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a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a Biroului Permanent al Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice si Sociale
si a Consiliului tie Miniștri
al Republicii Socialiste România

Tn ziua de 21 mai 1975 a avut 
loc sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, ședința comună a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a Biroului Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale 
și a Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

La ședință au luat parte ca invitați șefi 
ai unor instituții centrale, activiști- de 
partid și de stat.

Jn cadrul ședinței a fost luată în dez
batere informarea guvernului asupra ana
lizei pe bază de bilanț a rezultatelor eco- 
nomico-financiare pe anul 1974.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și Consiliul de 
Miniștri au apreciat că dezvoltarea multi
laterală a României în 1974 s-a caracte
rizat prin realizarea unor ritmuri înalte de 
creștere, prin sporirea potențialului pro
ductiv și adîncirea procesului de moderni
zare a structurii economiei naționale, prin 
îmbunătățirea repartizării teritoriale a 
forțelor de producție, prin intensificarea și 
diversificarea schimburilor economice cu 
străinătatea. Pe baza acestor rezultate s-a 
asigurat sporirea continuă a veniturilor 
oamenilor muncii, realizîndu-se în unele 
sectoare creșteri peste nivelurile prevă
zute în planul cincinal.

S-a apreciat ca pozitiv faptul că în 1974 
și primul trimestru al acestui an s-au asi
gurat stabilitatea prețurilor, o circulație 
bănească sănătoasă, întărindu-se astfel 
moneda noastră națională.

Comitetul Politic Executiv a pus în fața 
guvernului, a ministerelor, centralelor in
dustriale, a tuturor unităților productive 
sarcina de a acționa energic pentru înlă
turarea neajunsurilor care s-au manifestat 
în activitatea economico-financiară în 
anul 1974 și în primul trimestru al acestui 
an. Se impune să se realizeze în bune 
condiții volumul de investiții și de puneri 
în funcțiune a noilor obiective economice, 
pentru a se asigura îndeplinirea planului 
de producție necesară atît economiei na
ționale, cit și exportului. Guvernul să 
aplice cu mai multa fermitate măsurile 
stabilite de conducerea partidului privind 
optimizarea aprovizionării tehnico-mate- 
riale, îndeosebi a șantierelor de con
strucții. De asemenea, guvernul să acțio
neze pentru realizarea cu prioritate a 
producției destinate exportului și pentru 
reducerea la strictul necesar a importu
rilor. Este necesar ca fiecare unitate din 
industrie, agricultură, transporturi și alte 
sectoare să ia măsuri pentru creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, să se 
încadreze în nivelul planificat al cheltuie
lilor materiale, să se lichideze imobiliză
rile de stocuri de producție și de utilaje 
în vederea evitării tuturor cheltuielilor 
neeconomicoase.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și Consiliul de

Miniștri subliniază și cu acest prilej că în
făptuirea planului de dezvoltare econo- 
mico-socială pe anul 1975 în toate dome
niile și la toți indicatorii, diminuarea chel
tuielilor materiale și creșterea eficienței 
economice generale, sporirea — pe 
această bază — a venitului național re
prezintă calea de ridicare neîncetată a 
nivelului de trai material și spiritual al în
tregului nostru popor.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și Consiliul de 
Miniștri au dezbătut apoi proiectele Pla
nului național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1976 și în intervalul 
1976—1980, precum și al bugetului de 
stat pe aceleași perioade. Proiectele 
planului cincinal 1976—1980 și buge
tului au avut la bază orientările și sar
cinile stabilite de Congresul al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român — în 
Programul partidului, în Directivele cu 
privire la planul cincinal 1976—1980 și 
în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului —, fiind discutate în prea
labil în secțiunile Consiliului Suprem al. 
Dezvoltării Economice și Sociale. Propu
nerile din planul cincinal 1976—1980 asi
gură continuarea în ritm înalt a procesu
lui de industrializare socialistă a țării, pro
gresul armonios al tuturor ramurilor și 
sectoarelor de activitate, ridicarea nivelu
lui de trai, material și spiritual, al tuturor 
oamenilor muncii în conformitate cu Pro
gramul partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

S-a stabilit ca proiectele planului cinci
nal și planului pe 1976, precum și proiec
tul bugetului să fie supuse dezbaterii și 
aprobării Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat planul de școlarizare și nu
mărul de burse în învățămîntul superior 
pentru anul universitar 1975—1976 ; a fost 
majorat numărul burselor la 73 000, su
mele suplimentare acordate de stat, la ni
velul unui an, ridicîndu-se la aproape 20 
milioane lei. Se asigură, astfel, ca circa 66 
la sută din totalul studenților să fie bur
sieri ai statului.

De asemenea, Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat propunerile guvernului cu 
privire la repartizarea în producție a ab
solvenților instituțiilor de învățămînt supe
rior — cursurile de zi.

în cadrul ședinței Comitetului Politic 
Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general ai Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România, a prezentat o informare cu pri
vire la convorbirile purtate cu Saddam 
Hussein, secretar general adjunct al Con
ducerii regionale a Partidului Socialist 
Arab Baas, vicepreședinte al Consiliului

Comandamentului Revoluției al Republicii 
Irak.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la rezultatele vizitei oficiale a Maies
tății Sale regina luliana și Alteței Sale Re
gale Bernhard, prințul Țărilor de Jos.

Comitetul Politic Executiv și-a însușit în 
întregime concluziile prezentate de secre
tarul general al partidului/ președintele 
republicii, și-a exprimat deosebita satis
facție față de rezultatele convorbirilor și 
a dat o înaltă apreciere modului în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a promovat 
interesele țării noastre și a expus pozițiile 
Partidului Comunist Român și ale Republi
cii Socialiste România în principalele pro
bleme internaționale.

Comitetul Politic Executiv consideră 
convorbirile dintre tovarăș^ Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Saddam Hussein 
ca o nouă și importantă contribuție la 
dezvoltarea cooperării româno-irakiene, 
a relațiilor între partidele și popoarele ce
lor două țări, la amplificarea Conlucrării 
lor în rezolvarea problemele ce con
fruntă lumea contemporană, pentru in
staurarea unei noi ordini economice și po
litice, a unui climat de pace, înțelegere și 
cooperare internațională. B >. •

Comitetul Politic Executiv și-â exprimat 
aprecierea pozitivă față de dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Irak, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist Arab 
Baas și a stabilit să se ia măsuri în conti
nuare pentru traducerea în viață a înțele
gerilor și acordurilor stabilite cu prilejul 
recentelor convorbiri, pentru aplicarea 
Acordului de cooperare economică și teh
nică semnat între cele două părți.

Comitetul Politic Executiv a salutat, de 
asemenea, cu satisfacție rezultatele vizitei 
oficiale a Maiestății Sale regina luliana și 
Alteței Sale Regale Bernhard, prințul Ță
rilor de Jos, vizită care reflectă stadiul 
atins în dezvoltarea bunelor raporturi ro- 
mâno-olandeze și care s-au amplificat în 
mod deosebit după vizita din 1973 a pre
ședintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Olanda. Dînd o 
apreciere pozitivă evoluției relațiilor ro- 
mâno-olandeze, Comitetul Politic Executiv 
a exprimat convingerea că vizita oficială 
a înalților oaspeți olandezi, precum și 
convorbirile care au avut loc cu acest pri
lej vor servi intereselor celor două po
poare, cauzei destinderii și securității în 
Europa și în întreaga lume, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
ministerele și instituțiile interesate să ia 
toate măsurile pentru aplicarea în viață a 
înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei 
înalților oaspeți olandezi în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv, în cadrul șe- 
dinței sale, a rezolvat unele probleme ale 
activității de partid și de stat în agricul
tură, în domeniul comerțului interior și 
al relațiilor economice internaționale.

Wietrx» M. Himaă Dev
VLA "F ’r "

Astăzi sosește in țara noastră 
tovarășul Kim Ir Sen,

secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare Democrate Coreene

La invitația Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, a Guvernului Republicii Socialiste România, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, astăzi sosește In țara noastră, intr-o 
vizită oficială, o delegație de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Democrate Coreene, condusă de 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Coreene.

Tovarășul Kim Ir Sen s-a născut 
la Manghionde, în apropiere de Phe
nian, la 15 aprilie 1912, într-o fami
lie de țărani săraci, patrioți și revo
luționari. Luptător revoluționar din 
cea mai fragedă tinerețe, tovarășul 
Kim Ir Sen a înființat, în anql 1926, 
tfniunea pentru doborîreîTimperialis- 
mului, prima organizație revoluțio
nară a tineretului coreean, devenită 
ulterior Uniunea Tineretului Antiim- 
perialist, creînd apoi Uniunea Tine
retului Comunist. în anul 1929 este 
arestat de autoritățile reacționare și 
întemnițat pînă în anul 1930. în anul 
1932 înființează Armata Revoluționa
ră Populară Coreeană, iar în 1936, 
Asociația pentru Renașterea Patriei, 
prima organizație a Frontului unit 
național antijaponez din Coreea. Ales 
președinte al asociației, elaborează 
programul în zece puncte al acesteia.

încă din perioada de început a ac
tivității sale revoluționare, tovarășul 
Kim Ir Sen a elaborat ideile „Ciuce", 
care au călăuzit lupta pentru liber
tate și activitatea constructivă a po

porului coreean. Lupta mișcării pa
triotice revoluționare coreene împo
triva dominației imperialiste străine, 
desfășurată sub conducerea neobosită 
a tovarășului Kim Ir Sen, a fost în
cununată prin strălucita victorie a 
poporului coreean din august 1945 — 
dată istorică în renașterea patriei. 
Totodată, în focul luptei armate pen
tru libertate a fost creată o solidă 
bază ideologică și organizatorică pen
tru înființarea unui partid marxist- 
leninist.

După eliberare, tovarășul Kim Ir 
Sen a creat, în octombrie 1945, Parti
dul Comunist din Coreea și a condus 
cu succes lupta pentru înfăptuirea 
revoluției democratice antiimperialis- 
te și antifeudale. în februarie 1946 
a fost instituit Comitetul Popular 
Provizoriu al Coreei de Nord — pu
tere de tip nou — al cărui președin
te a fost ales, avînd apoi un rol con
ducător hotărîtor în înfăptuirea re
formei agrare, naționalizarea indus
triei, crearea Armatei Populare Co
reene și în formarea cadrelor națio

nale. în august 1946, odată cu unirea 
partidului comunist cu partidul 
neodemocratic, a luat naștere Parti
dul Muncii din Coreea, partid de 
masă. Tovarășul Kim Ir Sen a fost 
ales președinte al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii.

în februarie 1947 a fost creat Co
mitetul popular al Coreei de Nord, 
avînd misiunea de a realiza sarcinile 
perioadei de trecere la socialism. La 
9 septembrie 1948, la proclamarea 
Republicii Populare Democrate Co
reene, tovarășul Kim Ir Sen a fost 
ales președinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene.

în perioada Războiului pentru Eli
berarea Patriei, dus in anii 1950— 
1953 împotriva agresiunii imperialis
te americane, tovarășul Kim Ir Sen, 
îndeplinind funcțiile de președinte al 
Comitetului militar al R.P.D.C. și co
mandant suprem al Armatei Popu
lare Coreene, a mobilizat întregul 
popor la înfringerea agresiunii. Pen
tru meritele sale militare, în februa
rie 1953 i-a fost conferit gradul de 
mareșal al R.P.D. Coreene.

în etapa istorică următoare, tova
rășul Kim Ir Sen a condus cu înțe
lepciune opera de refacere postbelică 
și de edificare a economiei, elaborînd 
linia construcției economice ce acor
da prioritate dezvoltării industriei 
grele în condițiile dezvoltării conco
mitente a industriei ușoare și a 
agriculturii. Din inițiativa sa se dez
voltă ampla mișcare „Ciăllima", de 
puternică accelerare a construcției e- 
conomice socialiste, precum și trans
formarea socialistă a relațiilor de 
producție atît la oraș, cît și în me
diul rural.

La Conferința din octombrie 1966 a 
Partidului Muncii din Coreea, tova
rășul Kim Ir Sen a fost ales secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, iar cu prilejul sesiunii 
din decembrie 1972 a Adunării Popu
lare Supreme a fost ales președinte 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Datorită activității revoluționare 
multilaterale a tovarășului Kim Ir 
Sen, îndrumării Înțelepte a muncii 
creatoare a poporului, R.P.D. Core
eană a devenit un stat socialist cu o 
industrie modernă, o agricultură dez
voltată și o cultură națională bogată. 
Totodată, tovarășul Kim Ir Sen a 
definit linia pentru realizarea reuni- 
ficării independente și pașnice a pa
triei, mobilizînd eforturile întregului 
popor coreean pentru traducerea el 
In viață.

Pe plan Internațional, tovarășul 
Kim Ir Sen este cunoscut ca un emi
nent luptător marxist-leninist, inter
naționalist, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru asigurarea drepturilor 
legitime ale popoarelor.

Tovarășului Kim Ir Sen 1 s-a de
cernat de două ori titlul de Erou al 
R.P.D. Coreene și titlul de Erou al 
Muncii al R.P.D. Coreene.

Poporul român salută din Inimă 
marile cuceriri revoluționare ale 
R.P.D. Coreene, obținute sub condu
cerea Partidului Muncii din Coreea, 
a tovarășului Kim Ir Sen personal, 
în domeniile vieții politice, sociale, 
economice și culturale, în dezvolta
rea multilaterală a construcției socia
liste. Totodată, țara noastră acordă 
o înaltă apreciere politicii R.P.D. Co
reene pe plan internațional, luptei 
sale împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
pentru promovarea cauzei libertății, 
independenței și suveranității popoa
relor, a păcii și progresului în lume.

Din toata inima, an călduros bun venit 
in altuiai sol al poporului coreean!

MESAJUL 
adresat de președintele 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

participanților la lucrările seminarului bilateral or
ganizat de Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România șl Mișcarea Internațională a Tineretului 

și Studenților pentru Națiunile Unite
IN PAGINA A IV-A

Din Codul principiilor și normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și echității socialiste

23. Toți comuniștii sînt obligați să apere secretul de partid 
și de stat, să dea în permanență dovadă de înaltă vigilență 
și combativitate revoluționară. A furniza unor persoane 
străine informații care constituie secrete de partid și de 
stat înseamnă a trăda partidul, a trăda țara, a lovi în inte
resele întregii națiuni; cei care se fac vinovați de aseme
nea acte trebuie să simtă mînia îndreptățită a poporului.

In pagina a ll-a, comentariul nostru:
UN „BIROU AL RĂSPUNDERILOR PIERDUTE" NU EXISTA, 

DAR NICI NU POATE EXISTA

Cu deosebită bucurie ți calde sen
timente frățești intîmpină astăzi po
porul român sosirea in țara noastră, 
intr-o vizită oficială, a delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. D. Coreene, condusă de to
varășul Kim Ir Sen. secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președinte
le Republicii Populare Democrate 
Coreene. In persoana înaltului oaspe
te salutăm pe eminentul conducător 
al eroicului popor coreean, de care 
poporul roman se simte legat prin- 
tr-o idestructibilă prietenie și solida
ritate internaționalistă, prin comuni
tatea de orinduire, de ideologie, prin 
țelurile comune ale făuririi noii orin- 
duiri, prin lupta comună pentru 
triumful idealurilor socialismului și 
păcii.

După cum este bine cunoscut, par
tidul și statul nostru situează consec
vent în centrul întregii lor activități 
internaționale dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și de colaborare multila
terală cu toate țările socialiste, pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist — 
linie care a fost reafirmată ca orien
tare programatică de cel de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

In acest spirit, poporul român a- 
cordă o inaltă prețuire prieteniei și 
colaborării frățești cu poporul co
reean, manifestindu-și deplina satis
facție pentru continua întărire a le
găturilor româno-coreene. In țara 
noastră este bine cunoscută lupta 
îndelungată dusă de poporul coreean 
pentru înlăturarea dominației străine, 
pentru afirmarea dreptului său de a 
fi stăpîn pe propriile destine, pentru 
independență și suveranitate națio- 
nălă, pentru făurirea unei vieți noi, 
libere și prospere. Animat de pro
funde sentimente de prietenie și so
lidaritate militantă față de poporul 
coreean, poporul român s-a aflat 
mereu alături de acesta — atît în 
perioada războiului de apărare a pa
triei împotriva agresiunii imperia
liste, cit și in anii reconstrucției — 
acordindu-i întregul său sprijin fră
țesc. Succesele remarcabile obținute 
de poporul coreean in crearea unei

industrii moderne, in dezvoltarea a- 
griculturii, științei și tehnicii, in în
florirea culturii naționale și ridica
rea nivelului de trai al maselor sînt 
urmărite cu viu interes și profundă 
satisfacție de oamenii muncii din ța
ra noastră. Toate aceste succese — 
roade ale politicii înțelepte promo
vate de Partidul Muncii din Coreea, 
sub conducerea tovarășului Kim Ir 
Sen, de aplicare creatoare a 
marxism-leninismului la condițiile 
concrete ale Coreei, de intensă mo
bilizare a forțelor poporului coreean 
— reprezintă un puternic stimulent 
în lupta națiunii coreene în vederea 
realizării unificării pașnice, demo
cratice și independente a patriei sale. 
Năzuința fierbinte și lupta neobosită 
a poporului coreean pentru înfăp
tuirea acestui mare obiectiv național 
se bucură de sprijinul consecvent și 
deplina solidaritate ale partidului, 
poporului și statului nostru, Româ
nia socialistă susținînd cu hotărire 
programul realist și constructiv pre
zentat de Partidul Muncii și Guver
nul R. P. D. Coreene privind reuni- 
ficarea Coreei de către coreenii înșiși, 
fără nici un amestec din afară.

România și R. P. D. Coreeană sînt 
situate la mari distanțe geografice 
una de cealaltă, dar, în pofida aces
tei depărtări, popoarele român și co
reean sînt de multă vreme legate prin 
sentimente de stimă și prețuire re
ciprocă, se simt aproape, umăr lingă 
umăr, ca frați și tovarăși de luptă, 
dezvoltînd necontenit prietenia și 
colaborarea rodnică dintre ele. O în- 
rîurire hotăritoare în acest sens 
exercită relațiile de solidaritate și 
colaborare tovărășească dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea. Momente de o 
excepțională importanță in dezvol
tarea continuă a relațiilor frățești 
dintre partidele, popoarele și țările 
noastre au constituit schimburile de 
vizite și convorbirile conducătorilor 
de partid și de stat ai celor două 
țări. Ca evenimente memorabile s-au 
înscris in acest sens vizita făcută in 
țara noastră, in iunie 1956, de o de
legație guvernamentală a Republicii 
Pupulare Democrate Coreene, con
dusă de tovarășul Kim Ir Sen, iar,

recent, vizita efectuată, în iunie 1971, 
in R. P. D. Coreeană de o delegație 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Convorbirile purtate cu acest pri
lej de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Kim Ir Sen, hotăririle 
și înțelegerile convenite au dat o pu
ternică expresie voinței comune de 
a amplifica conlucrarea româno-co- 
reeană, în interesul reciproc, al în
tăririi solidarității dintre cele două 
popoare. In acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Vă asi
gurăm, dragi tovarăși coreeni, că Ro
mânia va milita pentru continua dez
voltare a legăturilor de prietenie și 
colaborare între partidele, țările și 
popoarele noastre, că veți avea în
totdeauna în poporul român un aliat 
de nădejde în lupta împotriva im
perialismului, pentru construirea so-, 
cietății socialiste". La rindul său, to
varășul Kim Ir Sen aprecia convor
birile purtate ca „un moment me
morabil, care va permite să se apro
fundeze și mai mult înțelegerea mu
tuală și încrederea între partidele, 
guvernele și popoarele celor două 
țări ale noastre, Coreea și România, 
și să se lărgească și să se dezvolte 
și mai mult relațiile de prietenie și 
cooperare dintre ele". Totodată, Co
municatul comun din 1971 relevă ci 
„dezvoltarea relațiilor frățești de pri
etenie și colaborare dintre cele două 
țări și partide corespunde în între
gime intereselor popoarelor român și 
coreean și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale".

Avînd ferma convingere că actuala 
vizită in România a tovarășului Kim 
Ir Sen, convorbirile la nivel înalt pe 
care le va prilejui se vor'înscrie ca 
un nou moment de excepțională în
semnătate în cronica relațiilor româ
no-coreene, ca o nouă contribuție 
remarcabilă la amplificarea coope
rării pe multiple planuri și întărirea 
prieteniei și colaborării frățești din
tre partidele și popoarele noastre, 
poporul român adresează înaltului sol 
al Coreei populare, din toată inima, 
„BUN VENIT PE PAMÎNTUL 
ROMÂNIEI SOCIALISTE !“

Astăzi, în jurul orei 13,30, posturile noastre de radio și televiziune 

vor transmite, direct de la aeroportul internațional București-Otopeni, ceremonia 
sosirii delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de tovarășul Kim Ir Sen.
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UN MOMENT STRĂLUCIT AL ISTORIEI NOASTRE NAȚIONALE:
375 de ani de la prima unire politică a țărilor române

Programul politic
de Ștefan ȘTEFĂNESCU

al unirii
în luna mai a anului 1600, o nă

zuință ce venea din adîncuri triumfa. 
Prin brațul înarmat al lui Mihai Vi
teazul se prăbușeau obstacolele ce 
despărtiseră mult timp pe cei care 
erau de același neam, vorbeau a- 
ceeași limbă, aveau aceleași obiceiuri. 
Pentru prima dată, poporul român 
se afla sub aceeași conducere politi
că. Prin unirea țărilor române, se 
realiza un important program poli
tic, ce avea să fie validat de istorie.

Reunirea Transilvaniei, Moldovei 
și Țării Românești sub sceptrul 
lui Mihai Viteazul avea la bază 
necesitatea de a crea un orga
nism politic românesc larg în 
lupta împotriva Imperiului oto
man. Izvoarele contemporane re
latează că in împrejurări grele Mihai 
Viteazul își Îmbărbăta ostașii „să se 
poarte vitejește... pentru mărirea na
ției lor și a ceieia a romanilor, de la 
care făceau mărturisirea că se trag". 
Este în această mărturie o do
vadă a conștiinței unității de neam, 
puternic înrădăcinată în inima 
poporului român. Aceeași conști
ință s-a reflectat in mod viu în 
puternicele acțiuni de solidaritate ale 
populației românești din Transil
vania, cu oastea Viteazului. Apăsate 
de dări și alte obligații, asuprite poli
ticește nădăjduind că vor putea 
scutura jugul asupririi cu ajutorul 
domnului de același neam cu ei, ma
sele țărănești române din Transilva
nia au ridicat armele împotriva stă- 
pînilor de pămînt, la vestea biruinței 
repurtate de Mihai la Șelimber și a 
intrării lui triumfale In Alba Iulia. 
Primirea — „cu mare însuflețire1' și 
în Moldova, după cum nota însuși 
voievodul, faptul că oștile moldovene 
au ascultat îndemnul lui. Mihai de a 
i se alătura, că cetăți inexpugnabile 
ca Suceava și Neamț i s-au supus 
fără lupte, arătau că aceleași senti
mente și năzuințe de unitate pulsau 
în inimile tuturor românilor.

Noua realitate politică a unirii ță
rilor române sub o singură cîrmuire 
a fost exprimată în titulatura pe 
care și-a luat-o Mihai, clar enunțată 
în actele oficiale : „Io Mihai Voievod, 
și domn al Țării Românești și Ar
dealului și a toată țara Moldovei11. 
Sigiliul domnului exprima, de ase
menea, unitatea celor trei țări româ
ne, sintetizînd într-o singură emble
mă stemele acestora : sus vulturul 
cu crucea în cioc, stema Țării Româ
nești. sub aceasta bourul moldovean, 
dedesubt cei doi lei față în față — 
stema Transilvaniei.

Asemenea manifestări au fost în
tregite prin măsuri concrete de ordin 
politic, economic, spiritual, in spri
jinul istoricei înfăptuiri.

Aceste măsuri scot în evidență 
voința Iui Mihai de a realiza într-o 
formă românească un puternic stat 
carpato-danubian cu depline legiti
mități istorice. Astfel, în perioada 
cîrmuirii lui în Transilvania, el a

menținut organizația, autonomiile 
țării, organele ei de guvernămint, 
însă a căutat să introducă în ele și 
dregători aduși cu el din Țara Româ
nească. Sfatul princiar a ajuns, de 
pildă, să aibă un caracter mixt, 
fiind format din nobili unguri și 
boieri munteni. Deasupra și alături 
de vechea organizație administrativă 
a Transilvaniei, Mihai a organizat și 
o administrație munteană ; el a luat 
apoi măsuri de întărire militară a 
Transilvaniei, menținînd oastea no
bilimii, a mărit. însă, și efectivele 
oastei proprii. Secuilor deposedați 
de Bathorești de drepturile lor, 
Mihai le-a redat vechile libertăți, a- 
sigurîndu-și astfel colaborarea lor 
militară.

în cetățile mai importante din 
Transilvania, Mihai șl-a instalat pro
priii lui căpitani. Domnul român a 
menținut și a întărit privilegiile no
bilimii maghiare, Insă a făcut danii 
și boierilor munteni, deschizîndu-le 
calea la putere politică ; a păstrat 
limbile oficiale din Transilvania, dar 
el însuși și dregătorii lui au între
buințat in acte și limbile folosite în 
Țara Românească — româna și sla
vona — ceea ce „a alarmat nobilimea 
maghiară11. Mihai a căutat să ridice 
biserica românească din Transilva
nia, a luat măsuri pentru mai buna 
organizare a acesteia, a înființat o 
mitropolie ortodoxă la Alba Iulia. EI 
a obținut din partea împăratului 
Rudolf recunoașterea religiei orto
doxe în rîndul religiilor constituțio
nale.

Ca și în cazul Transilvaniei, 
Mihai a căutat să atragă de partea 
sa și boierimea din Moldova ; au 
fost confirmate averile celor dovediți 
credincioși lui Mihai, confiscîndu-se 
moșiile celor fugiți peste hotare și 
care au refuzat să se întoarcă In 
țară ; s-a procedat la alegerea unor 
noi inalți prelați și la numirea de 
noi dregători In slujbele importante.

Pentru eforturile lui Mihai de a 
consolida unitatea țărilor române slnt 
semnificative negocierile lui cu împă
ratul Rudolf al II-lea. Esența cereri
lor formulate de Mihai era recunoaș
terea din partea împăratului a ca
racterului de durată al stăpinirii lui 
în Transilvania, ca și în Țara Româ
nească. întemeierea de către el a unei 
dinastii In aceste țări. Mihai cerea 
apoi să-i fie restituite Transilvaniei 
ținuturile care i-au aparținut în tre
cut ; el solicita apoi să poată dărui, 
ca și alți principi, cu sate și ocine 
pe cine va voi ; să aibă drept de su
prema judecată. în cazul în care vor 
fi cucerite de Ia turci ținuturile ce, au 
aparținut mai înainte Transilvaniei 
și Țării Românești, ele să treacă la

cele două țări. într-o altă variantă a 
tratativeloi cu împăratul habsburg, 
Mihai pretinde „cite cetăți și ținuturi 
vom dobindi de Ia turci acelea să le 
lase noao. să fie cu ceaste două 
țări11.

După campania întreprinsă tn Mol
dova în mai 1600, au fost reluate tra
tativele cu împăratul Rudolf. în 
scopul recunoașterii unirii din partea 
acestuia. Mihai reînnoind vechile ce
rințe și adăugind clauze noi în legă
tură cu Moldova. Văzînd rezis
tența imperialilor, care nu în
țelegeau să renunțe la Transil
vania în favoarea lui, Mihai stăruia 
ca împăratul să-i îngăduie atunci să 
țină Transilvania ca guvernator „pîn 
în viața domnii-lui, iar după moartea 
domnii-Iul să fie pre feciori fir pre 
firul lui11. în privința Moldovei, ea 
„să fie de moșie, fir pre firul 
și pre feciori, șl pre feate, ca și 
Țara Românească11.

Structurile social-economice exis
tente în țările române, cu elemente 
comune de origine străveche, dar și 
cu trăsături caracteristice fiecărei 
provincii în parte, timpul scurt — 
citeva luni — de stăpînire a lui Mi
hai Viteazul, ca și rapidele schimbări 
politice care afectau trăinicia operei 
înfăptuite, l-au lipsit însă pe dom
nul român de forțele pe care s-au 
sprijinit monarhii absoluți ai vremii 
și de răgazul necesar desăvîrșirii o- 
perei, admirabil începute.

Temerea și Invidia, intriga și tră
darea și-au dat mîna pentru a dă- 
rima întruparea unei idei care de
ranja multe combinații politice 
ale imperiilor vremii. îngrijorat 
de succesele celui pe care-1 voia 
un vasal supus. împăratul Ru
dolf a încercat să-l scoată pe Mihai 
din Transilvania, folosindu-se de di
plomat experimentați, ca Pezzen, în- 
curajînd ambițiile unor generali, ca 
Gheorghe Basta, sau alimentînd ne
mulțumirile nobilimii maghiare. Can
celarul polon Jan Zamoiski organiza 
la rîndu-i prăbușirea edificiului înăl
țat de Mihai, acționînd în Moldova 
și pregătind de aci lovirea Țării 
Românești, aducînd. totodată, cu sine 
în bagajele oastei polone candidați 
la honurile celor două țări. Presiuni
lor din afară li s au adăugat defec
țiuni interne, care au concurat la 
destrămarea unirii țărilor române.

Ideea unirii țărilor române, in de
plin consens cu cerințele obiective ale 
Istoriei, a rămas însă mereu vie și a 
însuflețit generațiile următoare în 
lupta lor pentru crearea statului na
țional unitar român.

în ce privește figura eroului de la 
Călugăreni, ea s-a transmis posteri
tății în contururi aureolate, personi- 
ficînd ideea de unitate statală. Fap
tele lui au întărit, prin tot ce au avut 
măreț, voința poporului român de a 
se uni și de a se afirma ca națiune 
liberă, puternică și prosperă.

Meșteșugarii tulceni 
sa afirmă

Anii actualului cincinal au 
constituit pentru unitățile coope
rației meșteșugărești din județul 
Tulcea anii unor realizări cu 
semnificație deosebită. îndepli
nind ritmic planul producției 
marfă, valorificînd superior re
sursele ca și unele tradiții locale 
(țesut covoare, împletituri din 
papură și răchită), cooperația 
meșteșugărească tulceană a răs
puns totodată mai bine solici
tărilor populației, diversificind 
larg gama prestațiilor. Au fost 
deschise astfel secții noi de fri
zerie. foto color, coafor, ceasor
nicărie, reparații radio și tele
vizoare Ia Tulcea, Isaccea, Su- 
lina și în alte localități ale ju
dețului. Anul trecut a luat ființă 
cooperativa „Prestarea", care 
prin denumire și profil răspun
de unor cerințe ale populației 
pentru reparații de mobilă, în
treținere și reparații auto, 
prestări tn construcții etc. Pe 
lingă cooperativele din Tulcea, 
Măcin și Babadag au fost date 
în exploatare 15 complexe meș
teșugărești noi, cu zeci de secții.

— Ne propunem — ne spunea 
tovarășul Constantin Cristu, pre
ședintele U.J.C.M. — să deschi
dem în acest an secții noi de 
vulcanizare, foto color, reparat 
și călcat confecții ; să dezvol
tăm activitatea de prestații Ia 
domiciliu (reparat instalații sa
nitare. spălat rufe, spoieli și zu
grăveli) ; să înființăm activități 
prestatoare de servicii către 
unitățile economice ale județu
lui. Vom răspunde prin aceasta 
mai bine cerințelor actuale, vom 
înregistra un plus de rentabili
tate pentru fiecare dintre acti
vitățile prestatoare de servicii 
pe care le desfășurăm. (N.Vasile).

ÎN UNITĂȚILE AGRICOLE DE STAT

Acordul global 
stimulează eforturile 
pentru sporirea producției
Pe baza Indicațiilor date de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea activului de partid și de 
stat din agricultură au fost aduse 
o serie de îmbunătățiri principiilor 
și formelor concrete de aplicare a 
acordului global in I.A.S. Printre 
altele, îmbunătățirile efectuate se 
referă la organizarea și retribuirea 
muncii în acord global pe echipe, 
in componența cărora intră mecani
zatori, îngrijitori de animale, alți 
muncitori permanenți, precum și — 
după caz — muncitori sezonieri. 
Stabilirea de sarcini și obligații pre
cise pentru fiecare echipă în parte 
sporește răspunderea și stimulează 
eforturile muncitorilor, tehnicienilor 
și specialiștilor care intră în com
ponența acestora în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan. Am 
urmărit, în ancheta de față, cum se 
aplică acordul global în unitățile a- 
gricole de stat din județul Con
stanța.

în întreprinderile agricole de stat 
din acest județ au fost organizate și 
lucrează in acord global 912 echi
pe, din care 169 la cultura plantelor 
de cimp, 40 în pomicultură, 156 în 
viticultură, 16 în legumicultura, 219 
în fermele pentru creșterea vacilor 
cu lapte, 26 la creșterea porcilor ș.a. 
Numărul celor care s-au angajat să 
muncească în acord global este de 
peste 10 500, din care 3 300 mecani
zatori, 5 320 muncitori permanenți 
și 690 muncitori sezonieri. „Execir- 
tarea la timp a însămînțărilor de 
primăvară — și aș menționa în a- 
cest sens faptul că ne-am îndepli
nit integral sarcinile de plan la ab
solut toate culturile — rezultatele 
bune obținute acum Ia lucrările de 
întreținere demonstrează convingător 
rolul stimulator pe care II are apli
carea acordului global — ne-a spus 
tov. Gh. Nica, director al Trustului 
județean I.A.S. Pină miercuri, 21 
mai, prașila I mecanică a fost efec
tuată pe 48 la sută din suprafața cul
tivată cu porumb, iar la sfecla de za
hăr și floarea-soarelui această lucra
re s-a terminat. Totodată, au fost 
însilozate 42 000 tone de lucernă, din 
care 16 500 tone sub formă de semi- 
siloz, furaj care după cum se știe are 
calități superioare. Aceste realizări 
sînt pe deplin explicabile. Retribuirea 
în acord global se face după rezul
tatele fiecărei echipe în parte, inde
pendent de rezultatele celorlalte e- 
chipe din cadrul fermei, iar pentru 
depășirea producției angajate, drep
turile cuvenite cresc în mod nelimi
tat. Deci, cine este mai harnic, cine 
execută lucrările agricole la timp și 
de calitate superioară obține pro
ducții mari, ciștigă mai mult".

Concret, cum sînt organizate e- 
chipele, cum au fost calculate tari
fele de plată, cum se muncește acum 
în cîmp, în grădinile de legume, in 
viticultură și pomicultură 7 La I.A.S. 

, Amzacea țu fost organizate ți lu
crează în acord global 43 de echipe.

Pe terenurile amenajate pentru Iri
gații, la cultura plantelor de cîmp, 
fiecărei echipe îi revin 350—450 ha. 
De exemplu, în cadrul fermei nr. 3, 
echipa nr. 2 este formată din 8 oa
meni : 3 tractoriști, 2 combineri și 
3 motopompiști. Echipa lucrează în 
acord global 369 ha, din care 58 ha 
griu, 50 ha orz, 148 ha porumb, 40 ha 
soia ș.a. Ea a fost dotată cu utila
jele necesare executării tuturor lu
crărilor mecanice. în contractul-an- 
gajament au fost trecute lucrările 
angajate în acord global de echipa 
respectivă și, în funcție de volumul 
lor, s-au determinat fondul de retri
buire și tariful de plată pentru o 
tonă de produse.

în mod original s-a procedat la 
I.A.S. Murfatlar, unitate care are 
un profil viticol. Și aici, mijloacele 
mecanice au fost repartizate fiecă
rei echipe proporțional cu volumul 
lucrărilor ce trebuie executate. To
tuși, utilajele și, în special, trac
toarele nu pot fi folosite la întreaga 
capacitate in cadrul unei echipe. De 
aceea. între echipe s-au organizat 
acțiuni de întrajutorare. Originalita
tea sistemului aplicat constă în aceea 
că ajutorul pe care urmează să-l 
dea un membru al unei echipe altei 
echipe din cadrul aceleiași ferme s-a 
determinat înainte de încheierea con- 
tractelor-angajament, iar lucrările 
respective au fost prinse în cadrul 
acordului global.

Anul acesta, Departamentul agri
culturii de stat a adus o serie de 
îmbunătățiri modului de organizare 
a muncii în acord global. Specialiș
tii și muncitorii din unități sînt de 
părere că trebuie efectuate In conti
nuare, Unele perfecționări. Întrucît 
anul acesta au fost date multe in
strucțiuni in legătură cu aplicarea a- 
cordului global, a devenit necesar 
ca toate aceste reglementări să fie 
prezentate într-o formă unitară ; a- 
ceasta ar permite mai buna cunoaș
tere de către toți lucrătorii din 
I.A.S. a principiilor și formelot de 
aplicare a acordului global. în al 
doilea rind, se ridică problema re
calculării tarifelor de plată atunci 
cind muncitorii angajați în acord 
global execută, din diferite motive, 
un volum mai mare de lucrări de- 
cit cel prevăzut inițial în contrac- 
tul-angajament. Și acestea nu sînt 
singurele probleme pe care lucrăto
rii din unități solicită să fie clari
ficate.

Desigur, toate precizările necesa
re la problemele care se ridică In 
practica aplicării acordului global 
trebuie date în cel mai scurt timp 
posibil de Departamentul agricultu
rii de stat. Superioritatea acordului 
global va fi cu atlt mai bine pusă 
în valoare cu cît el va fi mai bine 
aplicat acum, la lucrările de între
ținere a culturilor, cînd de fapt se 
hotărăște recolta acestui ăn.

Ion TEODOR

FAPTUL
DIVERS
Din piatră 
seacă

După devierea apelor Timișu
lui — ca să alimenteze industria 
Brașovului — vechea albie a ră
mas seacă, bună doar de scos 
pietriș. Iar pe porțiunea unde 
s-a scos și pietrișul, valea deve
nise și mai aridă, fără fir de iar
bă. lată insă că in această pri
măvară a apărut aici o adevă
rată livadă de meri, fiecare pom 
avind un „paf fertil de pămint 
adus de constructorii de la 
l.C.l.M. Brașov, in locul pietri
șului, scos tot de ei. Singuri, prin 
muncă voluntari, și-au făcut 
livada, pe care vor s-o sporească 
ln toamnă cu incă zece hectare. 
Cu alte cuvinte, hărnicia scoate 
roade și din piatră seacă.

Poza

NOUTĂȚI 
DIN COMERȚ

La SF. GHEORGHE: 
în construcție un nou 
magazin universal. !n 
cartierul Clucului, nou apă
rut pe harta orașului Sfîntu- 
Gheorghe, a fost dat în folosin
ță un complex comercial. In 
cursul acestui an, rețeaua co
mercială a orașului Sfintu- 
Gheorghe se va îmbogăți cu 
alte noi unități. Astfel, in car
tierul Simeria 4 se află în curs 
de construcție un alt com
plex comercial similar, dar 
care va avea in plus și o bucă
tărie de bloc. Tot în acest car
tier, a început construcția unui 
complex de alimentație publică 
(restaurant, cofetărie, bar), cu 
o suprafață de 1000 mp., iar in 
centrul orașului, un magazin cu 
autoservire pentru chimicale. 
Tot în centrul orașului, în cursul 
acestui an, se va începe con
strucția unui mare magazin 
universal, cu o suprafață utilă 
de 5 000 metri pătrați. (Geza 
Tumori, corespondentul „Scin- 
teii“).

Un atractiv loc de popas

ÎN SATELE TELEOR- 
MĂNENE : acțiuni pen
tru modernizarea ma
gazinelor. Una din preocu- 
pările permanente ale Uniunii 
județene a cooperativelor de 
consum din Teleorman vizea
ză extinderea și moderniza
rea rețelei de. unități comer
ciale, de alimentație publi
că șl prestări servicii către 
populația satelor. Numai în a- 
nul 1974, In acest județ au tost 
date în folosință peste 30 de uni
tăți amplasate in localuri noi 
sau modernizate. De curind au 
fost inaugurate noi edificii, in
tre care un magazin universal și 
un bufet la Didești și un ma
gazin pentru desfacerea confec
țiilor la Islaz. Noile unități 
asigură condiții pentru practica
rea formelor moderne de comerț 
— autoservirea și expunerea 
deschisă a mărfurilor.

ÎN JUDEȚUL VASLUI: 
extinderea rețelei uni
tăților prestatoare de 
servicii. An de an’orKaniza' 
(iile cooperației de consum 
din județul Vaslui au construit 
și dat in folosință noi magazine, 
restaurante, cofetării și unități 
de prestări servicii pentru popu
lația din mediul rural.

Numai în anul 1974, peste 
40 de unități din rețeaua 
cooperației de consum vasluiene 
au fost modernizate. Acțiunea 
continuă într-un ritm susținut 
și în acest an. în primele patru 
luni, în peste 20 de unități co
merciale și de prestări servicii 
au fost create condiții dintre 
cele mai bune pentru aprovizio
narea și servirea populației.

O Invitație tentantă pentru 
oricine care poposește ln cu
noscuta stațiune balneoclimateri
că Sovata : hanul „Ursul Ne
gru11. care constituie unul din
tre cele mai atractive puncte 
turistice ale cooperației de con
sum din județul Mureș.

Amplasat chiar la intrarea în 
stațiunea Sovata, pe drumul 
național 13 A, hanul „Ursul Ne
gru11 este o gazdă ideală pentru 
petrecerea unui concediu plăcut

și reconfortant sau pentru cel 
veniți la tratament balnear in 
stațiunea Sovata. El dispune de 
camere confortabile, de cazare 
cu încălzire centrală, de un res
taurant cu meniuri variate. De 
jur-împrejurul hanului, un de
cor pitoresc invită la recreare, 
plimbări de agrement, excursii 
atractive.

în fotografie : Hanul turistic 
„Ursul Negru11 al cooperației de 
consum.

OMUL-MUNCA - ETICAȘT ECHITATEA SOCIALISTĂ

BACALAUREAT

1975
Sub acest titlu, culegerea 

RADIOTELEȘCOALA dedică 
ultimul său număr pregătirii 
candidaților pentru examenul 
de bacalaureat din acest an. în 
cuprins : teme de literatură ro
mână, matematică, fizică, tra
tate, pe baza programei, de ca
dre didactice și specialiști de 
prestigiu.

O frumoasă și emoționantă 
scrisoare am primit de la citi
torul nostru Karacsony Danes 
din Gheorgheni, județul Har
ghita: „Călătorind cu trenul per
sonal pe ruta București — Satu- 
Mare, am pierdut o valiză cu 
tot felul de lucruri de valoare, 
dar mai ales tare trebuitoare. 
Știind că în valiză nu aveam 
nici un act sau adresă, îmi lua
sem adio de la ea. De aceea, am 
rămas cu atit mai uimit cînd 
m-am pomenit plocon cu va
liza acasă adusă de miliție. „A 
dumitale e 7“ — zice miliția
nul. „A mea e. Da’ de unde ați 
știut că e a mea 7“ — zic eu. 
„Păi n-ai dumneata un ginere 
cutare 7“ — zice el. „Am" — 
zic eu. „Apăi — zice el — după 
poza ginerelui, găsită printre 
lucruri, am găsit și păgubașul". 
Tare v-aș ruga să aduc și prin 
ziar toată mulțumirea mea celor 
de la miliție și de la C.F.R. pen
tru bucuria pe care mi-au fă
cut-o". Care bucurie, să tot fie I

Coșcodar 
„duhovnicul"

Pensionfndu-se la 40 de ani 
pe temei de boală, șoferul Le- 
onte Coșcodar din Săcele a dat 
sfoară in urbe precum că a avut 
un vis, și in vis cineva i-ar fi 
zis să devină duhovnic. Adică să 
asculte necazurile semenilor și 
să le dea sfaturi intru înlătura
rea lor. Găsind in preajmă-i 
cițiva creduli și credule, s-a 
gindit să profite cit mai mult de 
naivitatea și „milostenia" lor, 
astfel că șl-d ridicat, in pr'o- 
prla-i ogradă, o magherniță pe 
care a intitulat-o „lăcaș de spo- 
vedanie". Acum, i-a venit și lui 
Coșcodar rindul să se „spove
dească" in fața organelor de an
chetă pentru toate păcatele, dar 
mai ales pentru neplata pensiei 
alimentare numitei V. S. pe care 
a „preafericit-o" cu un urmaș, in 
timp ce el, „duhovnicul", era că
sătorit, legal, cu o altă femeie.

buni ai

Viaț.a este un nesecat Izvor de !n- 
tîmplări. Uneori. Înțelepciunea ex
trasă din acestea are semnificații 
dure ; alteori umoristice ori blajine, 
tn ce categorie să încadrăm înțele
sul episodului pe care vrem să-l 
consemnăm aici 7 Dar asta are mal 
putină însemnătate. Important este, 
desigur, sensul morali za tot care 
poate fi descifrat cu ușurință.

Așadar, la un simpozion cu tema
tică din domeniul tehnicii, una 
dintre gazde ține o adevărată „pije- 
legere" despre modalitatea apără
rii datelor secrete în profesia res
pectivă, dar nu la noi. ci... in străină
tate. Omul se ambalează, se înfier- 
bintă. își cheamă confrații la vigi
lentă. după care intră în subiectul 
comunicării în goana argumentării 
lasă să-i scape citeva secrete al că
ror rost nu era in nici un caz acela 
de a fi rostite la microfon... Tras 
de minecă, omul revine cu picioarele 
pe pămînt. dar, se știe, vorbele ou 
mai pot fi luate Înapoi.

„Limba este ca un leu. se spune, 
dacă îl ții legat cu lanțuri, te pă
zește. dacă iti scapă, te mănîncă". 
Flecar ori nu. omul in cauză se para 
că aproape scăpase leul din lanț— 
Lucrul pare cu atit mai curios cu cît 
„în teorie" se descurca de minune. 
Iată însă că si aici numai teoria nu 
ajunge.

In statutul partidului nostru este 
înscrisă la loc de frunte îndatorirea 
de a păstra cu strictețe secretul de 
partid și de stat, de a întări necon
tenit vigilența revoluționară. Comu
niștii oferă cei dinții exemple in a- 
ceastă privință, pentru toți cetățenii 
patriei. Firește, ei sînt primii che
mați să dovedească o atitudine pă
trunsă de responsabilitate față de 
secretul de partid și de stat, sînt 
model de spirit civic, patriotic In a- 
părarea valorilor noastre materiale 
și spirituale. Avem cu toții datoria 
de a combate orice manifestare de 
iresponsabilitate sau ușurință in 
acest domeniu, de a acționa cu fer
mitate împotriva guralivilor care, 
abia ieșiți dintr-o adunare, discută 
cu nonșalanță. In auzul public, tocmai 
despre problemele de interes gene
ral al căror rost este să fie analiza
te numai acolo unde regulile vieții 
interne de partid îngăduie acest lu
cru. Divulgarea unui secret de partid 
ori de stat constituie, după cum se 
știe, abateri de la prevederile statu
tare și se cer sancționate cu toată 
severitatea.

Legea privind apărarea secretu
lui de stat in Republica Socialistă 
România stabilește măsuri ferme de 
protecție a tot ceea ce poporul nos
tru făurește nrin munca și spiritul 
său creator Ea a determinat. In

___________________________________________

majoritatea locurilor, o atitudine pă
trunsă de grijă și răspundere 
de documentele cu caracter 
privind diferite sectoare ale 
economice și 
dicat la rang 
rire cetățenească 
păstra cu strictețe 
întărind vigilența 
împotriva tuturor 
cale sau alta. încearcă să afle, să 
divulge ori să transmită date cu ca
racter secret de stat. S-a pus mai 
multă ordine in evidenta, păstrarea, 
multiplicarea și manipularea docu-

tață 
secret 
vieții 

a ri- 
Indato- 

de a 
de stat,

sociale. Ea 
de înaltă 

obligația 
secretul 
și combativitatea 

acelora care, pe o

de sever Ii tragem de mînecă pe gu
ralivi 7 Cît de drastic le temperăm 
apetitul de a pălăvrăgi pe teme ce 
constituie secret de stat ori de ser
viciu 7 Este o datorie cetățenească 
de a lua atitudine față de aseme
nea neajunsuri, de a contribui la 
educarea tuturor în spiritul vigi
lentei revoluționare, al obligației pa
triotice de a apăra și păstra secre
tul de partid și de stat.

Revenim stăruitor asupra tuturor 
acestor lucruri pentru că, pe ici pe 
colo, se mai petrec abateri taxate 
drept mărunte „neglijențe". Ne-

Codul etic comunist se arată cu lim
pezime îndatorirea fiecăruia de a 
apăra ca lumina ochilor secretul de 
partid și de stat, de a face dovada 
unei înalte vigilențe și combativități 
revoluționare față de tot și toți cei 
care cu sau fără bună știință ar pu
tea lovi in interesele întregii națiuni.

Ajungem astfel la punctul pe 1. 
Este vorba de calitățile politice, mo
rale și profesionale ale celor cărora 
li se dau pe mină aceste documente. 
Prudența, stăpinirea de sine, cali
tatea de a ști să păstreze un secret 
— iată virtuțile care trebuie, obli-

X.

Un „birou al răspunderilor
pierdute" nu exista

dar nici nu poate exista
mentelor secrete. Același lucru se 
poate spune și despre accesul Ia in
formațiile secrete în întreprinderi șl 
instituții.

Am reamintit toate 
deri legale atit pentru 
învestitură pe linie de 
ștească, cît și pentru 
ori muncitorul dintr-o 
dintr-o instituție care 
într-o măsură mai mare sau 
mică, date tu caracter secret de la 
locul lor de muncă. Pentru că. nu 
o dată, în tramvai sau în localuri 
publice asistăm la strădania unor 
persoane, de regulă „bine informa
te11. dispuse să flecărească vrute și 
nevrute despre colectivul unde lu
crează. De la acești colportori lăudă- 
roși, urechi interesate pot 
ușurință lucruri care n-ar 
treacă dincolo de poarta 
derii.

Nimic nu îndrituiește șl 
scuza atitudinea aceasta de 
spartă" care se poate solda cu gra
ve prejudicii aduse intereselor co
lectivității. Față In față cu aseme
nea manifestări, se impune o în
trebare : cum ne manifestăm noi ca 
opinie publică 7 Cit de prompt și cît

dar cu consecin- 
care îndeamnă la 

Un profesor
aceste preve- 
cei care au o 
partid ori ob- 

funcționarul 
întreprindere, 
dețin fiecare, 

mai

afla cu 
trebui să 
Intreprin-

nu poate 
„gură

gatoriu, să-l recomande pe acești oa
meni la încredințarea unei asemenea 
responsabilități. La un astfel de 
examen al calităților morale nu poate 
și nu trebuie să ia nota de trecere 
persoana „bine informată11 care fle- 
cărește cu dezinvoltură, despre ce se 
petrece la locul de muncă, palavra
giul învederat, amatorul de conver
sații pe teme care constituie secrete 
de partid, de stat ori de serviciu, 
gură spartă care abia așteaptă să 
continue dezbaterea riguroasă din 
cutare ședință în prima... șuetă ce-i 
iese în cale.

glijențe, da, 
țe nedorite, 
stăruitoare reflecții, 
merge cu treburi într-un județ și se 
întoarce înapoi fără harta topografică 
cu care plecase. Hartă deosebit de 
importantă, eșuată nu se știe cum. 
la unul din... ocoalele silvice ale ju
dețului respectiv... >

Neglijențe 7 Mici neglijențe, s-ar 
putea replica. în primul rînd că. o- 
ricît or fi ele de mici, acestea pot 
declanșa urmări grave. Unele preju
dicii aduse patrimoniului nostru de 
valori au avut, nu o dată, drept punct 
de plecare tocmai un act insignifiant Se cer reamintite toate aceste lu
de amnezie, o vorbă spusă de o gură 
fără frîu... Neglijentă poate fi nu
mită uitarea în compartimentul de 
tren, în tramvai, ori la hotel 
a bastonului sau umbrelei, a pa
pucilor sau a cutiei de chibrituri, 
în definitiv, ce face omul cu lucru
rile Iul personale îl privește. Pentru 
acestea, da, au fost înființate birou
rile de obiecte pierdute. Un docu
ment încredințat ori 
formație reprezintă i 
încredere Corolarul i 
încrederi trebuie să 1 
tatea și nu ușurința.

accesul la o tn- 
însă un act de 
firesc al acestei 
fie responsablll- 

, neglijența. In

cruri. Întrucît, prin lege, conducători
lor instituțiilor și organizațiilor so
cialiste le revin sarcini precise ln 
această privință. Tocmai de aceea 
stîrnește nedumerire, de pildă, „lar- 
ghețea11 cu care unii conducători de 
instituții și organizații socialiste 
stat dau acces „la cît mai mulți" 
fără discernămînt profesional — 
documentele secrete. La un control 
Intr-un institut de cercetări din Ca
pitală se constată că însuși directo
rul. contrar tuturor prevederilor le
gale, dădea aprobări pentru "scoate
rea acestor documente de Ia com-

de
la

partimentele speciale și după orei* 
de program

Scoaterea documentelor secrete din 
Instituții și transportarea lor în alte 
locuri — care nu asigură suficiente 
condiții pentru păstrarea secretului — 
capătă cîteodată și aspect... legal. 
Cum 7 Controale recente au stabilit 
că in unele unități economice, de 
cercetare, pentru „ușurarea" meca
nismelor de circulație a documente
lor secrete 1 ! — acestea sînt, nici 
mai mult nici mai puțin, rebote- 
zate in... nesecrete. Mergînd insă pe 
urma efectelor, poate că aici tre
buie căutată și explicația nerespec- 
tării, peste tot. a indicațiilor pri
vind caracterul documentelor secre
te, așa cum sună în mod expres 
prevederea legală. De 
Iile privind accesul și 
în organizațiile socialiste 
personalului din unitatea 
vă. a persoanelor din afara acestora 
și a străinilor, pînă la normele de 
scoatere din întreprindere ori In 
străinătate a unor date st lucrări cu 
caracter secret de stat sau de servi
ciu. de la interdicția publicării unor 
date și materiale nedestinate publi
cității și oină la obligațiile riguroase 
privind felul cum se păstrează do
cumentele secrete ori de serviciu, 
cum se transportă și se multiplică, 
cine și în ce condiții are dreptul să 
Ie consulte etc., totul este stabilit cu 
precizie, riguros. După cum. la fel de 
limpede, se arată în lege că orice 
încălcare a literei și spiritului ei, 
orice act de neglijență, de transmi
tere ori divulgare, de distrugere ori 
sustragere a documentelor secrete, 
de trădare constituie faote deosebit 
de grave si sînt pedepsite de legea 
penală.

Determinate de realitățile vieții 
social-economice ale etapei actuale, 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, de amploarea cerce
tării științifice autohtone și de par
ticiparea tot mai largă a țării noastre 
Ia schimbul mondial de valori — a- 
ceste reglementări cheamă la spori
rea spiritului civic, patriotic, a vi
gilentei revoluționare a fiecăruia, 
pentru apărarea avuției noastre ma
teriale si spirituale. De aici, necesi
tatea Inițierii, peste tot. sub condu
cerea organizațiilor de partid, a unor 
acțiuni politico-educative caro să 
dezvolte vigilenta revoluționară, să 
prevină orice încălcare a prevederi
lor legale stabilite. îndeamnă la a- 
ceasta calitatea noastră de cetățeni, 
de patriot! devotați ai României so
cialiste. preocupați In cel mai înalt 
grad de ocrotirea si apărarea tuturor 
bunurilor create nrin munca noastră

Iile TANASACHE

la regu- 
circulația 
de stat a 

respectl-

directorului
Adunare la întreprinderea in

dustriei cărnii din Tg. Jiu. Se 
trece la ultimul punct de pe or
dinea de zi : alegerea comisiei 
de judecată. Ia cuvintul direc
torul unității :

— Vă rog să-mi permiteți să 
fac o propunere : propun spre 
a fi ales în comisia de judecată 
pe B. Victor în funcția de pre
ședinte. Și vă rog să-mi dați 
voie să mai fac o propunere și 
pentru funcția de vicepreședinte: 
propun pe Ilie ~ 
doi sînt băieți 
bine viața, și 
riență...

Curind după 
că cei doi „băieți buni" propuși 
de director ca vajnici apărători 
ai cinstei și justiției au, intr-a
devăr. multă „experiență" : pre
ședintele comisiei de judecată — 
B. V. — avea la activ o condam
nare pentru delapidare, iar „vi- 
cele" fusese judecat pentru ve
nituri ilicite. Parafrazînd spuse
le directorului că sînt băieți 
„care cunosc bine viața", măcar 
de s-ar alege și el cu o „expe
riență" în cunoașterea oamenilor.

Cernătoiu. Amin- 
buni, care cunosc 
au multă expe-
adunare s-a aflat

| Scurt-circuit
A. Mariș, A. Birlă și A. Crai 

(din satul Stejar), V. Vucu (din 
Lalașinț), C. Petrescu (din satul 
Țela) și incă alții (toți din ace
eași zonă a județului Arad), au 
făcut ce au făcut și au redus „la 
tăcere" contoarele electrice. Si 
uite-așa, au inceput să consume 
cu nemiluita energie electrică, 
pe banii statului. După ce au in
trat pe fir controlorii de la Cen
trul de rețele electrice Săvirșin, 
s-a., săvirșit un scurt-circuit, de 
pe urma căruia sus-numiții au 
fost curentați la buzunare. Era 
și cazul.

Culită♦

de la hotel
Sîrbu Culită. de felul lui de 

prin Galați, își făcuse obiceiul 
să colinde din oraș în oraș, din 
hotel in hotel. Venea, solicita un 
loc într-o cameră cu 2 paturi, 
apoi pîndea pînă cînd ocupantul 
de alături adormea, și se apuca 
să cotrobăie prin bagaje și bu
zunare. După ce-și făcea „pli
nul", se făcea nevăzut. Cînd a 
fost „revăzut11 de miliție la Tul- 
coa. operația nu i-a mai reușit 
decît pe jumătate. A fost „lăsat" 
să închirieze cameră, să înceapă 
cotrobăitul prin bagaje, dar cînd 
să plece, n-a mai plecat decit 
însoțit. La care personalul hote
lului l-a urat „călătorie sprînce- 
nată"

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Sosirea in Capitală a tovarășului 
Aleksandar Grlicikov,

secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C. C. al U. C. I.
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
miercuri la amiază au sosit în Ca
pitală tovarășii Aleksandar Grlici
kov, secretar in Comitetul Executiv 
al Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
șl Vlado Obradovici, șeful Secției 
pentru relații și legături internațio
nale a C.C. al U.C.I.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Ștefan An

drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șef al revis
tei „Era socialistă", Vasile Șandru, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Mircea Angelescu, șef de 
sector la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Erau prezenți Petar Dodik, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Suediei in județul Suceava

Ministrul afacerilor externe al 
Suediei, Sven Andersson, care, la 
invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, efectuează o vizită oficială în 
țara noastră, a fost in cursul zilei 
de miercuri oaspetele locuitorilor din 
județul Suceava.

Ministrul suedez a vizitat renu
mitele monumente istorice și de

artă de la Sucevița, Dragomirna, 
Vatra Moldoviței și Voroneț, atelie
rul meșterilor olari de la Marginea, 
muzeul etnografic din orașul Gura 
Humorului și fosta cetate de scaun 
a Moldovei.

Comitetul executiv al Consiliului 
popular al județului Suceava a ofe
rit un dineu în onoarea ministrului 
afacerilor externe al Suediei.

Vizita ministrului iordanian 
al invățămîntului

Delegația Ministerului învățămin- 
tului al Regatului Hașemit al Ior
daniei, condusă de Thugan Al Hin- 
dawi, ministrul invățămîntului, afla
tă in țara noastră la invitația mi- 
jfștțului educației și invățămîntului, 
ÎV .ul Niculescu, a vizitat, miercuri 
dimineața, principalele instalații și

unități de învățămînt, cercetare și 
producție ale Centrului Național de 
Fizică București și a purtat convor
biri la Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie.

în aceeași zi, oaspeții au vizitat 
Liceul de industrie ușoară din car
tierul Titan.

încheierea vizitei ministrului minelor 
din Republica Coasta de Fildeș

Miercuri la Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei s-au înche
iat convorbirile dintre ministrul mi
nelor din Republica Coasta de Fil
deș, Paul Gui Dibo, și ministrul 
minelor, petrolului și geologiei din 
țara noastră, Bujor Almășan.

La încheierea vizitei în țara noas
tră a ministrului ivorian a fost sem
nat un aide-memoire, în care sint

consemnate dorința comună și mă
surile care trebuie luate pentru pro
movarea relațiilor de cooperare e- 
conomică dintre cele două țări, în 
domeniul geologic, minier și petro
lier.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de deplină înțelegere, de 
prietenie și cordialitate.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 șl 25 mai a.c. In tară : Vremea se va 
răci ușor la începutul Intervalului. Ce
rul va ft variabil, temporar noros. Vor 
cădea ploi de scurtă durată, Însoțite pe

alocuri de descărcări electrice, mai 
frecvente tn zonele de deal și de munte. 
VInt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
cele maxime între 15 și 25 de grade, 
local mal ridicate. In București s Vre
mea se va răci ușor In prima parte a 
Intervalului. Cerul va fi schimbător, 
favorabil aversei de ploaie. Vlnt mo
derat.

Cronica zilei
Miercuri dimineață a sosit Ja 

București o delegație de activiști ai 
U.C.I. condusă de Dragutin Marko- 
vici, membru al C.C. al U.C.I., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită in schimb de experiență în țara 
noastră.

La sosire, delegația a fost saluta
tă de Lucian Drăguț, membru în 
Comisia Centrală de Revizie a 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, A- 
drian Rogojan, adjunct de șef de 
secție la Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, de activiști de 
partid.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București.

★
Miercuri s-a înapoiat. în Capitală 

delegația Consiliului Național al 
F.U.S., condusă de tovarășul Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte, care a fă
cut o vizită în Italia, la invitația 
Partidului Republican Italian. Din 
delegație au mai făcut parte Ion 
Sirbu, președintele Consiliului jude
țean Buzău al F.U.S., și Petre Con
stantin, vicepreședinte al Consiliului 
municipal București al F.U.S.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de 
Corneliu Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S.

Au fost de față membri ai Ambasa
dei Italiei la București.

La plecarea din Roma, delegația a 
fost condusă de Oscar Mammi și 
Carlo di Re, membri ai conducerii 
P.R.I., de activiști ai partidului. A 
fost prezent ambasadorul României 
la Roma, Iacob Ionașcu.

*
în cadrul „Săptămînii Republicii 

Federale Germania", Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste a organizat, 
miercuri seara, la Casa filmului din 
Capitală, un spectacol de gală cu 
filmul „Effi Briest".

Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului Afacerilor Externe, 
cineaști, oameni de cultură și artă, 
un numeros public. Au asistat, de 
asemenea, Erwin Wickert, ambasado
rul R. F. Germania la București, alțl 
membri ai corpului diplomatic.

★
Președintele Consiliului Economic 

al Canadei, Andre Raynauld, care a 
făcut o vizită de studii și documen
tare în țara noastră, a părăsit, 
miercuri după-amiază. Capitala. în 
cursul dimineții, oaspetele a avut o 
întrevedere cu reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Finanțelor.

★
Cu prilejul împlinirii a 375 de ani 

de la cea dinții unire politică a ță
rilor române, ieri în Capitală a avut 
loc o sesiune științifică desfășurată 
sub egida Direcției generale a Arhi
velor Statului, la care au prezentat 
comunicări cercetători din domeniul 
istoriografiei, arhivistlcii și muzeo
grafiei. La Muzeul Arhivelor s-a 
deschis o expoziție documentară „Mi- 
hai Viteazul".

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă adresăm mulțumirile noastre sincere pentru telegrama prin care 
ați binevoit a prezenta condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Dun Bi-u, membru al Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al 
Comitetului Central al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii 
Populare Chineze.

MAO TZEDUN CIU DE
Președintele Comitetului Central Președintele Comitetului Permanent 
al Partidului Comunist Chinez al Adunării Naționale

a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
în humele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 

Ungar, al Consiliului Prezidențial, al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare și al poporului ungar, precum și din partea noastră 
personal, primiți, vă rugăm, sincerele noastre mulțumiri pentru urările 
transmise cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a eliberării Ungariei.

Sîntem convinși că prietenia frățească și colaborarea multilaterală 
dintre partidele și popoarele noastre se vor dezvolta și în viitor sub 
semnul marXism-leninismului și internaționalismului socialist.

Urăm noi succese poporului Republicii Socialiste România în con
strucția socialismului în țara sa.

PAL LOSONCZI
Președintele 

Consiliului Prezidențial 
al R.P. Vngare

JĂNOS KĂDĂR
Prim-secretar al C.C. al P.M.S.V.

GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R.P. Vngare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri ale 
mele pentru amabilul mesaj adresat cu ocazia zilei mele de naștere.

Regele CARL GUSTAF

Cu privire la ședința Consiliului Militar al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

ZIUA REPUBLICII SRI LANKA

Excelenței Sale
Domnului WILLIAM GOP ALL AW A

Președintele Republicii Sri Lanka
COLOMBO

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Sri Lanka îmi oferă plăcuta 
ocazie de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, 
calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate, progres și noi succese poporului Republicii Sri Lanka.

Poporul român cunoaște și se bucură de realizările obținute de po
porul prieten al Sri Lanka în dezvoltarea de sine stătătoare a patriei 
sale pe calea progresului economic și social.

Am convingerea fermă că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
România și Republica Sri Lanka se vor dezvolta tot mai mult în viitor, 
în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și 
securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Doamnei SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE

Prim-ministru al Republicii Sri Lanka
COLOMBO

Am plăcerea de a vă adresa, Excelență, cele mai sincere felicitări 
și urări de succes în activitatea de înaltă răspundere a Guvernului Re
publicii Sri Lanka, cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, 
împreună cu cordiale urări de sănătate și fericire personală.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita dumneavoastră în țara 
noastră și consider că ea a contribuit la consolidarea relațiilor noastre 
de prietenie și cooperare reciproc avantajoasă.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT l
u •

BOX» Formația
â-

reprezentativă a României VOLEI: Victorii ale echipe

pentru apropiatele
Ieri seara, după gala de verifica

re desfășurată in sala Giulești, bi
roul F.R.B. a confirmat formația 
reprezentativă a României, alcătui
tă de colegiul central al antrenori
lor. In ordinea celor 11 categorii de 
greutate, reprezentanții noștri la a- 
propiatele campionate europene vor 
fi : Remus Cosma (semimuscă), 
Constantin Gruiescu (muscă), Mir
cea Tone (cocoș), Gheorghe Ciochi
nă (pană), Simion Cuțov (semiușoa- 
ră). Paul Dobrescu (ușoară), Vic
tor Silberman (semimijlocie), Ale
xandru Tîrboi (mijlocie mică), Ni- 
colae Chipirog (mijlocie), Constan
tin Văran (semigrea) și Mircea Dan

campionate europene
Simion (grea). Din formație lipsesc 
cîțiva dintre pugiliștii noștri bine- 
cunoscuți — Alee Năstac, CalistraC 
Cuțov, Gabriel Pometcu, Constantin 
Dafinoiu — indisponibili, din dife
rite motive, pentru întrecerile con
tinentale.

★
La campionatele europene de box 

(Katowice, 1—8 iunie a.c.) și-au con
firmat participarea 190 de boxeri re- 
prezentind 23 de țări. Vor prezenta 
echipe complete, alcătuite din cite 11 
pugiliști : România, Polonia, Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Iugoslavia și U.R.S.S.

lor noastre la campionatele 
balcanice

în ziua a doua a campionatelor 
balcanice de volei, competiție care se 
desfășoară în aceste zile la Atena, 
selecționatele României au întilnit 
reprezentativele Albaniei. în ambele 
meciuri victoria a revenit sportivi
lor români. Echipa feminină a cîști- 
gat cu 3—0 (15—5, 15—3, 15—6), iar 
cea masculină a terminat învingătoa
re cu 3—0 (15—5, 15—8, 15—6). Alte 
rezultate : Iugoslavia — Grecia (fe
minin) 3—0 ; Bulgaria — Grecia 
(masculin) 3—0. în prima zi, voleiba
listele românce întrecuseră cu scorul 

I de 3—0 echipa Greciei,

în zilele de 19—21 mai, în capita
la R. P. Polone — orașul Varșovia 
— s-a desfășurat ședința ordinară a 
Consiliului Militar al Forțelor Ar
mate Unite dedicată împlinirii a 20 
de ani a Tratatului de la Varșovia.

Consiliul Militar, sub președinția 
comandantului suprem al Forțelor 
Armate Unite, mareșal al Uniunii 
Sovietice I. I. Iakubovski, a făcut 
bilanțul activității Forțelor Armate 
Unite in perioada celor 20 de ani și 
a analizat alte probleme care pre
zintă interes reciproc pentru arma
tele statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Ședința Consiliului Militar s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie frățească, de strînsâ colaborare 
între armatele aliate.

în legătură cu împlinirea a 20 de 
ani a Tratatului de la Varșovia, par
ticipant la ședință în unanimitate 
au remarcat1 importanța măsurilor 
pentru întărirea capacității de apă
rare a țărilor socialiste, elaborate și 
realizate în această perioadă de că
tre partidele comuniste și muncito
rești. și guvernele statelor respec
tive.

Excursii peste hotare

ÎN C
MUNCHEN 21 (Agerpres). — Se

lecționata masculină de baschet a 
României a Încheiat cu o nouă vic
torie participarea sa la turneul fi
nal al campionatului european (gru
pa B), desfășurat la Hagen. în ul
timul meci, baschetbaliștii români 
au invins cu scorul de 91—83 (53—43) 
r iprezentativa Franței, după un joc 
spectaculos și de bun nivel tehnic. 
Principalii realizatori ai echipei ro
mâne au fost Costel Cernat (26) și 
Oczelak (20).

Situată pe locul doi în clasamen
tul turneului, formația României s-a 
calificat pentru campionatul Europei 
(grupa A), ce va avea loc în luna 
iunie in Iugoslavia.

în turul doi al concursului Inter
național de tenis de la Hamburg, 
Ilie Nâstase l-a eliminat cu 6—4, 
9—1 pe Graham Stilwell (Anglia).

ÎTE V A RÎNDURI
în cadrul campionatului european 

de tenis de masă tăcut, competi
ție care se desfășoară în sala Flo- 
reasca din Capitală, au fost atribuite 
primele titluri în probele individuale. 
Un frumos succes au repurtat spor
tivele românce Lucreția Stan și Ma
ria Necșe, care au cucerit titlul con
tinental în proba de dublu femei, în- 
vingind în finală cu 3—2 perechea 
Implon-Weltner (Ungaria).

Celelalte două finale s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : dublu băr
bați : Stahl, Hoffman (R.D. Germa
nă) — Lovenstein, Szel (Ungaria) 
3—2 ; dublu mixt : Lovenstein. Im- 
plon (Ungaria) — Stahl, Roehner 
(R.D. Germană) '3—2.

Competiția internațională de fot
bal „Cupa U.E.F.A." a fost cîștigală 
anul acesta de echipa vest-germană 
Borusia Moenchengladbach. în me

ciul retur al finalei a surclasat cu 
5—1 (2—0) formația olandeză F. C. 
Twente Enschede. în prima partidă, 
disputată pe terenul echipei Borus
sia, scorul a fost egal : 0—0.

Peste 60 000 de spectatori au urmă
rit pe stadionul „Hampden Park" din 
Glasgow meciul dintre selecționatele 
Scoției și Irlandei de Nord contînd 
pentru campionatul interbritanic de 
fotbal. Scor 3—0 pentru scoțieni.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 21 MAI 1975

EXTRAGEREA I : 19 33 12 32 42 30.
EXTRAGEREA a II-a : 10 21 34 26 39.

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI ; 
2 542 213 lei.

Oficiul național de turism 
„Carpați" București, prin agen
ția de excursii cu turiști români 
în străinătate ■ și oficiile jude
țene de turism din întreaga 
țară, organizează pentru grupuri 
și turiști individuali numeroase 
și atractive excursii pe itinerare 
atractive, astfel : în R.P. Bul
garia — la Sofia, Plevna, Tîrno- 
va, Russe, Plovdiv, Varna și 
pentru petrecerea concediului pe 
litoral în stațiunea Albena ; în 
R.S. Cehoslovacă — la Praga, 
Bratislava, Brno, Karlovy Vary ; 
in R.D. Germalnă — la Dresda, 
Magdeburg, Potsdam, Rostock și 
Berlin ; în R. P. Polonă — la 
Varșovia, Cracovia, Katovice, 
Torun, Gdansk și Tîrgul inter
național de la Poznan (ediția de 
toamnă) ; în R.P. Ungară — la 
Budapesta, Esztergom. Debre

cen, Szolnok ; în U.R.S.S. — la 
Moscova, Kiev, Minsk, Kazan, 
Volgograd, Krasnodar, Odesa, 
Chișinău, Baku, Tbilisi. Erevan, 
Harkov, Poltava, și în alte cen
tre turistice, precum și pentru 
petrecerea concediului pe litoral, 
la Soci ; excursii pentru vizita
rea celor mai reprezentative o- 
biective turistice din R. P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană ; nu
meroase excursii combinate in 
R.P. Ungară — R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană — R.P. Ungară.

Pentru cei care își petrec con
cediile de odihnă în stațiunile 
Sinaia, Bușteni, Predeal. Timiș, 
Piriul Rece, Poiana Brașov, A- 
mara, 1 Mai, Felix, precum și în 
stațiunile de pe litoral, se orga
nizează excursii de scurtă du
rată în R. P. Bulgaria și R. P. 
Ungară.

Se împlinesc astăzi 
trei ani din ziua în 
care, în urma adoptă
rii unei noi constitu
ții, Ceylonul a abolit 
statutul de dominion 
al coroanei britanice 
și s-a declarat repu
blică, reluîndu-și de
numirea tradițională 
de Sri Lanka.

Actul proclamării 
republicii a fost o 
consecință directă a 
victoriei în alegerile 
parlamentare din 1970 
a Frontului Unit al 
forțelor de stînga, în 
urma cărora a fost 
alcătuit guvernul de 
coaliție, condus de 
Sirimavo Bandara- 
naike. Paralel cu 
măsurile pe plan po
litic de afirmare de
plină a suveranității 
naționale, guvernul de 
coaliție a trecut la 
un șir de măsuri vi- 
zind dezvoltarea sec
torului de stat al eco
nomiei, naționaliza
rea celor mai impor
tante plantații de 
ceai, produs care a- 
sigură majoritatea ex
porturilor acestei țări,

limitatea proprietății 
funciare la 50 de acri, 
crearea unei largi re
țele de cooperative. 
Concomitent cu măsu
rile de dezvoltare a 
agriculturii se depun 
eforturi pentru diver
sificarea peisajului 
industrial, harta eco
nomică a țării îmbo- 
gățindu-se, în ultimii 
ani, cu o serie de o- 
biective, printre care 
o hidrocentrală cu 
capacitatea de 100 
MW, șantiere navale, 
fabrica textilă de la 
Pugoda etc. Pe plan 
extern, Sri Lanka 
duce o politică de 
nealiniere, de apărare 
a independenței națio
nale și suveranității 
de stat, de prietenie 
cu toate țările lumii, 

în spiritul orientării 
statornice a partidu
lui și statului nostru, 
de extindere a rela
țiilor cu toate țările 
în curs de dezvoltare, 
colaborarea dintre 
România socialistă și 
Sri Lanka cunoaște o 
evoluție ascendentă. 
Vizita efectuată spre

sfirșitul anului trecut 
de doamna Sirimavo 
Bandaranaike în
România, convorbi
rile cu primul mi
nistru al guvernului 
român, Manea Mă
nescu, întîlnirea cu 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, documen
tele încheiate. între 
care un acord comer
cial de lungă durată, 
s-au înscris ca o con
tribuție importantă la 
dezvoltarea și intensi
ficarea relațiilor prie
tenești româno-sri- 
lankeze, deschizînd 
noi și largi perspec
tive colaborării, pe 
multiple planuri, din
tre cele două țări și 
popoare.

Fructificarea largi- 
16r posibilități de am
plificare în continua
re a acestei colabo
rări, corespunzînd pe 
deplin intereselor am
belor țări, constituie, 
totodată, un aport cert 
la cauza Înțelegerii și 
cooperării internațio
nale.

Ioana BARBU

„£s drum, voios, 

un cîntec țării"
Concurs de cîntece patriotice 
ți de drumeție lansat de revista 

„România pltoreascâ"

Venind în întîmpinarea do
rinței cititorilor săi, turiști 
aparținînd tuturor profesiilor și 
generațiilor, revista „România 
pitorească" lansează un concurs 
de cîntece patriotice și de dru
meție. deschis compozitorilor și 
autorilor de texte, membri ai 
uniunilor de creație, precum și 
artiștilor neprofesioniști, mem
bri ai cenaclurilor muzicale și 
literare. Temele de concurs sînt: 
cîntece despre frumusețile pa
triei socialiste (chipul de azi și 
de mîine al României) ; cîntece 
de drumeție pentru turiștii în 
grup (îndeosebi tinerii) : cîntece 
de spus la cabană, la popas, la 
foc de tabără, Ia camping etc. 
Concursul este dotat cu impor
tante premii și mențiuni. Amă
nunte privitoare Ia criteriile de 
participare se pot afla în numă
rul 6/1975 al revistei „România 
pitorească", in curs de apariție.

PROGRAMUL I

în jurul orei 13,30, transmi
siune directă de la aeroportul 
Internațional Bucuresti-Oto- 
peni : Ceremonia sosirii dele
gației de partid $1 guvernamen
tale a Republicii Populare De
mocrate Coreene, condusă de 
tovarășul Kim Ir Sen.

16,00 Teleșcoalâ. 
17,00 Telex.
17,05 Din țările socialiste.
17,15 Film serial pentru copii: 

„Legenda Iul Arthur" (III).
17.40 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
18.00 Universitatea TV.
18.30 Călătorind pe glob s Sri 

Lanka.
18,45 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19,25 1001 de seri : Frak șl pisicile.
19.30 Telejurnal.
20.10 Cîntece tinerești.
20.30 Pasiuni pe... 16 mm !
20,50 Muzică și dans in studioul B.
21.40 Univers științific.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,10 Concertul orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii.

22,05 Cărți șl idei.

Dezvoltare dinamică in „Țara dimineților liniștite"

„OMUL DIN ATELIER" 
PE SCENĂ

Pe platformele industriale 
ale Ploieștiului, în cadrul unor 
spectacole-concurs, cele peste 
50 de brigăzi artistice de agita
ție din unitățile municipiului 
și-au propus să aducă pe scenă 
„omul din atelier", cu activita
tea lui In colectivul de muncă, 
cu viața din familie. Din pro
gramele brigăzilor concurente 
se desprinde efortul textierilor 
scenetelor, monologurilor, cît și 
al regizorilor și artiștilor a- 
matori de a prezenta Ia rampă 
aspecte concrete legate de apli
carea principiilor și normelor 
eticii și echității socialiste. Să
lile pline dovedesc eficacitatea 
pe plan educativ a concursului: 
„Omul din atelier" pe scenă. 
(Constantin Căpraru).

FESTIVALUL 
RAPSOZILOR

Timp de două zile, la Brăila 
s-a desfășurat festivalul rapso
zilor „Petrea Crețu Șolcanu". 
Aflat la a 4-a ediție, festivalul 
a cuprins un spectacol concurs, 
un spectacol de gală și o se
siune de comunicări și referate 
pe teme de etnografie și folclor, 
în fața unui juriu alcătuit din 
etnomuzicologi, folcloriști și et
nografi de la Institutul de cer

cetări etnologice și dialectologi- 
ce au evoluat formații de dan
suri din 7 județe ale țării, pre
cum și un mare număr de 
rapsozi. (Mircea Bunea).

COLECȚIE MUZEALA
în municipiul Focșani, prin 

•restaurarea unui monument 
semnificativ pentru specificul

CARNET

CULTURAL
arhitecturii din secolul XVIII, a 
fost creat cadrul expozițional 
care găzduiește în prezent o 
colecție muzeală de artă feuda
lă. Sint expuse picturi pe lemn, 
îmbrăcăminte lucrată în fir, 
sculpturi în lemn, obiecte lu
crate în metal, tipărituri, foto
copii după unele documente ale 
vremii. Colecția, constituită 
prin actul de donație al unor 
instituții și persoane particu
lare din județul Vrancea, pune 
in evidență unele trăsături ale 
spiritualității lumii medievale, 
exponatele prezentînd o certă 
valoare istorică și artistică. 
(Dan Drăgulescu).

SĂRBĂTOAREA 
BUJORULUI

în pădurea Călugăreasca din 
comuna Radomirești, județul 
Olt, unde crește renumitul bu
jor românesc, a avut loc cea 
de-a 4-a ediție a sărbătorii bu
jorului. Cu acest prilej, s-au 
întrecut formațiile căminelor 
culturale de la i Dăneasa, Rado
mirești, Stoicănești, Seaca, 
Sprîncenata, Mihăești și a avut 
loc și o paradă a portului popu
lar local. (Emilian Rouă).

EXPUN 
CREATORII POPULARI
Cu prilejul unui recent sim

pozion al directorilor școlilor 
populare de artă din întreaga 
țară, organizat la Sibiu, la că
minul cultural din comuna Ră
șinari a avut loc vernisajul 
unei interesante expoziții de 
țesături, cusături, crestături în 
lemn și picturi pe lemn și 
sticlă, executate de elevi din 
Avrig, Cîrțișoara, Gura Rîului și 
Rășinari. De asemenea, la Casa 
de cultură ă sindicatelor din 
Sibiu a avut loc vernisajul 
unei expoziții de pictură, grafi
că, artă decorativă, țesături- 
cusături și fotografii artistice, 
în cadrul căreia sint prezentate 
cele mai valoroase lucrări rea
lizate de elevii Școlii populare 
de artă din Sibiu. (Nicolae Bru- 
Jan).

Călătorind în a- 
ceastă primăvară prin 
„Țara dimineților li
niștite", un popas de 
neuitat am făcut la 
„Riong-Song" — uriaș 
complex metalurgic 
din orașul Hamhin, 
care produce instalații 
industriale și uzine 
complexe, linii de fa
bricație și mașini-unel- 
te unicat pentru între
prinderi din cele mai 
diferite ramuri de ac
tivitate.

„Riong-Song" întru
chipează concludent 
ideea „Ciuce" — unul 
din principiile de ba
ză, formulate de tova
rășul Kim Ir Sen, care 
subliniază cerința ca 
în opera de edificare 
a socialismului în 
R.P.D. Coreeană oa
menii muncii să por
nească în primul rînd 
de la valorificarea 
resurselor proprii, să 
se bizule pe forțele 
lor. Și. intr-adevăr, 
prin forțele proprii a’e 
colectivului său de 
muncitori uzina a fost 
refăcută în urma răz
boiului de agresiune al 
imperialiștilor ameri
cani împotriva po
porului coreean ; prin 
forțe proprii, ea s-a 
dezvoltat și s-a auto- 
utilat, reușind ca in 
decurs de 20 de ani să 
treacă de Ia produc
ția unor simple unel
te agricole la fabri
carea utilajelor desti
nate unor moder
ne uzine de tractoare 
sau a instalațiilor uni
cate, complet automa

tizate, necesare pro
ducției de vinalon.

în dorința de a răs
plăti eforturile acestui 
eroic colectiv de mun
că, guvernul R.P.D. 
Coreene a acordat a- 
cestei uzine pentru 
prima dată titlul de 
uzina „Ciăllima". (Cu- 
vîntul Ciăllima, evo- 
cînd legenda unui cal 
înaripat, care zboară 
mai repede ca gîndul, 
a devenit în acești ani 
simbolul mobilizator 
al eforturilor clasei 
muncitoare, al între
gului popor în între
cerea socialistă pen
tru realizarea înainte 
de termen a sarci
nilor planului șesenal 
1971—1976). A fost 
decorată uzina, au 
fost decorați numeroși 
muncitori, ingineri,teh
nicieni și cadre de 
conducere. Pe un uri
aș strung carusel, pe 
un alt strung cu des
chiderea de 15 m, 
pe o instalație com
plet automatizată, pe o 
presă uriașă și pe al
te cîteva mașini-uni- 
cat se pot vedea în
semne ale distincțiilor 
care onorează efortu
rile creatoare ale co
lectivului de munci
tori și ingineri din a- 
ceastă uzină. Mai mult 
de jumătate din colec
tivul uzinelor „Riong- 
Song" este constituit 
din oameni care sînt 
posesori ai diplomelor 
de ingineri și subingi- 
neri. In uzină funcțio
nează un adevărat 
institut politehnic, in 
cadrul căruia un mare

număr de muncitori au 
studiat și studiază 
pentru a deveni ingi
neri și subingineri. 
Atît în timpul studi
ilor, cît și după ab
solvirea institutului, 
muncitorii continuă să 
lucreze la aceleași 
locuri de muncă. în
armați cu cunoștințe 
de înalt nivel tehnic, 
ei dau însă rezultate 
superioare, materiali
zate în calitatea șl

fabricație care concură 
la producerea vinalo- 
nului au fost fa
bricate în întregime 
în țară. De la o pro
ducție inițială de 10 000 
tone vinalon în 1961, 
uzina a ajuns să dea 
în prezent o produc
ție anuală de 50 000 
tone vinalon.

Uzina de vinalon, cu 
15 secții de producție, 
a fost construită și 
dată în funcțiune în

însemnări de călătorie 

din R. P. D. Coreeană

complexitatea Instala
țiilor fabricate aici.

...La numai cîțiva 
kilometri de „Riong- 
Song", tot în Hamhin, 
se află un mare și 
modern combinat chi
mic — Combinatul de 
vinalon, o fibră artifi
cială care îmbină în 
mod fericit calitățile 
linii, bumbacului și 
mătăsii. Materiile pri
me de bază din care 
se produce vinalonul 
sînt piatra de calcar și 
cărbunele inferior, 
care se găsesc din 
belșug în subso
lul teritoriului co
reean. ■ Cele peste 
15 000 de agregate, u- 
tilaje complexe, ma- 
șini-unelte, instalații 
de laborator și linii de

mai puțin de un an și 
jumătate. La timpul 
său, acesta a fost un 
record — și de aici 
provine expresia „vi
teza vinalonului", care 
a devenit o deviză în- 
suflețitoare pentru 
muncitorii din ra
mura construcții-mon- 
taj. Constructorii co
reeni vorbesc acum cu 
mîndrie despre faptul 
că mari obiective in
dustriale ale țării au 
fost date în folosință 
în termene care se 
măsoară în luni, în 
loc de ani.

Industria R.P.D. Co
reene aduce o impor
tantă contribuție la 
dezvoltarea agricultu
rii și modernizarea 
transporturilor. La u- 
zina de tractoare

„Kam Sin", din apro
piere de Phenian, pe 
care am avut prilejul 
s-o vizităm, se produc 
în prezent 40 000 de 
tractoare anual, de di
ferite tipuri, care con
tribuie efectiv la spo
rirea rodniciei ogoare
lor.

Este o mare satisfac
ție să vizitezi la Phe
nian expoziția realiză
rilor economiei națio
nale deschisă în per
manență și mereu re
înnoită, care este o 
adevărată oglindă a 
marilor realizări obți
nute de poporul frate 
coreean pe calea con
strucției socialiste în 
frumoasa sa patrie, 
sub conducerea Parti
dului Muncii, în frun
te cu tovarășul Kim Ir 
Sen.

Am cunoscut în 
timpul vizitei numeroși 
oameni ai muncii și 
am putut admira Ia ei 
calități neîntrecute : 
hărnicie și entuziasm 
în muncă, modestie, 
devotament față de 
partid, hotărîrea fer
mă de a înfăptui idea
lul național — o Coree 
unificată, pașnică și 
democratică. De neui
tat va rămîne convor
birea cu cei 9 mineri, 
care fac parte din
grupa comunistă de
muncă, condusă de
Kim Pil Han. Toți 
nouă sînt eroi ai mun
cii socialiste și au
realizat în cinci ani o 
producție egală cu pro
ducția planificată pen
tru 30 de ani. Toți

nouă au fost eroi pe 
frontul de luptă îm
potriva Imperialismu
lui, iar aicum sint eroi 
ai muncii pe frontul 
întrecerii socialiste, 
luptînd pentru a da 
patriei cît mai multă 
magnezită.

în tot timpul vizi
tei prin R.P.D. Coreea
nă, în convorbirile cu 
oamenii muncii și cu 
cadre de conducere 
din cele mai diferite 
domenii de activitate 
am avut bucuria să 
constatăm sentimen
tele de înaltă sti
mă și prietenie pe care 
poporul frate coreean 
le nutrește față de po
porul român, față de 
realizările sale în o- 
pera de făurire a so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Vi
zita făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în 
R.P.D. Coreeană, în 
vara anului 1971. a ră
mas profund întipărită 
în amintirea poporului 
coreean, ca un moment 
istoric în dezvoltarea 
relațiilor prietenești și 
de colaborare frățeas
că dintre cele două 
țări socialiste. Azi, de
sigur, pentru poporul 
nostru va fi un prilej 
fericit de a-I întîmpi- 
na pe tovarășul Kim 
Ir Sen cu aceleași sen
timente pe pămîntul 
României socialiste.

Ion GALETEANU
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MESAJUL
adresat de președintele Republicii,••

Primiri la cancelarul federal
al Austriei, Bruno Kreisky

Ministrul Apărării Naționale al României

tovarășul
I

Dragi prieteni tineri,

continuă a relațiilor de prietenie șl 
cooperare între popoarele celor două 
țări, asupra problemelor internațio
nale de interes comun, precum și in 
legătură cu alte probleme. întreve
derea s-a desfășurat într-o atmosferă 
de sinceritate și prietenie — relatează 
agenția A.C.T.C.

PHENIAN 21 (Agerpres). — La 
Phenian au avut loc convorbiri între 
Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Co
reene, și Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.). Cu acest prilej, a fost 
efectuat un schimb de opinii cu pri
vire la consolidarea și dezvoltarea

dinVIENA 21 — Corespondentul nos
tru transmite : Cancelarul federal al 
Republicii Austria, dr. Bruno Kreis
ky, a primit miercuri, în numele 
președintelui țării, dr. Rudolf Kir- 
chschlaeger, aflat în vizită în străi
nătate, pe general de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România.

Cu acest prilej, ministrul român al 
apărării naționale a transmis din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
președintelui Kirchschlaeger și can
celarului Kreisky, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, iar po
porului austriac un mesaj de caldă 
prietenie.

Mulțumind, cancelarul federal 
Austriei 
Nicolae

ședintelui Kirchschlaeger și 
partea sa un mesaj de sănătate, fe
ricire și succese în activitate, iar po
porului român un călduros 
prietenesc.

în cursul convorbirii care a 
loc, a fost subliniată existența 
largi posibilități pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor de priete
nie și colaborare pe multiple planuri 
între România și Austria, evidenți- 
indu-se dorința comună de extinde
re a contactelor dintre armatele ce
lor două țări.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
luat parte Karl Luetgendorf, mi
nistrul federal al apărării al Repu
blicii Austria, și Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul României la Viena.

salut

avut 
unor

Nicolae Ceausescu
Tînăra generație, profund interesată în asigurarea 

dezvoltării omenirii pe căile progresului și păcii, are 
datoria să participe cu toată energia la lupta pen
tru statornicirea unor raporturi noi între state, de 
conviețuire și conlucrare pașnică, bazate pe egalitate 
și echitate, pentru instaurarea unei noi ordini eco- - 
nomice și politice internaționale. Aceasta va asigura 
tinerei generații condițiile afirmării sale tot mai pu
ternice, înfăptuirii aspirațiilor și năzuințelor sale de 
bunăstare și fericire.

Organizarea acestui seminar, ca și a altor acțiuni 
similare, evidențiază o dată mai mult necesitatea ca 
O.N.U. și alte organizații internaționale să-și spo
rească preocuparea pentru depășirea subdezvoltării și, 
îndeosebi, pentru formarea și pregătirea de cadre, 
pentru participarea mai intensă a tineretului și stu
denților la soluționarea problemelor dezvoltării na
ționale, la democratizarea relațiilor internaționale, la 
întărirea păcii și cooperării între popoare.

Dorindu-vă succes deplin în desfășurarea lucrări
lor seminarului, îmi exprim speranța că această ma
nifestare se va înscrie ca o contribuție la întărirea 
colaborării și unității tinerei generații în lupta pen
tru libertate, democrație, pace și progres social, pen
tru o lume mai dreaptă și mai bună.

călduros salut
„Tinere-

îmi este plăcut să vă adresez un 
dumneavoastră, participanților la Seminarul 
tul, dezvoltarea națională și Națiunile Unite", orga
nizat de Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România și Mișcarea Internațională a Tineretu
lui și Studenților pentru Națiunile Unite.

îmi exprim convingerea că seminarul dumneavoas
tră va contribui la creșterea participării tinerei ge
nerații la ltipta pentru dezvoltarea economică și so
cială independentă a popoarelor, pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru abolirea definitivă a politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de domi
nație, inechitate și amestec, pentru emancipare 
țională și socială.

în zilele noastre, cînd o mare parte a omenirii 
confruntată cu aceste probleme, tînăra generație 
chemată să joace un rol important, alături de 
priile popoare, pentru asigurarea dreptului fiecărei 
națiuni de a fi stăpînă și de a dispune în mod su
veran de bogățiile naționale, în scopul dezvoltării eco- 
nomico-sociale de sine stătătoare, 
viitor de prosperitate și bunăstare.

na

este 
este 
pro-

de a-și făuri un

Vizita delegației de partid și guvernamentale

a R. P. Polone în R. D. Germană

al
a adresat președintelui 

Ceaușescu, din partea pre-

BERLIN 21 — Corespondentul nos
tru transmite : La invitația primului 
secretar al C.C. al P.S.U.G., Erich 
Honecker, miercuri a sosit în capita
la R.D. Germane o delegație de 
partid și guvernamentală a R.P. Po
lone, sub conducerea primului secre
tar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gie-

rek, și a președintelui Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, Piotr Jaro- 
szewicz. în aceeași zi, au început 
convorbirile între delegațiile de partid 
și guvernamentale ale celor două țări 
— in centrul cărora se află întărirea 
pe mai departe a relațiilor bilaterale.

Președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie

Prof.
siliului . . ____
Tehnologie, care efectuează o vizită 
în Austria, a fost primit, miercuri, 
de cancelarul federal Bruno Kreisky.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire desfășurată într-o atmosfe
ră cordială, prietenească, în cadrul 
căreia a fost exprimată, de ambele

Ioan Ursu, președintele Con- 
Național pentru Știință și

părți, satisfacția pentru dezvoltarea 
legăturilor de colaborare și coopera
re între cele două țări. Totodată, au 
fost evidențiate posibilitățile largi 
de extindere și aprofundare a aces
tor relații în avantajul reciproc și în 
domeniul științei și tehnologiei.

La convorbire a luat parte amba
sadorul României la Viena.

paris Conferință a partidelor comuniste
din țările europene occidentale 
consacrată problemelor agrare

Miercuri au Început în Capitală 
lucrările Seminarului bilateral or
ganizat de Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România 
(U.A.S.C.R.) și Mișcarea Internațio
nală a Tineretului și Studenților 
pentru Națiunile Unite (I.S.M.U.N.) 
pe tema „Tineretul, dezvoltarea 
națională și Națiunile Unite".

Lucrările seminarului au fost des
chise de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al C o n s i 1 i u 1 ui ■ 
U.A.S.C.R., care a relevat că o a- 
semenea reuniune prilejuiește dez
baterea unei problematici de mare 
interes și actualitate privind rolul 
tineretului și studenților în proce
sul dezvoltării economice, sociale și 
naționale a popoarelor, intensifica
rea căilor de comunicație cu Națiu
nile Unite și dezvoltarea colaboră-

mișcarea interrii multilaterale în mișcarea inter
națională de tineret și studenți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a transmis un mesaj par- 
ticipanților la seminar, care a fost 
prezentat de tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru probleme
le tineretului. Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost primit cu 
profund interes și deosebită căl
dură de către participanți.

Au fost transmise mesaje de salut 
din partea secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și a secre
tarului general adjunct al O.N.U. 
pentru informații, Genichi Akatani, 
de către Sayed Abbas Chedid, di
rectorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București, și din partea

Directorului Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), Rudolf Petersen, de că
tre Nhagirathan Devarajan, repre
zentantul P.N.U.D. în România.

A luat apoi cuvîntul Blasco Del
mar, președintele I.S.M.U.N.. care 
a subliniat semnificația deosebită a 
seminarului bilateral, a exprimat 
recunoștința sinceră și calde mul
țumiri pentru mesajul adresat de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în numele delegației U.A.S.C.R., 
participanții au fost salutați de că
tre tovarășul Constantin Boștină, 
președintele Consiliului U.A.S.C.R.

In prima zi a lucrărilor, partici
panții au dezbătut tema „Căile de 
comunicare dintre organizațiile de 
tineret și Națiunile Unite".

Lucrările seminarului continuă.

Donație de cărți românești Universității federale

din orașul brazilian Goiania

BRASILIA 21 (Corespondentul A- 
gerpres). — Ambasada Republicii 
Socialiste România in Brazilia a fă
cut o donație de cărți românești. 
Universității federale din orașul Go
iania, statul Goias. Donația cuprinde 
lucrări din domeniile științei, cul
turii, artelor etc.

Mulțumind pentru prețioasa dona
ție, prof. Paulo Bastos Perillo, rec
torul universității, a subliniat, între 
altele, contribuția unor astfel de 
inițiative la strîngerea legăturilor de 
prietenie tradiționale dintre popoa
rele celor două țări, la o mai bună

cunoaștere reciprocă a activității 
creatoare din diferite domenii.

A fost subliniată, de asemenea 
semnificația acestei manifestări în 
perspectiva apropiatei vizite în Bra
zilia a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, moment de referință în 
istoria relațiilor dintre cele două 
țări.

Au fost prezenți conducători al 
Universității federale din Goiania, 
cadre didactice, reprezentanți ai Am
basadei țării noastre în Brazilia.

♦.
PARIS 21 — Corespondentul nos

tru transmite : în prima zi a Confe
rinței asupra problemelor agricultu
rii, care reunește la Paris reprezen
tanți ai partidelor comuniste din Eu
ropa occidentală, relatează ziarul 
„l’Humanite", au luat cuvîntul Gas
ton Plissonnier, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Francez, Jean Dubosch, mem
bru al C.C. al Partidului Comunist 
din Belgia, Willy Fulgsgang, membru 
al Biroului Politic al Partidului Co
munist din Danemarca, Ludwig Mul-

Ier; membru al Prezidiului Partidului 
Comunist German.

Vorbitorii au analizat situația di
ficilă a țăranilor muncitori din țările 
respective, în contextul crizei econo
mice prin care trece Europa occi-5 
dentală, problemele ridicate de Ffieti 
comună agricolă, precum și posibil*: 
tățile unor largi acțiuni revendicativă, 
întemeiate pe alianța cu clasa mun
citoare și pe solidaritatea dintre par
tidele comuniste din Europa occiden
tală.

Lucrările Conferinței de la Paris 
continuă.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 21 (Agerpres). — La Cairo 

au luat sfîrșit lucrările reuniunii 
șefilor de stat major ai țărilor arabe 
— informează Agenția Algeriană de 
Presă (A.P.S.). într-un comunicat 
dat publicității în capitala egip
teană se arată că participanții au

examinat modul în care se pun In 
aplicare deciziile recentei reuniuni 
a Consiliului arab al apărării și au 
studiat unele chestiuni de ordin 
litar. Au fost analizate și alte 
pecte ale solidarității armatelor 
țările reprezentate la întrunire.

mi- 
as- 
din

Unități ale Armatei populare

Vietnamului de Ain de eliberare laoțiene

MIN" 
presă 
o de-

SAIGON „ORAȘUL HO ȘI 
21 (Agerpres). — Agenția de 
„Eliberarea" a dat publicității 
clarație privind misiunea delegației 
sud-vletnameze, condusă de amba
sadorul Nguyen Minh Phuong, care, 
în perioada 16—19 mai, a purtat 
convorbiri, la Bangkok, cu repre
zentanți al Ministerului Afacerilor 
Externe din Tailanda. Vizita la 
Bangkok — se arată în declarație — 
demonstrează bunăvoința populației 
și Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud 
de a stabili relații de prietenie și 
cooperare cu poporul și guvernul 
tailandez. Documentul arată că 
G.R.P. al R.V.S. este suveran asu
pra ansamblului teritoriului Vietna
mului de sud și că toate bunurile 
care au fost controlate de fosta ad
ministrație saigoneză, atît în interior 
cît și în exterior, aparțin in prezent 
populației sud-vietnameze și intră 
sub gestiunea G.R.P. al R.V.S. în a- 
cest context, se afirmă că toate a- 
vioanele, navele și alte bunuri ale 
fostei administrații saigoneze care 
au fost scoase din Vietnamul de sud 
și se află, în prezent, în Tailanda, 
sînt proprietatea populației sud- 
vietnameze, iar Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu își rezervă dreptul să 
recupereze aceste bunuri. Guvernul 
tailandez — se arată în declarație — 
este responsabil pentru înapoierea a- 
cestor bunuri proprietarului lor,

populația sud-vietnameză. Delegația 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.V.S. a cerut guvernului tailandez 
să acționeze pentru ca Statele Unite 
să retrocedeze Vietnamului de sud 
aceste bunuri aflate pe teritoriul tai
landez. Delegația din Vietnamul de 
Slid — precizează declarația ;-r re-țj 
gretă că Tailanda nu a răspuns, încă, 
pozitiv acestei cereri legitime, fapt 
care ar împiedica crearea unor con
diții favorabile stabilirii de noi re
lații între Republica Vietnamului de 
sud și Tailanda.

★
BANGKOK 21 (Agerpres). — O de

legație a guvernului R. D. Vietnam 
condusă de Phan Hien, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R.D.V., a sosit, miercuri, la Bangkok, 
unde urmează să aibă convorbiri cu 
oficialități guvernamentale tailande- 
ze în legătură cu relațiile dintre 
R.D.V. și Tailanda.

♦
PARIS 21 (Agerpres). — într-un 

Interviu acordat ziarului „Le Figaro", 
președintele Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing, a decla
rat că retragerea Statelor Unite din 
Asia de sud-est „reprezintă sfîrșitul 
și recunoașterea unei erori". El a a- 
dăugat că politica S.U.A. în Asia de 
sud-est a fost lipsită de sens, că ea 
nu-și putea atinge, de altfel, obiec
tivele și, în consecință, credibilita
tea americană in această parte a lu
mii este slăbită.

au intrat in orașele

Savannakhet și Pakse

relatare a
patriotice

unităților

100 000 
militari 
exprimat 
au cerut,
social-politice laoțiene de

de muncitori, 
și alți cetățeni, 
sentimentele de 
totodată, epura-

VIENTIANE 21 (Agerpres). — 
Unități ale Armatei populare de eli
berare laoțiene au intrat în orașele 
Savannakhet și Pakse, unde au fost 
întîmpinate deosebit de călduros de 
populația locală — informează agen
ția China Nouă, reluînd o 
agenției de știri a forțelor 
laoțiene.

La Savannkhet, sosirea
forțelor populare a fost salutată de 
aproximativ 
studenți, 
care și-au 
bucurie și 
rea vieții
elementele reacționare. La sosire, for
țele populare au fost salutate, de ase
menea, de comandantul regiunii a 
3-a militare a părții de la Vientiane 
și de guvernatorul provinciei Savan
nakhet. Și la Pakse, unitățile Arma
tei populare de eliberare laoțiene s-au 
bucurat de o caldă primire din partea 
locuitorilor, sosirea lor fiind saluta
tă de comandantul regiunii a 4-a 
militare a părții de la Vientiane.

agențiile de presă transmit
Liderii comunităților grea

că și turcă din Cipru, Glafk°» 
derides și, respectiv, Rauf Denktaș, 
s-au întîlnit, marți, la Nicosia, pen
tru a discuta unele probleme urgen
te cu caracter umanitar. Ei au con
venit asupra schimbului unui nu
măr de 35 de refugiați din sectoare
le deținute de cele două părți. Este 

' vorba de persoane bolnave, copii sub 
14 ani și femei gravide. Efectuarea 
schimbului va avea loc în următoa
rele citeva zile.

Tratative între R.D.G. și
RJF.G. La 20 mai, în capitala R.D.G. 
au continuat, la Ministerul Transpor
turilor, tratativele între guvernul 
R.D.G. și guvernul R.F.G. în pro
blemele privind transportul feroviar, 
conform propunerilor guvernului 
R.D.G., din decembrie 1974. Tratati
vele vor fi reluate la 1 iulie 1975.

can, Henry Kissinger, și ministrul 
portughez al afacerilor externe, Er
nesto de Melo Antunes, aflați în vi
zită oficială în R.F. Germania, au 
avut o întrevedere la Gymnich, în 
apropiere de Bonn, consacrată ana
lizării stadiului relațiilor dintre Sta
tele Unite și Portugalia și a unor 
probleme internaționale de interes 
comun.

Miercuri s-a deschis ediția de 
primăvară a Tirgului interna
tional de la Budapesta. La fes
tivitatea inaugurală au partici
pat Lâzâr Gybrgy, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți 
conducători de partid și de stat, 
delegații de peste hotare. La 
actuala ediție a tirgului, între
prinderile românești expun pro
duse din domeniul tehnicii de 
calcul, mașini-unelte pentru 
prelucrat metale și lemn, mij
loace de transport auto, mașini 
pentru industria construcțiilor, 
utilaj petrolier și minier. Pen
tru prima dată se prezintă la 
tirgul de la Budapesta calcu
latorul electronic „Felix C-256".

Secretarul de stat al
S.U.A., Henry Kissinger, a confe
rit, miercuri, în cadrul vizitei sale 
oficiale întreprinse în R.F. Germania, 
cu ministrul de externe vest-german, 
Hans-Dietrich Genscher. H. Kissinger 
a fost primit de cancelarul R.F.G., 
Helmut Schmidt.

Convorbirile indo-pakis- 
taneZe, consacrate perfectării unui 
acord asupra survolărilor de terito
riu și a altor aspecte privind legă
turile aeriene dintre cele două țări, 
au luat sfîrșit la Delhi. Aceste con
sultări se înscriu în prevederile a- 
cordului de îa Simla cu privire la 
normalizarea treptată a relațiilor bi
laterale.

Contacte americano-por
tligheze» Secretarul de stat ameri'

tn orașul Volgograd a avut 
loc Festivalul internațional al 
filmului antifascist, la care au 
participat delegații și reprezen
tanți ai cineaștilor din 24 de țări 
ale lumii. Din țara noastră a luat 
parte o delegație condusă de Du
mitru Ghișe. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste din Republica Socialis
tă România. Au fost prezentate 
filmele românești „Pe aici 
se trece", 
gență", 
cum și 
vietică 
bucurat
durile participanților.

nu
„Stejar, extremă ur

laturile Dunării", pre- 
coproducția româno-so- 

„Tunelul", care s-au 
de un viu interes in rin-

în ultimul timp, viața Internațio
nală, atît de tumultuoasă și de dina
mică în epoca noastră, a fost mar
cată de noi evenimente cu ample 
repercusiuni atît pe plan local, cît 
și asupra raportului de forțe mon
dial — evenimente care atestă în 
mod elocvent profundele mutații ce 
se petrec în lume. Relevînd sensul 
progresist al acestor evenimente, 
esența înnoitoare a mutațiilor pro
duse, a tendințelor noi ce se mani
festă în politica unui șir de state, 
se poate aprecia cu satisfacție că ele 
constituie confirmări istorice ale a- 
precierilor cuprinse In Programul 
Partidului Comunist Român, ale 
justeței politicii externe stabilite de 
Congresul al XI-lea și promovate 
consecvent de partidul și statul nos
tru.

Așa cum este cunoscut, de la tri
buna Congresului al XI-lea, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea „respectării dreptului 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
și soluționa în mod independent 
problemele, fără nici un amestec din 
afară", asigurînd, în continuare, po
porul vietnamez, ca și popoarele ■ 
cambodgian și laoțian, de solidarita
tea și sprijinul multilateral al 
României socialiste. Aprecierea că nu 
poate fi infrînt un popor care se ri
dică la luptă, hotărît să-și apere, cu 
prețul oricăror sacrificii, libertatea și 
independența națională, și-a găsit o 
strălucită confirmare prin victoriile 
istorice ale poporului vietnamez și po
porului cambodgian, prin evoluțiile 
din Laos, ilustrări elocvente ale clar- 
viziunii științifice și justeței previ
ziunilor partidului nostru.

O trăsătură caracteristică a în
tregii analize făcute de Programul 
P.C.R. o constituie faptul că ea por
nește de la teza 
dialectic (.1 LUrl- —.
hotărîtor al popoarelor in făurirea 
istoriei. Și, într-adevăr, întreaga 
desfășurare și deznodămîntul eveni
mentelor din Peninsula Indochina 
demonstrează că factorul decisiv al 
victoriilor l-a constituit lupta pro
prie a popoarelor. Se desprinde din 
aceasta învățămîntul major, de stric
tă actualitate și universal valabil, că 
soluționarea efectivă a marilor pro
bleme internaționale depinde în pri
mul rind de popoare și implică ac
țiunea lor hotărîtâ, că pentru rezol
varea acestor probleme în conformi-

tate cu cerințele păcii și progresului 
nu sînt suficiente acțiunile guvernelor 
sau ale unor personalități politice, 
tratativele de cabinet, ci este necesară 
acțiunea unită a popoarelor, lupta 
perseverentă a maselor populare, 
spre a determina mersul eveni
mentelor în conformitate cu intere
sele și aspirațiile lor fundamentale.

După cum se știe, Programul 
partidului nostru a evidențiat că la 
ordinea zilei se pune, în mod im
perios, cerința făuririi unei noi or-

să cunoască un proces continuu de 
destrămare, evenimentele din ulti
mele zile au marcat intensificarea 
pronunțată a acestui proces. Sînt su
gestive, în acest sens, evoluțiile din 
Tailanda — care fusese transfor
mată într-o uriașă bază americană 
și care a ajuns acum la formularea 
unor proteste oficiale împotriva fo
losirii teritoriului său ca platformă 
de operațiuni militare împotriva sta
telor vecine, exprimîndu-și dorința

eliberindu-se de tutele din afară și 
respingînd orice ingerințe, reflectă 
progrese ale politicii de nealiniere, 
ca politică în concordanță cu cerin
țele normalizării și democratizării 
relațiilor internaționale.

Eșecurile politicii de forță și ames
tec in treburile interne ale popoare
lor, de amenințări, presiuni și sub
minare iși găsesc ilustrare și in e- 
venimentele ce se petrec pe cu totul 
alte paralele și meridiane ale globu-

Evoluțiile vieții internaționale
confirmă aprecierile

Programului partidului nostru

' i materialismului 
și istorie despre__ rolul

dini politice mondiale, tn care toa
te națiunile să se dezvolte liber, in
dependent. în condițiile unei depli
ne securități, și că această securitate 
poate fi asigurată nu prin dislocări 
de trupe sau prin baze militare 
străine, nu prin apartenența la pacte 
sau grupări militare — permanente 
surse de încordare și animozitate — 
ci prin depășirea acestora, prin sta
tornicirea unor noi relații interna
ționale, unor raporturi de bună ve
cinătate și conlucrare Intre state, 
prin orientări realiste și construc
tive.

în acest sens, sînt profund sem
nificative evoluțiile politice din sta
tele cuprinse în diferitele pacte mi
litare și „sisteme de alianțe" din A- 
sia de sud-est — concepute in pe
rioada și condițiile „războiului rece", 
ca instrumente ale politicii de for
ță- împotriva dezvoltării libere a po
poarelor din zbnă. Dacă, încă din 
cursul ultimilor ani, pactele 
S.E.A.T.O. și A.N.Z.U.S. au început

trece, cît mai curînd, la re- 
acordurilor cu S.U.A., în 
retragerii trupelor ame-
în același timp, condu- 

tailandezi s-au pronunțat

de a se 
vizuirea 
sensul 
ricane j 
cătorii
pentru o politică nouă. De altfel, 
Tailanda și-a anunțat hotărîrea de 
a normaliza relațiile cu Republica 
Vietnamului de Sud și cu Guvernul 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei și a stabilit relații diplomatice 
cu R. D. Vietnam. Tendințe simila
re sau asemănătoare prin conținutul 
lor se manifestă și în alte state din 
zonă.

Se poate aprecia că reconsideră
rile politice care au loc în această 
parte a lumii, procesul de dezagre
gare a pactelor și grupărilor militare 
marchează manifestări ale cursului 
spre destindere, afirmări ale ten
dinței statelor de a acționa indepen
dent pe arena internațională, pornind 
de la interesele lor fundamentale și

lui. Se știe că, în urmă cu mai bine 
de un deceniu, Statele Unite au 
impus măsuri de blocadă împotriva 
Cubei, stat socialist independent și 
suveran, constrîngînd, în același 
timp, țările membre ale Organiza
ției Statelor Americane (O.S.A.) să 
rupă relațiile cu Cuba și să sus
pende schimburile economice cu ea. 
Această politică, în totală contra
dicție cu cerințele destinderii și 
colaborării 
putut însă 
Cubei. în același timp, 
tinentul latino-american s-au contu
rat tendințe și procese cu caracter 
progresist, s-au produs mutații pro
funde care, pe plan extern, și-au gă
sit expresie în opțiunea tot mai evi
dentă a numeroase țări în direcția 
promovării unor relații noi, bazate 
pe dreptul fiecărui popor de a-și sta
bili de sine stătător orientările pe 
plan intern și extern, de a fi pe de
plin stăpîne asupra bogățiilor națio-

internaționale, nu a 
împiedica dezvoltarea 

pe con

nale și a le folosi în vederea pro
priei dezvoltări. Aceste opțiuni s-au 
manifestat și prin respingerea vechii 
politici de discriminare față de Cuba. 
Contrar rezoluțiilor ilegale adoptate 
în trecut de O.S.A., un șir de state 
latino-americane au trecut la relua
rea legăturilor normale cu Cuba, pe 
plan politic, ca și pe plan economic. 
La sesiunea de la Quito din noiem
brie 1974, a miniștrilor de externe ai 
O.S.A., numai o procedură arbitrară 
a împiedicat anularea oficială a mă
surilor discriminatorii împotriva Cu
bei — fără ca să poată însă opri, fap
tic, desfășurarea în continuare a pro
cesului de normalizare a raporturilor. 
Rețin atenția, în acest context, vi
zita în Cuba a senatorului McGovern, 
fost candidat la președinția S.U.A., 
convorbirile avute cu premierul Fi
del Castro, cu alți conducători ai vie
ții politice cubaneze. în același sens 
se înscriu și lucrările sesiunii de la 
Washington a Adunării Generale a 
O.S.A., la care s-a hotărît revizuirea 
grabnică a procedurii prin care se 
împiedicase pînă acum anularea mă
surilor de blocadă. De asemenea, se
cretarul Departamentului de Stat, 
Kissinger, a declarat că, în cazul în 
care O.S.A. va ridica măsurile îm
potriva Cubei, S.U.A. vor modifica 
relațiile bilaterale cu această țară. 
Desigur că, cu cît acest proces se va 
desfășura mai grabnic și mai deplin, 
cu cît se va manifesta o înțelegere 
mai profundă față de necesitatea li
chidării acestor practici anacronice, 
cu atît interesele păcii și ale colabo
rării în zonă și pe plan mondial vor 
fi mai bine servite.

Pentru comuniștii români, pentru 
poporul nostru este un motiv de pro
fundă și legitimă satisfacție faptul că 
evoluțiile vieții internaționale, în di
verse zone ale globului, confirmă pe 
deplin justețea pozițiilor și orientă
rilor Programului P.C.R. — ceea ce 
întărește și mai mult convingerea că 
obiectivele înscrise în acest document 
fundamental, atît pe plan intern — 
crearea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, făurirea comunismului 
pe pămîntul patriei noastre — cît și 
pe plan extern, sînt pe deplin rea
liste, corespund intru totul mersului 
istoriei.

Aproape 10 000 de țărani 
săraci din Honduras, membri 
ai Uniunii Naționale a agricultori
lor, au ocupat marile proprietăți 
funciare din 10 departamente ale ță
rii, în vederea accelerării procesului 
de reformă agrară, tergiversat de 
organul de resort — Institutul Na
țional Agrar (I.N.A.).

nucleare de pe teritoriul
altor state

Un proiect de rezoluție iugo
slav, la care România devine 

coautoare

V. ALEXANDRESCU

GENEVA 21 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările Conferinței 
pentru examinarea modului de apli
care a Tratatului de neproliferare a 
armelor nucleare.

în cadrul dezbaterilor din Comite
tul politic, delegația Iugoslaviei a 
prezentat spre negociere un proiect 
de rezoluție privind retragerea ar
melor nucleare de pe teritoriul al
tor state.

Proiectul de rezoluție cheamă sta
tele posesoare de arme nucleare 
părți la tratat să înceapă cît mai cu- 
rînd cu putință, dar nu mai tîrziu 
de 1976, negocieri pentru încheierea 
unui tratat privind retragerea tutu
ror armelor nucleare, in special cele 
tactice, din teritoriile statelor nenu
cleare părți la tratat. Statele nucle
are posesoare de arme nucleare părți 
la tratat sînt chemate, de asemenea, 
să oprească, în viitor, plasarea de 
arme nucleare tactice sau alte arme 
nucleare în teritoriile statelor nepo- 
sesoare de arme nucleare părți la 
tratat și să înceapă simultan retra
gerea lor treptată pînă la intrarea 
în vigoare a tratatului. Statele nepo- 
sesoare de arme nucleare părți la 
tratat pe ale căror teritorii sînt pla
sate arme nucleare sînt invitate să 
nu permită folosirea sau amenința
rea cu folosirea acestor arme împo
triva altor state posesoare de arme 
nucleare părți la tratat.

Delegația română a sprijinit acest 
proiect de rezoluție devenind coau
toare alături de delegațiile Ghanei, 
Nepalului și Nigeriei.

TEL AVIV 21 (Agerpres). — 
nistrul norvegian al afacerilor 
terne, -- - _ ■ • • •
cheiat, miercuri, vizita oficială 
treprinsă în Israel. într-o declarație 
făcută la plecarea din Tel Aviv, 
șeful diplomației norvegiene a re
levat că în convorbirile purtate cu 
oficialități ale țării-gazdă s-a pro
cedat la o examinare a relațiilor bi
laterale. De asemenea, a precizat el, 
convorbirile au contribuit la forma
rea unei imagini mai precise a si
tuației din Orientul Apropiat, ținind 
seama că vizita la Tel Aviv are loc 
la șcurtă vreme după o vizilă. si
milară întreprinsă la Cairo.

Knud Frydenlund, și-a

DE PRETUTINDENI
• UN STRIGĂT DE 

ALARMĂ. Președintele Aso
ciației mondiale pentru preve
nirea orbirii, sir John Wilson, a 
avertizat în cadrul lucrărilor 
Adunării Mondiale a Sănătății, 
care se desfășoară la Geneva, 
că dacă nu se vor lua, fără în- 
tîrziere, măsuri, numărul orbi
lor va crește de la 16 milioane 
în prezent la 30 de milioane 
spre sfîrșitul secolului. El a 
precizat că 80 la sută din orbi 
și-au pierdut vederea din cauza 
unor boli vindecabile dacă sînt 
tratate din timp. Potrivit date
lor de care dispune asociația, 
în lume sînt 400 de milioane de 
oameni bolnavi de trahomă, 
boală tipică regiunilor subdez
voltate. Deși tratamentul aces
tei maladii, care poate duce la 
orbire, costă foarte puțin, totuși 
sumele respective nu se găsesc, 
în timp ce în scopuri de înar
mare se cheltuiesc fonduri 
exorbitante.

• PREMIILE „EMMY". 
La Hollywood a avut loc cere
monia decernării premiilor 
„Emmy", atribuite anual celor 
mai bune realizări din dome
niul televiziunii americane. 
Principalele distincții de inter
pretare în cadrul programelor 
speciale au revenit cunoscuților 
artiști Katharine Hepburn și 
Laurence Olivier, 
protagoniștii unui 
teatru realizat 
A.B.C. Premiile acordate inter- 
preților de serial au fost dobîn- 
dite de Peter Falk (popularul 
Columbo) și Jessica Walter, 
pentru remarcabilele lor creații.

care au fost 
spectacol de 
de rețeaua

• INCONVENIENTE 
ALE... PROGRESULUI, 
în perioada 1910/1925, pentru 
expedierea unei scrisori dincolo 
de Canalul Mînecii erau nece
sare 24 de ore; în prezent, le
gătura poștală dintre Anglia și 
Franța se realizează în 2—4 
zile, iar uneori în două-trei 
săptămîni. Constatarea a fost 
făcută de camerele de comerț 
din Londra și Paris, în ceea ce 
privește convorbirile telefonice 
dintre cele două țări, ele depă
șesc actualele capacități tehni
ce, fapt ce determină produce
rea unor perturbații ca 
jele, încrucișarea de linii

• CRESCĂTORII 
SAMURI. Samurul
unul dintre animalele cu cea 
mai scumpă și căutată blană, 
devine din ce în ce mai rar. Cu 
atît mai valoroasă este deci 
performanta lucrătorilor fermei 
Pușkino de lîngă Moscova, care 
au reușit să crească și să în
mulțească samurul în captivita
te — ce-i drept. în condiții spe
ciale de confort : fiecare exem
plar are la „dispoziție" o vi
zuină proprie, spațioasă ; me
niul Jor zilnic constă din carne 
tocată, pește în amestec cu 
brînză de vacă, drojdie și făină.

bruia- 
etc.

DE
negru,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Plata SdntelL Tel. 17 so to. 17 80 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi șl instituții Din străinătate, abonamentele se fae prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă. București, Calea Grlvltel nr. 84—66 P.O.B. — 2001, telex s 011631. Tiparul l Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 80 360


