtntclc Consiliului Stai 
al Republicii Socialisto România

CONSILIUL PREZIDENȚIAL
AL R. P. UNGARE A RATIFICAT 

TRATATUL ROliflÂNO-UNGAR
f ■BUDAPESTA 23. — Core.rpondentul 

Age.-preti, Al Pinten, transmite : Vi
neri. In clădirea s Parlamentului din 
Budapesta, a avut loc ședința Consi
liului Prezidențial nl Republicii Popu
lare Ungare. Pe baza expunerii de 
motive prezentate de Peter Jflnos,

ej.'d .________ ițrreSSBM®

_ ----------------- -- ....

ministrul, afacerilor^xterae. Consiliul 
Prezidențial' al Republicii Populare 
Ungare a ratificat Tratatul de .prie
tenie, colaborare șl-asistență muiuală 
încheiat In acest an Intre Republica 
Populară Ungară șl Republica Socia
lista România.5
ț

f

Delegația Marii Adunări Naționale, condusă 
de Ștefan Voițec, primită de premierul 

canadian Pierre Trudeau
OTTAWA 88 (Agerpres). — Aflata 

la Ottawa, delegația parlamentară 
română, condusă de tovarășul Ștefan 
Voltec, președintele M»A.N., a fast 
primită de primul ministru al Cana
dei. Ptorre Ellott Trudeau. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire care- 
s-a’desfășurat lntr-o atmosferă deo
sebit de cordială.

Premierul, canadian a transmis un 
rr.&saj de’ salut prejecllritelul Consi
liului . de! Stat, Nlcolae |Ceaușescu, șl 
președintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gbeorghe Maurer, exprimlndu-fi 
convingerea că raporturile de prie-

sat de către tovarășul Nlcolae 
Ceausescu Conferinței Internațio
nale jentru Namibia, mesaj primit 
cu vil șl îndelungi aplauze de către 
partldpanțll la lucrări.

Au tal citite apoi mesa 
snlo. de 'alțf șefl da slalel'.

în contlnuore. ---- -
SWAPO. Sam Nuldma, a prezentat 
un raport In legătură eu acțiunile 
desfășurate de DOpcnil namlblan 
Împotriva ’ regimului rasist șl colo
nial n! Republicii Sud-Atrirane.

■ *
Vinari a plecat In Bruxelles o de

legație a .P.C.R.. rare va participa Io 
Conferința Internațională pentru 

_____ Iblâ, scutu- Namibia.’ Delegația, esie alcătuită 
rării jugului asupririi coloniale. din profri MIhni Dtăgănescu, mem-

precum șl lnlenrincflrli sprlilnul-.il bru ,supleant nl C.C. al P.C.R.. vlce-
țărilor africane, al tuturor tortelor președinte nl Consiliului Național
antilmpcrlnllste din întreaga lume- al Frontului Unității' Socialiste, con-
pent.ru cnuzn dreaptă a poporului ducătorul . delegației, prof, Siancîu
namlblan. 1 Stolen secretar general nl-Ligii ro-

Tn deschiderea conferinței, vice- mâne de prietenie cu popoarele - din 
„„■cțedintelo SWAPO. Mlsbake 1 Mii- Asta șl Africa, șl Standu Brătescu.
Jongd. a dat citire mesajului adre- activist-la C.G al P.C.R.

BRUXELLES 2S (Agerprcs) — La 
Palatal Congreselor din Bruxelles 
s-a deschis, vineri. Conferința in- 
ternn'.IOM.Iă pentru Namibia, con
vocată de. Organizația poporului din 
Africa de sud-vest (SWAPO).. La lu
crări, caro vor dura trei zile. Iau 
parte peste 0®8 de persoane, rapre- 
zontind iu. ..eroaso țări îl organizații 
internaționale.

Menționăm efi tovarășul Nlcolae 
Ceaușcscu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stal, n acor
dat, împreună cu nlț! șefi de stat, 
patronajul său acestei conferințe 
consacrate activizării luptei de eli
berare națională, din Namibia, scu'ta-

apoi mesajele odre-.1.. „V„i„- ’ - ”
președintele

8

pracum șl

președintele • SW AT

a

if
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MOSCOVA
i

! Semnarea acordurilor sovieio-americane 
priviml imitarea armamentelor stratmțice 
• ACORDURILE PREVĂD LIMITĂRI RECIPROCE ÎN SISTE

MELE ANTIRACHETÂ Șl DE LANSARE A RACHETELOR 
BALISTICE

Tratatul 
polono - vest-german

VARȘOVIA 20 -
Agerpres, L Dumilr ......________
Consiliul de Stat nl R.P. Polone a 
ratificat, vineri. “Tratatul dintre R.P. 
Polonă; șl ILF. a Germaniei, cu prl— 
vlre.. In bazele normalizării relațiilor 
reclproce, semnat la 7 decembrie 1070 
ta varșovia. Potrivit articolului ,3 al 
Tratatului, documentul Intră In vi
goare , ta data schimbului instrumen
telor de ratificare, care va avea loc 
ta Bonn.

La ședința. Consiliului de Stat au 
fost preztmți Stefan Olszewski. mi
nistrul afacerilor externe al R.P. Po
lone,-șl Wlncenty' Krasko, președin
tele Comisiei pentru afaceri externe 
a Seimului, care a prezentat bolărl- 
rea adoptată joi, ,ln cadru) ședințe! 
comune, a comisiilor de afaceri ex
terne șl legislativă alo Seimului, In 
problema ratificării Tratatului.

fel i* $

— .Corespondentul 
.rațeu, transmite : 
al R.P. “

MOSCOVA 2S (Agerprea). — La Izbucnire a unul război 
23 mal, Leonid Brejnev. secretar ge
neral el C.C. al l’.C.li.S.. și Richard 
Nlxon. președintele S.U.A.. au, sem
nat. la Kremlin. Tratatul “d Intra 
U.R.S.S. șl S.O.A. privind limitarea 
sistemelor apărării antlrachetă si 
.Acordul provizoriu dintre 'U.R.S.S.

„Șl S.U.A. ,cu privire la unele masuri- 
in domeniul limitării armamentului 
strategie ofensiv, transmite agenția 

“T.A.S.S.
Tratatul stabilește ahgalnmenlete 

concrete ale ambelor țări tn ceea ce 
privește limitarea reciprocă a sls- . 
temelor de apărare antlrachetfi. tn ; 
conformitate cu principiul s-ecurltal.il 
egale. , Părțile pornesc de la faptul 
că o astfel de limitare va consiliul 
un factor esențial, in frfnarea .cursei 
jnarmărllor strategice ofensive si vn , 
contribui la reducerea pericolului de '

cu utilizarea 
arme! nucleare.

Acordul provizoriu prevede că. Jn 
timpul-valabilității sale, nu va spori 
numărul rachetelor cu baze teres
tre. Acordul limitează, de asemenea, 
numărul (submarinelor modeme cu 
rachete balistice pe care Io poate 
avea, flecare1 din Părți pe durata ac
țiunii acordului șl prevede limite 
pentru numărul total de Instalații 
de lansare pentru rachete balistice 
de pe submarine atomice.

In documentele adoptate se stabi
lește legătura reciprocă Intre arma
mentul strategic ofensiv și cel de
fensiv și se arată că o astfel tie a- 
bordare a problemei va contribui ,1a 
crearea unor condiții mal favorabili 
pentru continuarea tratativelor Pri
vind limitarea armamentelor strate
gice ofensive,

I( ț. -tenie șl colaborare dintre cele dou5 
state se vor dezvolta In continuare.

La primire a' fost prezent Lucten 
Lamoureaux, președintele Camerei: 
Comunelor, Russell Honey, vicepre
ședinte, precum șl Bucur Șcblopu, 
ambasadorul Romftniei la'Ottawa.

Delegația parlamentarilor , români 
s-a Inlllnlt, apoi, cu Mltcboll Sharp, 
ministrul afacerilor externe.

Tn timpul vizitei la Camera Comu
nelor, deputății români s-au înlllnll 
cu debutați canadieni, efectalnd un 
schimb de păreri referitor la activi
tatea parlamentarii, la unele profile- ■ 
me Internaționale.-

j:

COMUNICAT COMUN 
BULGAIlO-UUBAiNEZ

Ample acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice

o Lupte de stradă la Kontum • Atac prin surprindere asupra 
donului exterior de apărare al garnizoanei salgoneze 

de la Uue
garnizoane! salgoneze din vechea ca
pitală imperială vietnameză. Hue. 
Agențiile de presă evIdcnțtazS carac
terul neobișnuit al acestui atac : cl 
a fost lansat din spatele liniilor 
șaJgoneze, respectiv din interiorul 
cordonului de npărare al orașului 
Hue. Pierderile salgoneze de vineri 
r- recunoscute de Comandamentul de 
Ia Salgon — se cifrează ta 83 de 
morțl șl răniți.
, Pe de alta parte, lupte Intre unități 
ale ' F.N.E. șl trupele salgoneze au J 
continuat vineri în zed de alte punc-

SAIGON 26 (Agerpres).' — 
Unități ale Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud nu declanșat, vineri dimi
neața, un puternic atac asupra 
orașului asediat Konlum, din 
zona Platourllor Înalte.

Circa 1 800 do patrioțl, susținuți da 
peste 20 de tancuri, au străpuns cor
donul de apărare al garnizoane! sni- 
gonezo din această capitală provin
cială. Vineri dupfi-nmlază,, patrioUI

S oniUMcrl , 0 bună parte dlrl orz 
aeroportul- In IntregLmg. Uj-~,?

; (Mltol-,pp;salgonezl do orice li...___
cu exteriorul». Lupte violente conîl- 
nuăsln diverse cartiere»

Forțele patriotice nu declanșat de 
asemenea,"vineri, un puternic atac 
Împotriva cordonului de apărare ol

M. A. L al R. 0. 
extinderea bombardamentelor aviației S. U. A.

9

asupra obiectivelor economice și cultural-sociale ale țării
HANOI 2S (A.gerpres). — După 

cum s-a mal anunțat, purtătorul de 
cuvinl nl Departamentului apărării al 
S.U.A ■ n Informat. In 23 mai, des
pre botărirea , Administrației ameri- 
cunc de a Jnnsa raiduri aeriene ri’si- 
pra tuturor obiectivelor economice 
ale R. D. Vietnam, fără excepția în 
legăturii .cu aecarta, un purtător de 
cuvinl nl Mlnlsta.-uJ.ul Afacerilor Ex-

of®.? șl te ulc Vietnamului do sud. Unul dln- 
.jwlndu-1 ire hcesleVinincte este asfllala zonă, 
legătură An Loe.’ i'raiK de o sflptBiittcbii- 

.© contl- tinuă sfi rămină blocate no roabe două

SOFIA 26 (Agerprej). — La Sofia 
a fost dat, vineri, publicității co
municatul comun privind vizita ofi- 
elală do prietenie a delegației do 
partid șl guvernamentale cubaneze, 
condusă de Fidel Castro Ruz, prLm- 
eecretar ăl C.C. al l'.C. din Cuba, 
primul ministru al Guvernului Re- 
vdluUobar al RefĂiblicII Cuba. Co
municatul subliniază existența posi
bilităților șl perâpecțlvclor ' pentru 
dezs’oltareâ șl' adîndreâ în con
tinuare a colaborării economice și 
tehnlco-slllnțlfico dintre colo două 
țărL Cefe două părți’ au ajuns, cu 
satisfacție, 1a concluzia că relațiile 
do stricto colaborare dintre P.C. 
Bulgar șl, P.C. din Cuba, dintre gu
vernele și organizațiile de masă ale 
celor două țări, ®e dezvoltă p® o li
nie ascendentă.

Reprezentanții bulgari șl cuba
nezi au constatat că situația Inter
națională se caracterizează prin a- 
dlnclrca «ontlnuă a procesului re
voluționar mondial și printr-o criză 
tot mal evidentă a politicii Imperia
lismului. prin aceea că țările socia
liste reprezintă factorul hotărltor 
caro determină principalele direcții 
alo procesului revoluționar.

. în comunicat ,se arată că Fidel 
Castro rRuz »1-a; invitat , pe tovarăși! 
Țodprf JLylto-.’ șl pe Stanko Țodprpv 

'eâ facă o virilă oficială do prietenie 
In Cuba.

Instituirea unei comisii sovieto-americane 
în problemele comerțului

La Kremlin au continuat con-

I
i

dlvlzll salgoneze. ellopurtate aid de 
aviația americanii pentru a redșllga 
controlul asupra acestui oraș ocupat 
de patriot!.
ir'

1 La Kremlin au continuat con
vorbirile între Leonid Brejnev. se
cretar general al CC. al P.C.U.S., 
Nikolai Ppdgornll. președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
Alexel Koslchln. președintele „Consi
liului de Miniștri al U.ILSJS., șl 
Richard Nlxon. președintele - S.U.A. 
A fost efectuat un schimb de păreri 
privind unele probleme Internallo- 
iHile. 1

în vederea promovării relațiilor re
ciproc avantajoase In domeniul co
merțului dintre U.RAS. bl S.U.A.. 
conducătorii eovJellcl si președintele 
Richard Nlxon au convenit să. insti
tuie o comisie ®ov!eto-americană In 
problemele comerțului. Comisia va 
purta convorbiri Tn probleme ea În
cheierea unul acord comercial. In
clusiv acordarea reciprocă a clauzei 
națiunii, celei mal favorizate. înche
ierea unul acord privind acordarea 
reciprocă o unor credite de stat Ea 
ya studia, de asemenea, posibilitățile 
participării americanc«ovletlce la 
exploatarea unor bpaătb .nnturnle. 
precum și la 'prpductlfl si l comercia
lizarea unor materii' prime șl, altor 
mărfuri. , .. .
' Vineri seara, președintele S.U.A.. 
Rlchnrd Nixon, a oferit un dineu In

cinstea Prezidiului Sovietului Suprem 
șl guvernului U.R.S.S.

Au luat parte Leonid Brejnev. Ni
kolai Podgdrhll. Alexel Koslșhln sl 
alte persoane oficiale. .Richard Nlxon 
șl Alexel Koalghln nu rostit cuvin- 
tari.

-J

»
1“

agorapte dte presă toiwmt
La Praga a ovut 1&E 0 coafe' 

rlnță teoretic®' inlernațiorudă cu tema 
..Probleme actuale ale misiunii Ișt6- 
rlee și de conducere 0 clasai munci
toare*, organizată de Școala superi
oară poblleS de pe llngă C-C. ai P.C. 
din Cehoslovdcla. Din [jartea Acade
miei .„Ștefan Gheorghiu", conf, ur.lv. 
drf Marin Nedelaa și conf. univ. Ma
nea .Băbuț nu prezentai comunlcnrea 
„Rolul conducător al clasei munci
toare In societatea socialista, In lumi
na experienței Romăniel*.

Lucrările celei de-a IV-a 
consfătuiri pe țară a con
ducătorilor brigăzilor de 
muncă socialistă din Unga- 

au Început vlnori- în prezenta
tovarășilor Jfl'mS Kădăr. nrim-secre-'' , 
tar nJ C.C. al P.M.S U.. Jenă Forit, 
președintele guyoraulul; sl a altor 
conducători de partid ti. do stal.

Reuniunea O.E.C.D.
pala problemă dezbătută vineri !a 
reuniunea anuală a reprezentanjiLir 
coIot 23 de tărl membre ale O.E.C.D 
(Organizația pentru Cooperare Eco
nomică sl Dezvoltare), care șe daș- 
fflșoara la Paris, a fost aceea n 
luțlel privind dificultățile monetare 
șl economico cu caracter cronic. ca_a 
afectează, In prezent, lumea*. 
dentală.

lor Arabe, ca-’e parUe^a re_ 
prezehtantl ai uniunilor "sindicate 
din lărlle arabo șl din alte țări, 
printre care Bl Romăn'.a. sl-a Incc- 
pu’t lucrările , vineri la Gnlro.

In cadrul celui de-al 
XlI-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist Dinii- 
IrOVist B luat c^taul conducă
torul delegației U.T.C.. din Romănta, 
tovarășul Dan Mnrtlnn. prlm-secretar 
al C.C. al U.T.C.. ministru pentru 
problemele tineretului, care. în nu
mele U.T.C., al tineretului român, a 
adresat partlclpanțllor ,1a Congres șl. 
prin el. întregului Uneret bulgar, un 
cald salut frălertd.

V1ENA 3S. Corespondentul 
■nostra', P.. Stăhcescu. transmite : 
Orcful.Weh. veche aiezare din 
landul Austria de Sus. năzduies- 
te In aceste zile o „SăntOmlhă 
culturală românească". In cadrul 
acertcla. lă muzeul centra! s-a 
daschls expoîllia ..România as-? 
fâzt". iar Ia casa de cultură te 
prezintă zilnic o oală de filme 
românești. In s-cotlle din locali- 

" .iote esie organizat concursul 
„Cunoașteți România la care 
paTtlcți>â numeroși eleni.

S-au încheiat lucrările 
sesiunii Adunării Mondiale 

:’3 .
_____ ____ ___ __ ____sesiuni au, , 

fo’t examinate probleme Importante 
privind programul de activitate ul 
O.M.S.. prln're care formarea per
sonalului medlpo-sanltar. național, 
continuarea lunlel împotriva mala
diilor transmisibile etc.

0 delegație a Partidului a Sănătății. 11 c-kir11 rt 0 
Progresist al Oamenilor -
Muncii din Cipru (S.K.H.L) 
condușii ’de Dinos Koristantinou. 
membru- nl Biroului Politic si secre
tar al C.C. nl partidului, a făcut o 
vizită In R. Ș. Cehoslovacă.
... | > 3„ : 1 • -

Congresul Confederației 
Internaționale a Sindicate-

Șaizeci de zboruri nu fost 
mulate ,n aeroporturilor
pariziene Bourget și Oriy, ca urmare

■ grevelor organizate de personalul 
care le deservește. O grevă do 2ț do 
ore a început jo! șl personajul com
paniei „Alr France"., 1

întărirea sancțiunilor îm- 
poiriva regimului rașișț din 
Rhodesia 8 Cl’ru'"r' 'lc lm!,a’ 
râtul Etiopiei, Halle Selassie, intr-o 
declarație tacita te te vizată, făcută cu 
prilejul Zilei Africii.

E.O.A.C. va cumpăra avi
oane „ConCOrde". Compania 
britanică de transport aerian „British 
Overseas Airways Corp." (B.O.A.G) 
a anunțat că va cumpăra cinci apa
rate supersonice i „Concorde", con
struite Iu cooperare de Htrne franceze 
șl engleze.

Secretarului _____ __
O.H.U. i-a fost conferit titlul 
de doctor Honoris Causa al 
Universității Carleton, din 
Ottawa. înjrr° țuvlntare rostită cu 
acest prilej, Kurt Waldheim a reafir
mat botărirea sa „de a persevera In 
aplicarea diplomației • preventive, In 
scopul prelntlmpinărli cpntlictaîor".

Un tunel prin Gibraltar?
Un raport al Institutului spaniol de. 
geologie șl al minelor din Madrid 
propune construirea unul tunel pe* 
sub ștrlmtoâreâ [Gibraltar, cure to 
asigure o legatară directă Intre Eu
ropa șl Africa. Tunelul ar avea p 
lungime de 15 km și ar fl mai ușo'r 

' renilzabSl dedt cel proiectat să lege, 
pe sub Canalul Minerii. Franța de 
Morea B-ilanle, j

Astroniniții americani Gd* 
gnr Mitchell șl Jamas Irwin au anun
țat că ’ Intenționează să părăsească 
programul spațial al Statelor Unite.

ilarului, general al

teme a! R. D. Vietnam a făcut urmă
toarea declarație : „Cele relatate de 
purtătonil ds cuvlnt al Pentagonului 
nu reprezintă dealt o recunoaștere 
publică a ceea ce forțele aeriene șl 
navale umeficane sâvlrșesc In Viet
namul de Nord ; de ta Iccepulul lunii 
aprilie 1972, ImpeHalfcriiii S.U.A. n 
folosit avioane, Inclusiv; bombardiere 
,.B-92‘" ț| nave militare,- pentru rai
duri sălbatice împotriva zonelor popu
late ale R D. Vietnam, Inclusiv asu
pra IlonoluluL Aviația sl marina Sta
telor Unite au bombardat șl mitraliat 
școli, spitale și clădiri ale unor insti
tuții economice șl de cultură. Avia
ția S.U.A. a bombardat, de nseme-, 
nea. cartiere populate din Hat'ong*.

R. D. Vietnam, subliniază declara
ția, este un stat Independent șl su
veran. Imperialiștii-S.U.A. nu au nici 
un drept să violeze spațiul aerian și 
apele teritoriale ale IL D. Vietnam, 
In nici un punct al teritoriului aflu, 
fie ci «la vorba de obiective mili
tare sau civile. Poporul vietnamez 
este hotflrit “ă dea o ripostă hotărltă 
Încărcărilor ,dc’ escaladare a războiu
lui.' Administrația" S.C.A.' trebuie &ă 
Înceteze 'Iriiedlaț minarea șl blocarea 
porturilor țț, D. Vietnam, să pună ca
păt bom.bamamenletor țl,:tuturor ce
lorlalte acțiuni împotriva suveranită
ții șl securității R. D. Vietnam, să 
reia convorbirile de la’ Paris asupra 
VletnamuluJ și să negocieze serios, 
răspunzi nd pozitiv propunerii In,șap
te puncte a G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud.

I

• BARCELONA. - Sute de 
muncitori șl studenți spanioli au 
demonstrat, Joi scara, ta Barce
lona, protestind împotriva răz
boiului dus de S.U.A. în Viet
nam. < ’

‘ jS ■'
• ■

de pe Fluviul Roșu
HANOI S3 (Agerpres). h|, Postul da 

radio Hanoi — citat de agenția France 
Presto —’a anunțat că, ta 2-1 mal. 
aviația Statelor Unite a bombardat 
diguri de pe Fluviul Roșu din.IL D. 
Vietnam. De asemenea,, avioane tac
tice ni o flotei a 7-a nu bombardat, 
In cltcva rfndurl, diguri de Irigații din 
trei zone situate In provinciile Tbal 
Binh șl Son La. prorocind moartea 
a șase muricltorl, precum» și nume
roase distrugeri ți paguba.

Opinia publică britanică
1 in sprijinul ideii securității 

și cooperării pe continent 
ăferitâ relecat că și Ie se IntreaW. In mod U.ILS.S. și Polonia, 

tn Anglia — chiar firesc, de ce această o- 
dacd nu cu aceeași dentare nu r-a realizat 
inienirltate ca in,alte " ‘

— ln jjuiere. laesiuui 
se dezvoltă curentul rfispunșul e complex: 

important este Insă că 
acum s-a produs o de- 
aceasta este. Incrm- a Republicii Democra- 
testabil. rezultatul pre
siunii de ios a forte-:. . _
lor care ie pronunlS Germaniei in O.N.U. 
tot mai deschis pentru ” 
pace și securitate.

Activizarea continua 
a acestor forte este 
ilustraîd șt de spri
jinul mereu mal susji-

a.- 
a-cordul cvadriparlit _ 

supra Berlinului occi
dental. conferința aintensitate ca in,alte pe clnd partidul era dental, conferința a 

teri vest-europene, — putere. Desigur. chemat la o deplină

BERLIN 29 -- Corespondenta!
nostru. Șt’ DeJu. transmite : Vineri 
a fost semnat, la Berlin, acordul In 
problemele - privind traficul intre 
ILD. Germană șl R.F. a Germaniei, 
Acest prim acord Încheiat între cele 

.două state germane pe baza dreptu
lui internațional . a fost, semnat în- 
numele guvernelor respective, do 
MfchneT" KĂbl^sewetar de statala 
CojHipuUdg-.JMIrdșlrt- al R.D. Get- 
mane, si Egon Babr. secretar de stat 
ta Cancelaria federală a R.F. a Ger
maniei.

Ih declarația făcută după «amnare, 
secretarul de stat Michael Kohl a re
levat’: „Succesul tratativelor arată 
că, dacă exista bunăvoință de am
bele părți, sînt posibile noi relații 
între It. D. Germană șl R. F. a. 
Germaniei. Acordul de trafic se ba
zează [X! principiile dreptului suve
ran al statelor și a egalității lor șl - 
arătă convingător că reglementările 
contracluelo ca contribuie la stabi
lirea 'do relații normale, coexistența 
pașnică dintre R. D. Germană șl 
It F. a Germaniei sînt avantajoase 
pentru ambele părțl“. Apo! el a 
salutat In numele guvernului R.D. 
Germane, ratificarea tratatelor R-F. 
a Germaniei cu U.R.S.S. șl cu R. P. 
Polonă. în Încheiere. Michael Kohl 
a declarat : „R.D.G. consideră eS a 
venit timpul să se înceapă un schimb 
de păreri privind stabilirea do rela
ții normale Intre R. D. Germană șl 
It F. a Germaniei șl să se realizeze 
alie convenții neres.ire. bazate pe 
dreptul Internațional. Este vorba- de 
relații uzuale intre late suveritnjș-. 
Independente, de relații care slujesc 
securitatea șl colaborarea pe contl- 
nu.itul no?;tru*.

Relevlnd Importanța acordului, E- 
gon Bahr a arătat că acesta creează 
o bază juridică fermă pentru trafi
cul dintre cele două țări, este me- 

■ nil sfi aducă ameliorări In domeniul 
contactelor dintre p-ensoane șl des
chide calea spre convenții In alte 
domenii ale relațiilor dintre cele 
două state. „Guvernul R. F. a Ger
maniei tinde spre o reglementare 
de principiu a relațiilor dintre cele 
două state, a spus Bahr. Pot acum 
informa că ambele guverne s-au în
țeles-asuora inc;,.!...-: 
păreri*. în încheiere. Eson Bahr a 
adăugat : „A fost realizata o etapă 
importanta. Acum trebuie să’ ne în
dreptăm privirea asupra sarcinilor 
ce ne stau in făta*.

recunoaștere diplomă- 
lîca a Republicii De- 
niocrate Germana îi la 

plasare in partid îi’ sprijinirea‘Intrârii atît
In favoarea organizării 

> conferinței consacrate 
telurilor secujdtdtU fi 
cooperării, Semnifica
tive din acest punct de 
vedere tini mutațiile 
ințbrojrilte in rinul 
Partidului laburist, 
care acum se pro
nunță ferm pentru. o 
conferință europeană 
cu participarea tu
turor statelor euro
pene, inclusiv a celor 
două state germane. 
Legat de aceasta este 
de semnalat eâ Parti
dul laburist s-a pro
nunțai .pentru recu
noașterea Republicii

te Germane, cit îl a
Republicii Federala a

După eceartd confe
rință a început cam
pania pentru desem
narea delegalUor la 
adunarea reprezen
tanților opiniei publi
ce. care urmeazd ifl 
aibă loc ta ’începutul 
lunii iunie, la Bru
xelles. In toată tara 
s-au desfășurat 
fiunl pentru desemna- I 

.rea delegalUor si strin- t 
gerea de fonduri.

Comitetul de securi-, 
taie europeană 1st pro
pune ca. după aduna-

' '.Bruxellei

>. 
a ac-SCRISOARE DIN

LONDRA
l Democrate Germane,
. Poziția Partidului
! laburist a fost de i:’t- . , , ,
l fel 'dafinită la Confe- . "ut de ca™ ^.bucură _________________
; rinja ta anuaM (or- »a rea de ta Bruxeto, sâ
\ tombrie I9ft). care a Comitetul britanic orgunfjgig1; conferințe ’
\ . Comitetului, Executiv, —™-
i In care se mentlo-
> na : „l^ogresele din

I

regionale în care sS p>peanâ ji cooperare. pOp-jlarizczo holdrM- 
î o te adoptate. 13 trimită

i „j . „riuviHue wu delegați care'să pre-I ultimele'12 luni oferă d?,.’l"^c9‘e «al ona.c rfnîg ffucernutui 
reale motive de spe- £ țuierti tor susțin co- :ambasadelor țârilor 

V ranță In eliberarea a- europene punctul lor
t popoarelor Europei de R'eda că adeptll co- de ved'ere privind or- 
) spectrul cunei tnar- miletului formeasă o ganlzarea cU mal grab- î mărilor șl a! războia- “‘’«.’'h r.icâ a conferinței eu-

iul. Considerăm eâ roOTM. T(mie aceftea
cit îi In, Purlidul labu-
fard

,K#__- 
dra, ăprpdpe StX) .’de 
delegați aproxima
tiv & la sută - pro-

te’

J lui. Considerăm că fa. 
ț vdrizarea acestui curs
t trebuie să fie o pro-
I blemă de primă ur-
L gență a politicii ex-
l ternei engleze. Par-
J > fi'tul laburist consp-
t dară-că, proiectata eon-
' ferinfă -o securității
1 europene poale oferi ; - , ,—-7; '' ie cu convingerea rer-
1 o Struzțură solidă in T . T,en‘ ' ™ă eâ noî Pnarue.ln1 cadrul căreia popoarele, erau laburiști. > coma- direcția dorită de toa-. 
I din tarile europene, te popoarele continen-
’ fără deosebire de iii- " îl ‘ na ‘ > (E1'ui ‘^.î iminenta. 1
\ teme politice, să de- J,i?erflI Acum clUva ani. pașii \
1 monstrere , cum, poate conservator, am or- realizați Intre timp in ț 
1 fi înlocuită confrun- Oa^a,lile pacifiste șl dtrecjia deitinderii In ) 
i tarea eu cooperarea si .rellaloase. La această - _ . 1-
1' ciim se poate crea pe conferință s-a adoptat

acest’ continanl o rond Jn unanimitate o rezo- 
dc ■ pace" ‘“Lte in favoarea ron-

Elaborarea si apro- ^7îîel °^r^ro- 
barea acestei, decla- 
reții se datoreste. deși- S/!: acpatl't trebuie să

stingă a Partidului -t--------  ..
a bUmanifastTS,nn^ ln'T nucleare deXtaea ^^rare in _ Europa 
4iemMăedf X’eriI momorarea
urmată in timpul ut- Umulul, guvern labu- cțnUlor Cartei ța
rist. Multi membri al Unite Salu-

f parHduZyi r chi&r tratafele încteia-
' multe organizații loca- te de R.F.G. cu

rist. La conferința pe, 
J a comitetului.

care s-a linul la Lon
dra, aprpape 300 ,'de 

'Sna'linin-n t-ti • ^rirswr* n*lms>«
tiv ț'J la sută — pro
veneau din sindicate.

ropene. Toate acestea 
slnt menite să sensi
bilizeze opinia publi
că. să strâpansâ barie
ra fâccril impusă de 
„marea, presă“ de pe 
l'ieeț Street.

Comitetul nostru !»l l 
va intensifica acîtunl- . 
le cu convingerea fer- ț

» ,.i 
direcția dorită de tos-. ' 
te popoarele conținea- i 

! iminenta. ■

Europa păreau im- i 
posibili. Desigur, ob- <

■ stacolele sini încă 1 
mart, drumul spre i 
pace este anevoios. ' 
Dar chiar jl modesta ț

rcțli se datoreste. deși- rS} ’ ;ȚeoulF ,, noastră, experiență din i

Cfl tentata, că vopoa- 
hlorru.l rple. mfn luntâ unltâ, 

pa, aE.^ra ji (afgri 
pacea.

5 te -'-'- .
Gordon 
SCHXFFER * j

iceperii schimbului-do 
dieiei

spre destindere
ț BONN 28 (Agerjirc.?). — Comitetul 
j da Inițiativă pentru ratificarea trata- 
, telor semnate de R. F. a Germaniei 

cu U.'RJS.Ș. șl Polonia din Wuppertal 
’ s-a pronunțat pentru convocarea, in 

cit mal scurt timp, a conferinței ge
neral-europene In problemele secu- 
rltății și cooperării. Comitetul n de- 

jclnrat că,;în prezent, pune In centrul 
activității sale sprijinirea convocării 
^reuniunii gcneral-europene, pe care 
o consideră continuarea logică a căli 
«pro destindere;

■ BRUXELLES. — în zilele de 24 șl 
Î3 mal, La Bruxelles o avut loc o în
trunire a Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii. Prezidiul a odoptai o 
declarație „pentru viitorul pașnic al 
Europei", prin care tșl exprimă spri
jinul pentru Adunarea reprezentan
ților opiniei publice europene, care 
urmează să se desfășoare la Bru
xelles. șl ce pronunță In favoarea 
convocflrlț conferinței genera!-eu- 
rope.-îe In; problemele securității șl 
eobperăriL

ottcilie poștale ri dlfuzorll din întreprinderi și InstEulIL Pentru străinătate. abonamente prin ^BOMPRESFILATEIJA", București 
Tiparul ; Combinatul Poilgrafic CASA SC1NTEH
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