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Bun sosit

Un dialog fructuos în lanul de porumb al cooperativei din Putinei

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
în județele Teleorman și Olt

Joi la amiază, un elicopter avîndu-1 la bord pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu își lua zborul de pe 
aeroportul Băneasa, îndreptîndu-se spre județele 
Teleorman și Olt. Se pleca într-o nouă vizită de 
lucru, avînd ca principal obiectiv cunoașterea 
stadiului în care se află campania de recoltare a 
pf oaselor.

împreună cu secretarul general al partidului 
se aflau tovarășii Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
losif Banc, precum și Angelo Miculescu, minis
trul agriculturii și silviculturii

Ne găsim în prag de seceriș 
și buna organizare a muncii 
de stringere a recoltei este o 
cerință de prim oțdin, mai cu 
seamă în acest an- atît de vi
treg pentru agricultură, pentru 
țara întreagă care a avut de 
suportat dificultăți enorme de 
pe urma calamităților natura
le. Nici un bob de grîu nu tre
buie pierdut, nici o clipă nu 
trebuie irosită pentru ca cere
alele să ajungă în hambare, 
pentru ca populației orașelor 
și satelor noastre să-i fie asi
gurată plinea. In agricultură, 
se știe, timpul este un factor 
primordial ; a nu efectua mun
ca la vremea ei înseamnă pier
dere, pagube irecuperabile, în- 
tîrziere în efectuarea altor lu
crări, nefolosirea rațională a 
pămîntului.

In zona cuprinsă în. bazinele 
rîurilor Teleorman, Vedea și; 
Olt, în cîmpiile Burnasului și! 
Caracalului, în platforma Cot- 
meana, cunoscute grînare ale 
României, condițiile naturale 
nu au fost, ca în alte părți ale 
țării, neprielnice. Din elicopter 
cîmpul se înfățișează ca un. 
imens covor, alternînd îptre 
verdele crud al porumbului' și 
florii-soarelui și galbenul pas
telat al lanurilor de orz 
griu date în pîrg. Pe pajiști 
iarbă bogată se văd cirezi 
vaci brune ori roșii, turme 
oi. Se lucrează în grădini, 
văd pretutindeni oameni dînd 
cu sapa printre răstavurile de 
porumb, se seceră cu mașinile 
și manual. Cîmpul este o mare 
de vegetație și clocot 
muncă.

Țării, mai
de campania de recoltare.

Teleormanul este județul 
unde a pornit înflăcărată și 
patriotica chemare adresată 
cooperativelor agricole de pro
ducție din întreaga țară de a 
munci cu entuziasm pentru a 
spori în acest an producția a- 
gricolă și a vinde statului pes
te plan cît mai multe produse 
agro-alimentare, contribuind 
astfel la limitarea efectelor 
distructive ale inundațiilor. 
Chemarea Teleormanului a a- 
vut un larg ecou și în întrea
ga țară, dînd naștere unei vii 
și puternice emulații în rî ri
durile țărănimii cooperatiste.

Președintele Cooperativei a- 
gricole Roșiori, Aurel Dumi
trescu, invită pe oaspeți să vi
ziteze sectorul zootehnic al 
cooperativei.

Cooperativa gospodărește o 
suprafață de teren însumînd

Primul popas se face la Ro
șiorii de Vede. Pe platoul de 
aterizare — un cîmp de la 
marginea orașului, aflat în 
imediata vecinătate a Coope
rativei agricole de producție 
Roi lori — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este intîmpinat de 
o mare mulțime de oameni — 
cetățeni ai, orașului, muncitori 
de pe șantierele învecinate, ță
rani cooperatori aflați pe ogoa
re. Aflînd de sosirea condu
cătorului partidului și statului, 
oamenii au întrerupt pentru o 
bucată de vreme lucrul, și au 
venit să-1 întîmpine, să-i ureze 
bun sosit, să raporteze despre 
munca lor, despre rezultatele 
■obținute. Și, în egală măsură 
să asculte sfatul și îndrumări
le prețioase ale secretarului 
general al partidului.

Se afla acolo primul secre
tar al Comitetului județean 
P.C.R., președintele Consiliului ’ 2 700 ha, din care 2 100 ha a- 
popular al județului, tov. Ma
rin Drăgan, care, aducînd un 
cuvînt de bun sosit pe terito
riul județului Teleorman, în
fățișează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți condu
cători de partid și de stat pre
ocupările actuale ale organe
lor județene de partid și de 
stat și face o succintă expune
re asupra problemelor legate

de

i

Maiestății Sale Imperiale,
9

Șahinșahul Iranului,5 3

Mohammad Reza Pahlavi
Aryamehr!

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, astăzi sosesc în Capitală Maiestățile lor Imperiale, 
șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și împărăteasa 
Farah.

Născut la 26 
octombrie 1919 
la Teheran, Mo- 

” hammad Reza
- Pahlavi Arya-

A mehr, a fost pro
clamat oficial 
prinț moștenitor 

A la 24 aprilie 
1925. A urmat 
cursurile școlii 

£ militare din ca
pitala Iranului.\ 
Apoi, studiile 
secundare la Co
legiul Le Rosay 
din Elveția. La 
încheierea aces
tor studii, în 
1936, a trecut 
prin București, 
în drum spre 
țară, unde a a- 
vut convorbiri 
cu ministrul de 

• externe’de atun
ci al României, 
Nicolae Titules- 

• cu. La 17 sep
tembrie 1941, în

rabile, are 3 000 de oi, o în
grășătorie de berbecuți cu o 
capacitate de 15 000 de capete, 
dispune de o îngrășătorie de 
porci, are un efectiv de 500 de 
tăurași la îngrășat și 300 vaci 
cu lapte. Animalele sînt bine 
îngrijite. Remarcabilă este aici 
inițiativa amenajării saivane
lor în construcții cu destinație 
mixtă: adăpost pentru oi iarna,

îngrășătorie de porci pe tim
pul verii, cînd oile, aflate în 
tabără, nu mai populează adă
posturile permanente. Aici 
munca de reamenajare a sai
vanelor este în plin proces de 
desfășurare : se toarnă be
toane, se sudează despărțituri, 
se tencuiesc pereți. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere lămu
riri asupra costului lucrării și 
eficienței economice a investi
țiilor, recomandînd grijă și 
chibzuială maximă pentru fie
care acțiune întreprinsă, pen
tru justificarea economică a 
fiecărui leu cheltuit. în ceea 
ce privește cîmpul, secretarul 
general al partidului este in
format că culturile s-au dez
voltat bine și că se vor obține 
recolte bogate. In estimări ci
frice aceasta înseamnă : la 
griu o producție realizabilă de 
3 000 kg la ha în loc de 2 200 
planificat, la porumb 3 200 kg 
la ha realizabile, față de 
2 400 kg sarcină de plan. Coo
perativa s-a angajat să dea 
peste plan la fondul de stat 
400 tone grîu, 200 tone de po
rumb, 100 tone cartofi, 20 tone 
carne. Venitul realizat de coo
peratori pentru o normă zil
nică de lucru se va totaliza la
40 lei.

Asemenea realizări, preocu
parea pentru obținerea unui

Tovarășul Nicolae Ceaușescu în mijlocul cooperatorilor de la Roșiorii de Vede

cît mai mare coeficient de 
rentabilitate, angajamentele pe 
care și le-a asumat, situează 
cooperativa din Roșiori prin
tre unitățile fruntașe ale coo
perativelor agricole de pro
ducție din Teleorman. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu îi fe
licită pe cooperatori pentru re
zultatele bune obținute, pen
tru priceperea și hărnicia lor 
și le urează spor la muncă și 
rezultate și mai bune.

în încheierea vizitei Ia Ro
șiorii de Vede, secretarul ge
neral al partidului, adresîn- 
du-se cetățenilor care au venit 
să-1 salute, să-și exprime dra
gostea și bucuria de al avea 
în mijlocul lor, în ovațiile pu
ternice ale mulțumii a spus:

„Doresc să vă adresez dum
neavoastră, tuturor locuito
rilor județului Teleorman un 
salut din partea Comitetului 
Central al Partidului, a Con
siliului de Stat și a guvernului 
patriei noastre.

Am venit în județul dum
neavoastră pentru a vedea cum 
se desfășoară lucrările pen
tru strîngerea recoltei de pă- 
ioase. In drum, anuvizitat con
strucțiile zootehnice din coope
rativa dumneavoastră ; mi-au 
făcut o impresie bună, mai cu 
seamă îngrășătoria de tăurași 
care de acum a și început să 
livreze animale ; celelalte con
strucții urmează să livreze de 
abia în anul viitor porci îngră- 
șați. Considerăm că este un 
lucru bun ceea ce ați făcut; 
trebuie să folosim cît mai eco
nomic construcțiile, să asigu
răm, în toate perioadele — atît 
iarna, cît și vara — folosirea 
lor intensivă, deoarece pe acea
stă cale se reduc investițiile, se 
creează condiții pentru creș
terea producției animaliere, 
deci și pentru sporirea venitu
rilor cooperativei și ale coope
ratorilor ; în același timp, pe 
această cale sporesc și posibi
litățile cooperativei de a livra 
mai multe produse la fondul 
de stat. De aceea, doresc să vă 
felicit pe dumneavoastră, pe 
cei care au inițiat această ac
țiune, pe comuniști, comitetul 
județean de partid, conducerea 
cooperativei — și să vă urez la 
toți să obțineți succese și mai 
mari. •

Am citit cu bucurie chema
rea adresată de cooperatorii și 
lucrătorii din ‘agricultura ju
dețului dumneavoastră, tutu
ror cooperatorilor, întregii ță- 
rănimi, prip care vă luați an
gajamentul de a livra peste 
plan o serie de produse, de a 
contribui în felul acesta la 
diminuarea și lichidarea ur
mărilor calamităților naturale,

a greutăților provocate de ele. 
Este o chemare care cuprinde 
angajamente mobilizatoare, și 
— după cum cunosc țărănimea 
din Teleorman — sînt con
vins că ele vor fi realizate în 
întregime.

Această acțiune patriotică 
demonstrează înalta conștiință 
cetățenească, solidaritatea în
tregului nostru popor care în 
aceste împrejurări grele a răs
puns cu hotărîre chemării par
tidului. Datorită acestei soli
darități am reușit să facem 
față greutăților, să trecem la 
recuperarea pierderilor. Sîntem 
convinși că poporul nostru, 
strîns unit sub conducerea 
partidului, va face ca încă în 
acest an să fie recuperate toate 
pierderile, va asigura îndepli
nirea planului atît în indus
trie, cît și în agricultură, rea- 
lizînd astfel planul cincinal ac
tual și creînd totodată o bază 
bună pentru următorul plan 
de cinci ani.

Am văzut că recoltele se 
prezintă bine. Desigur, pentru 
porumb și pentru culturile de 
toamnă mai trebuie muncit 
dar sînt convins că țăranii 
cooperatori, lucrătorii din 
agricultură nu-și vor precu-

peți eforturile pentru a obține 
recolte bune. Va trebui să 
luăm toate măsurile spre a în- 
sămînța imediat după strînge
rea orzului și griului și a pu
tea obține pe suprafețele reîn- 
sămînțate producții bune de 
porumb și de alte produse, în
deosebi de legume ; vom pu
tea folosi în felul acesta cît 
mai intensiv suprafețele ara
bile. Trebuie deci să fim con- 
știenți că în acest an ne aș- @ 
teaptă o muncă încordată.

Eu vă felicit încă o dată 
pentru munca pe care ați de- ™ 
pus-o pînă acum, pentru entu
ziasmul și abnegația cu care a 
ați răspuns chemării partidului ™ 
și vă urez noi succese în acti
vitatea dumneavoastră. Vă A 
doresc tuturor multă sănătate w 
și multă fericire**.

Cuvîntul secretarului gene- @ 
ral al partidului a fost subli
niat cu urale, cu puternice a- 
plauze. Toți cei prezenți își 
manifestă atașamentul față de 
Partidul Comunist Român, ho- 
tărîrea de a înfăptui neabătut W 
pSlitica marxist-leninistă a 
partidului ț nostru, închinată 
propășirii României, bunăstă- 
rii poporului român.

urma abdicării tatălui său, Mo- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr 
s-a urcat pe tronul Iranului. în 
1943, Iranul s-a alăturat coaliției 
antifasciste și a declarat război 
Germaniei naziste.

Șahinșahul a inaugurat prima 
£ sesiune a Senatului iranian în 

februarie 1950, iar o lună mai 
tîrziu a aprobat proiectul de lege 
parlamentar privind naționaliza
rea industriei petroliere din Iran. 
A inițiat, în 1962—1963, un pro
gram de reforme economice și 
sociale, în a cărui aplicare s-au 
consemnat rezultate remarcabile. 
Tot din inițiativa Șahinșahului, 
în 1965 a fost convocat în capita
la iraniană primul Congres mon
dial de luptă împotriva analfa
betismului, urmat de înființarea

Ia Teheran a unui centru mon
dial de coordonare a eforturilor 
în lupta împotriva neștiinței de 
carte.

In mai-iunie 1966 a făcut o 
vizită oficială în România, apre
ciată ca nn moment deosebit în 
lărgirea relațiilor bilaterale româ- 
no-iraniene.

împărăteasa Farah Pahlavi s-a 
născut la Teheran, la 14 octom
brie 1938, în familia unui ofițer.

După absolvirea studiilor me
dii la Teheran, și-a luat bacalau
reatul în științe naturale. A ple
cat apoi la Paris, unde a urmat 
cursurile Școlii de Arhitectură.

S-a căsătorit cu suveranul Ira
nului la 20 decembrie 1959.

(Continuare în pag. a IV-a)

La posturile de radio și televiziune
Astăzi, 26 iunie, în jurul orei 15, posturile noastre de radio ți 

televiziune vor transmite sosirea în Capitală a Maiestăților Lot 
Imperiale, șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și 
împărăteasa Farah. (Agerpres)

Biolog fructuos io plină 
pommbiște

Planînd din nou peste lanuri 
ce așteaptă secera, peste în
tinse holde de porumb de un 
puternic verde închis, peste 
culturi de lucernă, cartofi și 
floareaf-soarelui, elicopterul se 
îndreaptă spre Putinei.

La Putinei, la marginea sa
tului, pe o șosea ce despică 
două culturi, am zice mai de
grabă două păduri tinere, se
mănate în primăvară și ajunse 
acum la înălțimea staturii u- 
nui om, de o parte un cîmp 
de floarea-soarelui, de cealaltă 
un cîmp de porumb, are loc, 
într-o ambianță de generoasă 
căldură sufletească și puternic 
entuziasm, al doilea moment 
al itinerariului. Țărani coope
ratori, intelectuali ai comunei, 
școlari cu cravate roșii fac se
cretarului general al partidu
lui o primire entuziastă, cu 
suflet deschis, cu flori, cu 
urale.

In lan, de-a dreptul, în a- 
cele păduri, cum am putea 
numi porumbiștea în care se 
pierde omul și floarea-soare
lui din care nu te vezi, are 
loc o discuție al cărei subiect 
este munca, rezultatele mun-

cii, belșugul. între secretarul ® 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție „23 August" din 
Putinei, ing. Ștefania Ionescu, 
are loc un dialog, economic în 
substanța lui/ dar piai mult 
uman. Pentru că, în ul
timă instanță, fiind vorba de 
muncă, de realizări, de preo-*  
cupări prezente și de viitor, s-a 
vorbit de oameni care gîndesc 
și acționează, de oameni care 
nu se limitează la treapta a- 
tinsă, ci năzuiesc — sentiment 
nobil, uman — la mai sus, tot 
mai sus.

Se estimează producții de 
pînă la 5 000 kg porumb boa
be la ha și de 2 000, sau și peste 
2 000 kg la floarea-soarelui. 
Cooperatorii își declară deschis 
„intenția**  de a-i întrece în re
alizări pe cei de la întreprin
derea agricolă de stat. Deși 
cooperativa se profilează pe 
creșterea bovinelor, nu-i este 
străină preocuparea față de 
un alt sector animalier — creș- 9 
terea și îngrășarea porcilor,

(Continuare în pag. a IlT-a) ©

DUSSELDORF 25. — Trimișii 
speciali Agerpres, Mircea Moar- 
căș și Constantin Varvara, trans
mit : Joi dimineața, în a patra zi 
a vizitei sale în Republica Fede- 

• rală a Germaniei, președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei, Ion Gheorghe Maurer, a

•
 părăsit orașul Hamburg, îndrep
tîndu-se spre Dusseldorf, orașul- 
reședință al guvernului landului 
Renania de Nord-Westfalia.

™ Renania de Nord-Westfalia 
este cel mai mare land, unde este 

A concentrată o mare parte din in- 
dustria grea a țării, legată de pu
ternicul bazin economic al Ru- 

ga hrului. El ocupă, de asemenea, 
w un loc important în viața politică 

a R. F. a Germaniei. '
La sosirea pe aeroportul din 

Dusseldorf, unde erau arborate 
_ drapelele celor două state, pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
a fost întâmpinat și salutat cor
dial de primul ministru al landu
lui, Heinz Kiihn.

Ion Gheorghe Maurer a făcut 
apoi o vizită protocolară Ia Can
celaria landului, unde a avut o 
întrevedere cu piimul ministru al 
landului.

în continuare, președintele 
Consiliului de Miniștri a avut o 
întîlnire la „Karl-Arnold-Haus“ 
cu reprezentanți ai vieții econo-

mice din landul Renania de 
Noâd-Westfalia. în cursul discu
ției, care s-a caracterizat prin- 
tr-un spirit de luciu și compre
hensiune reciprocă, au fost abor
date probleme ale dezvoltării re
lațiilor economice bilaterale, în 
interes mutual, l'ără bariere arti
ficiale, insistîndu-se în mod deo
sebit asupra unor modalități con
crete de stimulare și intensificare 
a cooperării în diferite domenii 
ale dezvoltării industriale.

La amiază, primul ministru al 
landului Renania de Nord-West- 
falia a oferit un dejun ; Heinz 
Kiihn și președintele Consiliului 
de Miniștri al României au rostit 
toasturi.

La ora 14, președintele Consi
liului de Miniștri al României, 
Ion Gheorghe Maurer, a părăsit 
orașul Dusseldorf, plecînd cu un 
avion special spre Munchen.

într-o convorbire cu trimișii 
speciali Agerpres, primul minis
tru al landului Renania de Nord- 
Westfalia, Heinz Kiihn, a decla
rat, printre altele : „Consider că 
vizita domnului președinte al 
Consiliului de Miniștri, Maurer, 
în țara noastră constituie o con
tribuție de valoare la adîncirea 
colaborării între cele două state.

(Continuare în pag. a IV-a)
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VOM SMULGE PĂMÎNTULUI TOT CE
POATE OFERI, VOM EXECUTA EXEMPLAR
LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE $1 RECOLTARE

PRIMIRI LA
CONSILIUL DE MINIȘTRI

ȚĂRANII COOPERATORI 
DIN JUDEȚUL VILCEA, ală
turi de întregul nostru popor, 
au trăit în ultima vreme a- 
celeași momente de grea în
cercare prin care au trecut 
locuitorii majorității județelor 
ca urmare a efectelor distruc
tive provocate de inundațiile 
ce s-au abătut asupra terito
riului patriei noastre.

Sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român, 
a Comitetului său Central 
In frunte cu dumneavoas
tră stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușes?u — care în clipele 
de grea cumpănă pentru țara 
noastră v-ați aflat în mijlocul 
cetățenildr afectați de calami
tăți, țărănimea cooperatistă 
din județul Vîlcea a depus și 
continuă să depună eforturi 
susținute pentry înlăturarea 
distrugerilor provocate de 
inundații, pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan 
pe anul 197C.

Răspunzînd chemării lansa
tă de Consiliul uniunii județe
ne a cooperativelor agricole 
de producție din județul Te
leorman. țăranii cooperatori 
din județul Vîlcea s-au anga
jat să producă ,și să livreze 
statului în acest an peste 
plan ; 1 200 tone legume. 200
tone cartofi, 2 500 tone furaje 
naturale și cultivate, 100 tone 
(•arne, 1 350 hl. Lapte vaci, 240 
hl. lapte oaie și 1 420 kg. lină.

Cooperatorii din județul 
nostru vor urma exemplul coo
peratorilor din județul Teleor
man care s-au angajat să fo
losească din plin timpul de 
lucru în executarea lucrărilor 
de întreținere și recoltarea 
culturilor fără pierderi.

Consiliile de conducere din 
cooperativele agricole, cadre
le tehnice; aparatul uniunii 
județene și direcției agricole 
vor organiza mai bine ffiunca 
în această perioadă, folosind 
cu maximum de randament 
atît forța, cît și mijloacele 
mecanizate ce Je avem la dis
poziție.

De asemenea, pentru folosi
rea mai rațională a pămintu- 
iui în scopul obținerii unui 
volum mai mare de produse, 
vom însămînța suplimentar 
320 ha. cu legume și zarzava
turi, 200 ha. fasole verde și 
2 000 ha. culturi furajere. Vom 
Ingrășa și livra la export 5 000 
capete miei, iar tineretul bo
vin la îngrășat va fi valorifi
cat la o greutate medie de mi
nimum 270 kg.

Consiliul Uniunii județene 
a cooperativelor agricole de 
producție Vîlcea se angajează 
ca, sub conducerea comitetu
lui județean de partid să facă 
totul pentru traducerea în 
viață a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate, adueîn- 
du-și în acest fel contribuția 
ia refacerea și dezvoltarea e- 
jonomiei naționale.

COMITETUL JUDEȚEAN 
____ VÎLCEA AL P.C.R.

Cu multă însuflețire și viu 
interes a primit ȚĂRĂNIMEA 
COOPERATISTĂ DIN JUDE- 
ȚUL TULCEA chemarea coo
perativelor agricole de pro
ducție din județul Teleorman, 
pentru desfășurarea unei en
tuziaste activități în scopul 
realizării și depășirii produc
ției agricole, vegetale, și ani
male, care să contribuie la di
minuarea pierderilor provoca
te economiei naționale de 
inundațiile ce s-au abătut a- 
supra țării noastre și să asi
gure înfăptuirea mărețelor o- 
biective stabilite prin planul 
de stat.

în aceste zile, întreaga țără
nime cooperatistă condusă și 
îndrumată de organele și or
ganizațiile de partid, desfășoa
ră o activitate susținută, plină 
de dăruire și patriotism, folo
sind fiecare clipă ,bună de lu
cru pentru executarea în mod 
exemplar a lucrărilor de în
treținere a culturilor, comba
terea bolilor și dăunătorilor, 
strîngerea la timp și fără pier
deri a întregii producții de fu
raje. în vederea realizării u- 
nor sporuri însemnate de re
coltă de pe fiecare hectar cul
tivat.

Răspunzînd cu înflăcărare 
chemării cooperativelor agri
cole de producție din județul 
Teleorman. Consiliul uniunii 
județene a cooperativelor a- 
gricole ae producție. în nume
le celor 72 000 țărani coopera
tori. pe baza angajamentelor 
luate în fiecare unitate coo
peratistă și ținînd seama de 
posibilitățile existente, iși pro
pune să valorifice în acest an 
la fondul central, peste plan, 
din producți i cooperativelor 
agricole și din produsele ce 
revin cooperatorilor pentru 
munca depusă următoarele 
cantități :

Grîu 450 tone; porumb 
tone; floarea-suarelui 
tone; in pentru ulei 150 
fasole 400 tone; legume 
tone; cartofi 1 000 tone;
guri 2 250 tone; carne taurină 
140 tone; lapte oaie 1 300 bl. 
lapte vacă 470 hl.; lină 2 000 
kg.

Peatru înfăptuirea acestor 
angajamente, țărănimea coo
peratistă din județ este hotă-

5 800 
1 000 
tone;
1 100 
stru-

A

TELEGRAME AGRESATE 
COMITETULUI CENTRAL AL

PARTIDULUI COMUNIST
ROMÂN TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
rîtă ca sub îndrumarea și con
ducerea permanentă a orga
nelor și organizațiilor de par
tid să depună eforturi stărui
toare în valorificarea tuturor 
posibilităților și rezervelor e- 
xistente prin aplicarea la un 
înalt nivel agrotehnic a lucră
rilor defîntreținerea culturilor 
și folosirea la maximum și în 
mod rațional a întregii forțe 
de mun?ă și mijloace mecani
ce de care dispunem.

O atenție deosebită se va a- 
corda pregătirii în cele mai 
bune condițiuni a campaniei 
agricole de recoltare, punînd 
în stare de funcțiune întregul 
parc de tractoare, combine și 
mijloace de transport, care să 
permită strîngerea la timp și 
fără pierderi a întregii pro
ducții. eliberării terenurilor și 
pregătirii lor în vederea însă- 
mînțârii suprafeței de 27 000 
ha. culturi duble. în scopul 
îndeplinirii angajamentelor 
luate, în sectorul zootehnic se 
vor lua măsuri pentru realiza
rea efectivelor de animale, 
îmbunătățirea procesului de 
reproducție și selecție, aplica
rea măsurilor sanitar-veteri- 
nare pentru prevenirea și com
baterea îmbolnăvirilor și mor- 
talităț’lor. crearea unor con
diții mai bune de adăpostiră șî 
furajare. în vederea creșterii 
producției zootehnice vom lua 
măsuri pentru strîngerea la 
timp a furajelor necesare hră- 
nirii raționale a animalelor, 
mobilizing întreaga forță ma- 

' nuală și mecanică de care dis
pun cooperativele agricole de 
producție.

Strîns uniți, împreună cu 
întregul nostru popor, sub 
conducerea clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Român, a 
Comitetului Central în frunte 
cu dv.. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cooperato
rii tulceni sînt ferm hotărîți 
să depună toată priceperea și 
elanul lor creator pentru a 
smulge ogoarelor roade tot 
mai îmbelșugate aducînd prin 
aceasta partidului și statului 
prinosul lor de recunoștință 
pentru sprijinul neprecupețit 
primit, contribuind, totodată, 
la propășirea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă 
România.

COMITETUL JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R.

Alături ce întregul popor, 
țăranii cooperatori 
DIN JUDEȚUL GALAȚI au 
trăit în ultima vreme zile de 
grea cumpănă la care au fost 
supuși locuitorii din multe zo
ne ale țării ca urmare a inun
dațiilor. luînd cunoștință cu 
strîngere de inimă de marile 
pierderi provocate întreprin
derilor industriale, unităților 
agricole da stat și coopera
tiste. instituțiilor economice și 
social-culturale, unui număr 
impresionant de cetățeni de la 
orașe și sate.

Sub conducerea Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului nostru, 
țărănimea cooperatistă din ju
dețul Galați, alăturindu-și e- 
forturile la cele ale tuturor 
oamenilor muncii din județ, 
se străduiește permanent să 
înlăture într-un timp cit mai 
scurt calamitățile provocate 
de inundații pe o suprafață de 
circa ’3 000 hectare in luncile 
Șiretului, Bîriadului, Prutului 
și pîrîurilor interioare prin re
facerea grabnică a culturilor 
distruse, a așezărilor gospodă
rești de la sate și sprijinirea 
unităților economice în reda
rea în folosință fără întîrziere 
a căilor de comunicații, pen
tru normalizarea întregii acti
vități impuse de construcția 
impetuoasă a socialismului.

înfăptuind cu hotărîre mă
surile adoptate de conducerea 
partidului și statului, pentru 
dezvoltarea neîntreruptă ma
terială și spirituală a Româ
niei socialiste, țărănimea coo
peratistă din județul Galați 
s-a angajat ca sub conducerea 
comitetului județean de partid 
să muncească zi-lumină în 
toate sectoarele de activitate, 
spre a obține producții supli
mentare vegetale și animale 
care să contribuie la diminua
rea pierderilor provocate de 
calamitățile naturale unități
lor agricole cooperatiste din 

județul Galați și din alte ju
dețe. în cele 97 cooperative e- 
xistente în județul Galați au 
avut loc adunări generale ex
traordinare în cadrul cărora, 
animați de un înalt sentiment 
patriotic, participanții au ana
lizat temeinic rezultatele în
registrate pînă în prezent în 
realizarea planului de livrare, 
precum și rezervele existente 
în unitățile lor. în aceste a- 
dunări țăranii coooeratori au 
hotărît să .suplimenteze con
tractele încheiate cu statul, 
răspunzînd astfel la chemarea 
adreșată de către țărănimea 
cooperatistă din județul Te
leorman.

în acest fel. pînă la sfîrșitul 
acestui an cooperativele a- 
gricole gălățene neafectate de 
inundații vor livra statului în 
contul C.A.P.-urilor calamitate ‘ 
următoarele cantități de pro
duse : 3 120 +one grîu, 4 520 
tone porumb. 800 tone floarea- 
soarelui, 3 560 tone legume, 
900 tone struguri. 7 500 hecto
litri lapte de vacă, 210 hecto
litri lapte de oaie, 18 000 ouă, 
50 tone fasole, 23 tone in ulei. 
Astfel, obligațiile contractuale 
ale unităților calamitate vor 
fi îndeplinite de către cele 
care n-au avut de suferit de pe 
urma stihiilor naturii.

De asemenea, se vor livra 
statului în acest an, peste sar
cina de plan pe județ, urmă
toarele ■'‘antități de produse : 
1 500 tone grîu. 5 500 tone po-

Două invitații
• ATLETISM : Sîmbătă și du

minică, pe parcursul a două zile 
„pline", la stadionul Republicii 
din Capitală, cei mai tineri atleți 
ai țării — juniorii III —I iși dis
pută concursul republican al a- 
nului. Cele 19 probe ale progra
mului atletic debutează. în fie
care zi, la orele 9. Un fapt 
demn de semnalat : organi
zatorul — Școala sportivă expe
rimentală „Viitorul" — după cî- 
teva concursuri reușite pe plan 
local, se lansează în prima sa 
acțiune organizatorică de am
ploare în domeniul atletismului.

• JUDO : După „Cupa de va
ră", competiție care a marcat 
un frumos succes de participare 
ca și posibilitățile organizatori
ce deosebite ale asociației spor
tive „Gloria", aceeași asociație 
relansează invitația către toți 
amatorii, începătorii și avansa- 
ții, băieți, fete și copii de a se 
înscrie la cursurile de judo.

Antrenamentele, conduse de 
tehnicieni specializați, se țin in ' 
fiecare marți, joi și sîmbătă, di
mineața și după amiaza, in salp 
de la ștrandul Tineretului.

V. R.

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, 21,15), Arenele Ro
mane (ora 20,30).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA : 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21).

AVENTURILE LUI JUAN : 
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Luceafărul (orele 9; 12; 15; 
18; 21), Grădina Doina (ora 20), 
Grădina Capitol (ora 20,15). Fes
tival (orele 9; 12; 15,15; 18; 20,45).

JURNALUL UNEI CAMERISTE: 
rulează la Central (orele 9: 11; 
li; 15; 17; 19; 21).

STRĂINII . rulează la Sala 
Palatului (orele 17,30; 20,15), Re
publica (orele 8,45; 10,45; 12,45;
14,45; 17; 19.15; 21,15), București (o- 
rele 8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 16,45;
19; 21), Stadionul Dinamo (ora
20.30),  Grădina Festival (ora 20,15).

VINATORUL DE CĂPRIOARE ; 
rulează la Doina (orele 11,30: 13,45; 
18; 18,15; 20 30), Floreasca (orele 
10; 15,30: 18; 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Favorit (ore
le 10; 15,30; 18; 20.30), Feroviar 
(orele 9; 11,15: 13,30: 16; 18,15;
20.30),  Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45). Modern /orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 

rumb, 1 000 tone floarea-soa- 
relui, 2 500 tone struguri, 2 500 
hectolitri lapje de vacă. 1 500 
hectolitri lapte de oaie, 500 000 
ouă, 50 tone fasole și 60 tone 
in ulei.

Pornind de la faptul că rea
lizarea acestor suplimentări 
cere un efort în plus, țăranii 
cooperatori din județul Galați 
s-au angajat să execute toate 
lucrările agrozootehnice la 
timp și de calitate, muncind 
din zori pînă în noapte, utili- 
zînd fiecare oră și zi bună de 
lucru la întreținerea culturi
lor, să acționeze permanent 
pentru reducerea pierderilor și 
combaterea risipei. In incinte
le irigate, cultivate cu legu
me, furaje, prăsitoare etc., u- 
dările se vor .aplica la timp și 
în cantități suficiente, iar 
după recoltarea cerealelor pă- 
ioase se vor. amplasa culturi 
legumicole succesive pe 1 900 
hectare. Recoltarea grabnică a 
cerealelor păioase, strîngerea 
cu grijă a fiecărui bob de grîu 
se vor realiză prin utilizarea 
la întreaga capacitate a com
binelor.

Pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor din zooteh
nie și a angajamentelor asu
mate, la îngrijirea corespun
zătoare a animalelor se vor a- 
dăuga 
scopul realizării 
planificate, furajarea cît 
rațională și livrarea ritmică a 
producției obținute. Se va or
ganiza, de asemenea, strînge
rea cu maximă operativitate a 
tuturor nutrețurilor, conserva
rea și depozitarea lor se 
face în bune ccndițiuni, 
după recoltarea grinelor se 
vor însămînța cu porumb pen
tru boabe 7 000 hectare, din 
hibrizi dublii timpurii, 
hectare cu. porumb 
masa verde și siloz, 
duble, 'ț

Țăranii cooperatori 
dețul Galați iși exprimă con
vingerea că prin realizarea e- 
xemplară a sarcinilor d.c plan 
și suplimentarea substanțială 
a contractelor vor contribui în 
și mai mare măsură la înfăp
tuirea politicii partidului,, 
pentru continua prosperitate 
a patriei.

COMITETUL JUDEȚEAN 
GALAȚI AL P.C.R.

munca temeinică în 
efectivelor 

mai

va 
iar

24 000 
pentru 
culturi

din ju-

• In turneul internațional 
„open" de tenis de la Wimble
don (turul 3) Ilie Năstase (Ro
mânia) l-a eliminat cu 6—3, 
6—1, 6—8, 4—6, 6—1 pe Terry 
Ryan (Republica, Sud-Africană). 
Alte rezultate mai importante : 
Newcombe (Australia) — David
son (Australia) 9—7, 6—3, 7—5 ; 
Ashe (S.U.A.) — El Shfifei
(R.A.U.) 6—3, 6—1, 2—6, 6—0 ; 
Carmichael (Australia) — Fra- 
nulovici (Iugoslavia) 6—3, 6—2, 
6—0.

• în clasamentul turneului 
internațional de sah de la Sko- 
plic. continuă să conducă ma
rele maestru sovietic Mark Tai- 
manov cu 8,5 puncte, urmat de 
Florin Gheorghiu (România) — 
7,5 puncte, Matulovici și Maro- 
vici (Iugoslavia) cu cîte 7 punc
te, Gligorici (Iugoslavia), Fo- 
rintos (Ungaria) — cu cîte 6 
puncte, Reshewsky (S.U.A.) — 5 
puncte (2). Rezultate ale parti
delor întrerupte : Matulovici — 
Brown 1—0 ; Mitrevski — Va- 
siukov 0—1; Reshewskv — Fo- 
rintos remiză; Forintos — 
Gheorghiu 1—0.

X

ru-
10,30: 16;

rulează la 
17.45; 20),

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Lumina (orele 9—14,15 în continua
re: 16.15: 18.30: 20,45).

ASTERIX și CLEOPATRA : ru
lează Ia Timpuri Noi (orele 9—17 
în continuare; 19—21 program de 
filme documentare).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,30; 18; 20,30). Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20,30).

AFURISITUL DE BUNIC : 
lează la Grivița (orele 
18,15; 20,30).

DANSIND SIRTAKI î
înfrățirea (orele 15,15; . __
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

ADELHEID ; rulează la Buzești 
(ora 15,30).

OPERAȚIUNEA LEONTINE ; 
rulează la Buzești (ora 18). Volga 
(orele 16; 18; 20,30), Grădina Bu
zești (ora 20,30); Grădina Moși
lor (ora 20,30), Moșilor (ora 18).

FERESTRELE TIMPULUI ; ru
lează la Moșilor (ora 15,30).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ ! ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare).

AȘTEAPTĂ P1NA SE ÎNTUNE
CA ; rulează la Bucegi (orele 10; 
16; 18,15). Miorița ---- -
17,30; 20). ----
20,30).

INIMA
LEGAT : 
15,30; 18).
20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL" : ru
lează la Lira (orele 15.30; 18).

CATIFEAUA NEAGRA : rulează

(orele 11: 15; 
Bucegi (oraGrădina

NEBUNA DENEBUNA,
rulează la Unirea (orele 

Grădina Unirea (ora

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit următoarea tele
gramă din partea președintelui Republicii Italiene, GIU- 
SEPFE SARAGAT:

Mulțumesc cordial Excelenței Voastre pentru amabilul 
mesaj de felicitări pe care mi l-ați trimis cu ocazia Zilei 
naționale. în numele meu și ăl poporului italian, adresez 
călduroase urări de prosperitate poporului român și de feri
cire personală pentru Excelența Voastră.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Mare
lui Duce al Luxemburgului, JEAN, următoarea telegramă :

Amabilele urări pe care Excelența Voastră a binevoit să 
mi le transmită cu ocazia sărbătoririi oficiale a aniversării 
melc m-au mișcat mult. Mulțumindu-vă călduros 
acestea, vă adresez cele mai fierbinți urări de fericire 
nală și de prosperitate pentru poporul român.

pentru 
perso-

Socia-Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
liste România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, 
MARIANO RUMOR, următoarea telegramă :

Este pentru mine un prilej deosebit de plăcut să adresez, 
de ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, calde felicitări 
și urări pentru Excelența Voastră și pentru progresul 
poporului, italian.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea 
președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, 
MARIANO RUMOR, următoarea telegramă :

Vă sînt profund recunoscător pentru amabilul mesaj de 
felicitări pe care ați binevoit să mi-1 trimiteți cu ocazia săr
bătorii naționale, a Republicii Italiene și Vă adresez în nu
mele guvernului italian cele mai bune urări de prosperitate 
pentru națiunea română.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea 
prini-ministrului Republicii Tunisiene, BAHI LODGHAM, 
următoarea telegramă :

Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitare pe care 
Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia 
formării noului guvern.

Exprimîndu-vă cele mai vii mulțumiri, transmit, atît în 
numele meu personal, cit și în cel al guvernului, cele mai 
sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și 
prosperitatea poporului român.

„MAMAIA 70-
7n cea âe-a treia zi a Festiva

lului internațional al filmului de 
animație ,.Mamaia "70“ au fost 
programate peste 20 de pelicule 
din 16 țări: Anglia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Danemarca, Elve
ția, Finlanda, Franța, R. D. Ger
mană, India, Israel, Iugoslavia, 
Japonia, România, S.U.A., Un
garia fi U.R.S.S.

In afara concursului, Casa de 
filme „Edic,t din Paris a prezen
tat' o gală de filme de animație 
la cinematograful „Republica".

Arta

SUR- 
(orele 

(ora

Luna solidarității cu poporul coreean
Cală de filmeMitingul de la Uzinele „Grivița roșie“

în cadrul Lunii de solidarita
te cu lupta poporului coreean, 
la Uzinele „Grivița roșie“ din 
Capitală a avut loc, joi după- 
amiază, un miting organizat de 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, Comitetul 
municipal București al P.C.R. și 
Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

La miting au participat loan 
Turcu, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Dan Marțian, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., prof. univ. 
Stanciu Stoian, secretar general 
al Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, activiști de par
tid și de stat, numeroși munci- 
toți, ingineri și tehnicieni din u- 
zină.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Kang Iăng Săp, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, și 
membri al ambasadei.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
Grigore Gorceag, directorul teh
nic al Uzinelor de utilaj chimie 
„Grivița roșie“, care a înfățișat 
lupta îndelungată și grea dusă 
în decursul istoriei sale, de po
norul coreean împotriva domina
ției străine, pentru eliberare na
țională și socială.

Poporul român — a arătat 
apoi vorbitorul — urmărește cu 
simpatie și se bucură din inimă 
de remarcabilele realizări ale po
porului coreean în opera de 
construire a socialismului, de 
dezvoltare și întărire a patriei. 
Partidul Comunist Român, gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia, întregul nostru ponor și-a 
afirmat permanent solidaritatea 
intemaționalistă cu cauza dreap
tă a poporului coreean — unifi
carea pașnică și democratică a

lează la Rahova (orele 15,30: 18).
CAZUL SERGENTULUI GRIȘA: 

rulează la Progresul (ora 15.30)
VERA ( RIJZ : rulează la Pro

gresul (ora 18). Progresul Para 
(ora 20,30).

O FATA FERICITA î rulează la
Grădina Rahova (ora 20.30).

FREDDY ȘI ClNTECUL PREE- 
RlEI : rulează la Grădina Lira 
(ora 20,30)

ARTICOLUL, 420 (ambele serii): 
rulează la Cinema Loca — Union 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

WARLOCK : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,30).

VINERI, 26 IUNIE 1979
Opera Română : FIDE LI O — 

ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
VOIEVODUL ȚIGANILOR — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) ■ COANA 
CHTRIȚA — ora 20; Teatrul de 
Comedie (la Teatrul de vară ..He
răstrău0): MANDRAGORA — ora 
20,30; Teatrul Ciulești: ACEȘTI 
ÎNGERI TRIȘTI — ora 19,30; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru): CÎND LUNA E ALBASTRĂ 
— ora 19,30, (Sala Studio): O 
LUNA LA TARA - ora 20; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy la 
Teatrul de vară . 23 August"): NI- 
CUȚA... LA TĂNASE — ora 20.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Rădu- 
lescu, a primit joi la amiază 
pe Hugli D. Gausha junior, 
președinte la „Federal Reserve 
Bank“ din Minneapolis — Sta
tele Unite ale Americii, care, 
la invitația conducerii Băncii 
Naționale a Republicii Socia
liste România, ne vizitează 
țara. ,

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, au participat Vasile Ma- 
linschi, guvernatorul Băncii 
Naționale, precum și Harry 
G. Barnes, consilier la Amba
sada S.U.A. la București.

în timpul convorbirii au fost 
abordate unele aspecte privind 
colaborarea dintre cele două 
instituții bancare.

★
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Leonte Răutu, a 
primit joi dimineața pe Hen
ryk Jablonski, ministrul in
strucțiunii și îinvățămîntului 
superior din Polonia, care ne 
vizitează țara.

La primire, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească, au luat parte Mir- 

' cea Malița, ministrul învăță- 
mîntului, precum și Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul Po
loniei la București.

Cu această ocazie, au fost a- 
bordate unele aspecte privind 
organizarea învățămîntului din 
cele două țări și dezvoltarea 
colaborării în acest domeniu.

George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, a primit în audiență pe 
Alberto Salo, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Africa Centrală în Republi
ca Socialistă România, în legătu
ră cu apropiata piezentare a scri
sorilor de act editare.

țării, sprijină în mod consecvent 
aspirațiile sale legitime de a trăi 
liber și independent într-o pa
trie unită și prosperă.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. Kang Iăng Sap, care s-a 
referit la lupta neînfricată a po
porului coreean, arătînd că vic
toria istorică în războiul pentru 
eliberarea patriei a constituit o 
demonstrație vie a vitalității ine
puizabile a democrației popu
lare, precum și a poporului co
reean, devenit stăpînul tării. Vor
bitorul a subliniat solidaritatea 
pe care întreaga lume progresis
tă, iubitoare de pace, o nutrește 
față de țelurile nobile ale acestui 
popor. El a arătat. în continuare, 
că retragerea trupelor agresoare 
ale imperialismului american și 
unificarea pașnică a patriei con
stituie o parte integrantă a lup
tei care se desfășoară în întreaga 
lume pentru salvgardarea păcii.

După ce a înfățișat activita
tea depusă de oamenii muncii 
din R.P.D. Coreeană în întîmpi- 
narea celui de-al 5-lea Congres 
al Partidului Muncii pentru în
deplinirea și depășirea planului 
de 7 ani, vorbitorul a mulțumit 
călduros poporului român pentru 
sprijinul material și moral acor
dat poporului coreean atît în 
timpul războiului pentru elibera
rea patriei, cît și în perioada re
construcției. El a exprimat con
vingerea că relațiile de priete
nie și colaborare între Republica 
Populară Democrată Coreeană 
si Republica Socialistă România 
se vor întări și dezvolta și mai 
mult în viitor, pe baza princi
piilor marxism-leninismului, 
lupta pentru victoria cauzei 
cialismului și comunismului.

în
so-

(Agerpres)

• In jurul orei 15,00 Sosirea în 
Capitală a Maiestăților lor Impe
riale Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr — Șahinsahul Iranului 
— și împărăteasa Farah Pahlavi, 
care la invitația președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, voi- face o vizită ofi
cială în România. Transmisiune 
directă • 17,00 Microavanpremie- 
ră • 17,05 Buletin de știri « 17,10 
Teleșcoală. Consultații la limba 
română. Consultații la matemati
că • 18,00 Turism — vacanța 1970
• 18,20 Te’.eglob. Congo — Kins
hasa • 18,45 ha volan • 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de sea
ră • 20,00 Film artistic „Frații 
Karamazov" — o producție a stu
diourilor sovietice (seria a Il-a)
• 21,10 Mai aveți o întrebare ? 
Ce este nou în oncologie ? Parti
cipă la emisiune : prof. dr. Octav 
Costăchel, prof. dr. Ion Chiricu- 
ță, dr. Ion Petrea, dr. Alex. Tres- 
tioreanu • 22,10 în direct de la 
Viena. Concert Beethoven. în pro
gram : Uvertura ,, P rome teu "; 
Concertul nr. 3 pentru pian și or-

! chestră. Interpretează Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii aus
triece • 23,00 Telejurnalul de 
noapte.

/

Joi dimineața, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, 
Ion Pățan, a primit delegația 
economică a Republicii Fede
rale Nigeria, condusă de 
P. C. Asiodu, adjunct al mi
nistrului industriei și comer
țului, care face o vizită în țara 
noastră la invitația Ministe
rului Comerțului Exterior.

La primire, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, a par
ticipat Nicolae Nicolae, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior.

Cu acest prilej, au fost a- 
bordate unele probleme pri
vind dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice și a 
schimburilor comerciale dintre 
România și Nigeria.

★
Ion Pățan, vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri, a primit, 
joi după-amiază, delegația Com
paniei generale de electricitate 
din Franța, condusă de Chevril- 
lon Remy, director atașat, sosită 
în țara noastră în legătură cu a- 
jutorul oferit de această firmă 
pentru înlăturarea pagubelor 
provocate de inundații.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice și Vasile Răută, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

In timpul întrevederii s-au dis
cutat unele aspecte privind per
spectivele colaborării companiei 
franceze cu diverse întreprin
deri românești.

(Agerpres)

în audientă pe

Joi, 25 iunie a.c., Georg*  Ma
covescu, piim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, a pVgiit 

Nikolla Profirii 
legătură cu apropiata prezentate 
a scrisorilor de acieclitare în ca
litate de ambasador extraordinar 
și nlenipotențiar al Republicii 
Populare Albania în Republica 
Socialistă România

• Turul ciclist al Turciei a 
continuat cu desfășurarea eta
pei a doua pe ruta Polatli ■— 
Eskisehir (160 km). A cfctigat 
bulgarul Afoev, care conduce 
și în clasamentul general. In 
același timp cu învingătorul, a 
sosit un pluton, care cuprindea 
pe Sivorov (Bulgaria), Avzitos 
(Argentina). Coliskan (Turcia) 
și Teodor Puterity (România).

« La Szunibathel.v, au conti
nuat întrecerile campionatelor 
europene de haltere. Conform 
pronosticurilor, cunoscutul cam
pion sovietic Viktor Kurențov 
și-a adjudecat victoria la cate
goria semimijlocie cu un total 
de 465 kg (125.500 137,300 -
175 kg). Medalia de argint a re
venit maghiarului Gabor Szar- 
vas — 452,500 kg. iar cea de 
bronz sportivului sovietic Ev- 
gheni Smirnov — 445 kg.

După cinci zile de concurs, în 
clasamentul pe națiuni conduce 
Polonia cu 29 de puncte, urma
tă de Ungaria —- 28 puncte, 
U.R.S.S, — 25 puncte, Bulgaria 
— 13 puncte. România, Ceho
slovacia — cite 4 puncte. R.D. 
Germană — 3 puncte etc.

la Drumul Sării (ora 15,15).
JOCUL CARE UCIDE . rulează 

la Drumul Sării (orele 17.45; 20.15).
CASTELUL CONDAMN AȚILOR: 

rulează la Cotroceni (orele 15.30; 
18; 20).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Pacea (orele 
16; 18; 20).

STA PIN PE SITUAȚIE : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) .

MY FAIR LADY : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 19).

MARILE VACANȚE rulează la 
Aurora (orele 9; 11; 13: 16; 18; 20), 
Tomis (orele 9; 11,15: 13,30; 15.45;
18.15) , Flamura (orele 11: 16; 18.15;
20.30) , Grădina Tomis (ora 20,30), 
Grădina Aurora (ora 20 30).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Popular (orele 15,30: 18;
20.15) .

ÎNTÎLNIRE IN MUNȚI : rulează 
la Munca (ora 16).

PROFESIONIȘTII ; rulează la 
Munca (orele 18: 20).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN ; rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

BĂNUIALA : rulează la Flacăra 
(orele 15.30: 18: 20.30).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Arta 
(orele 15; 17.45), Grădina ‘ ‘ 
(ora 20,15).

REÎNTOARCEREA LUI 
COUF : rulează la Vitan 
15,30; 18). Grădina Vitan
20.30) .

IUBITA LUI GRAMIGNIA : ru-

Ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene la Bucu
rești, Kang Iăng Sap, a organizat 
joi seara, la spdiul Ambasadei, o 
gală de filme cu prilejul Lunii de 
solidaritate cu lupta poporului 
coreean, caxe evocă începutul 
eroicei lupte împotriva agresiunii 
imperialiștilor americani.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion Ioni- 
ță, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul forțelor armate, Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Turcu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, general- 
locotenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți 
misiuni diplomatice 
București și alți 
corpului diplomatic.

șefi ai unor 
acreditați’/la 
membri *Si

(Agerpres)

Lucrările Comisei
juridice a M.A.N,

, La Palatul Marii Adunări 
Naționale au avut loc ședințe 
de lucru ale Comisiei juridice 
a Marii Adunări Naționale, 
sub președinția tovarășului 
prof. univ. Traian lonașcu.

în fața comisiei, tovarășul 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, a prezen
tat o expunere asupra unor 
proiecte de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat 
între sesiuni.

De asemenea, comisia a as
cultat Darea de seamă asupra 
activității Tribunalului Su
prem pe anul 1969, prezentată 
de tovarășul Emilian Nucescu, 
președintele Tribunalului Su
prem.

Membrii comisiei au ascul
tat expunerea la Proiectul de 
lege cu privire la organizarea 
și funcționarea cooperației de 
consum, prezentată de tovară
șul Dumitru Bejan. președin
tele Consiliului Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Con
sum.

Examinarea acestor lucrări 
de către Comisia juridică va 
continua în cadrul unor șe
dințe ulterioare.

Biroul Comitetului Executiv al 
UCECOM — analizînd modul în 
care participă cooperativele meș
teșugărești la acțiunea de spriji
nire a populației sinistrate din 
zonele calamitate In refacerea lo
cuințelor și gospodăriilor — a 
stabilit noi măsuri menite să spo
rească contribuția cooperativelor 
la înlăturarea efectelor produse de 
inundații.

Astfel, a fost alocat un fond 
special, drept credit, care va fi 
pus la dispoziția cooperativelor 
din zonele amintite — pentru ca 
acestea să poată satisface, în mai 
mare măsură, cerințele populației, 
cu prestări în construcții.

în anumite cazuri, în funcție de 
valoarea lucrărilor, numărul ra
telor lunare va putea crește de 
Ia 24 pînă la 60.



Vizita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în județele Teleorman și Olt

(Urmare din pag. fî

ramură de activitate, cum se 
exprima metaforic un coope
rator din Putinei, ce poate fi 
asemuită cu o fabrică de bani. 
Cooperativa conlucrează cu 
I.A.S. din Băicoi-Prahova în 
creșterea puilor, și cu un nu
măr de 11 cooperative de pro
ducție din județ pentru con
struirea unui complex de creș
tere și îngrășarea porcilor cu 
o capacitate de 30 000 de ca
pete. Revenind în discuție 
problema folosirii intensive a 
pămîntului, secretarul general 
al partidului recomandă să nu 
rămînă nefolosită, în a doua 
cultură, nici o palmă de teren 
degajat după recoltarea păioa- 
selor, să se extindă culturile 
de cartofi de toamnă, de le
gume de toamnă, de porumb 
furajer, aceasta fiind singura 
modalitate de valorificare in
tensivă a pămîntului, de ob
ținere, de pe aceeași suprafață 
de teren, a cît mai multor va
lori, măsurabile în alimente, 
în furaje, în 'materii prime 
pentru industrie.

La plecarea de pe teritoriul 
comunei Putinei, adresîndu-se 
cooperatorilor, care ovaționau 
pentru secretarul general al 
partidului, pentru Partidul Co
munist Român, pentru patria 
noastră socialistă, tovarășâl 
NICOLAE CEAUȘESCU, a 
șp«us :

„Am vizitat culturile coo
perativei din comuna Pu
tinei. Ne-a povestit tovară
șa președintă despre rezulta
tele obținute de cooperativă, 
desure strădaniile cooperatori
lor de a asigura o recoltă bo- 
' ^ă. Doresc să-mi exprim sa-*  
tisfacția pentru felul în care 
sint întreținute culturile, pen
tru faptul că atît porumbul, cît 
și fioarea-soarelui, promit de pe 
acum o recoltă bună. De ase
menea. am văzut culturile de 
grîu și de orz ; ne-au făcut 
o impresie bună. Țin să vă 
felicit pentru felul în care ati 
executat lucrările și vă urez să 
obțineți recolte cit mai bogate.

Pe la timpul experimental, 
în cultura mare

Survolăm ogoarele județului 
Olt, care au o pondere impor
tantă în agricultura țării. Pri
virile cuprind lanuri întinse 
de cereale, intercalate cu plan
tații masive de pomi fructi
feri. Elicopterul, la bordul că
ruia se aflau tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat, ate
rizează la marginea comunei 
Stoicănești. Aflind de vizita 
secretarului general al partidu
lui pe aceste meleaguri, sute 
de săteni au venit în întîmpi- 
nare, cu tradiționala pîine și 
sare, cu buchete de flori. Ei 
scandează cu bucurie, cu ne
țărmurită dragoste : „Ceaușes
cu — P.C.R., Ceaușescu — 
P.C.R,“.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt salutați de tovarășul 
Constantin Sandu, prim-secre- 
tCr al Comitetului județean 
C *-■ al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean.

Președintele cooperativei a- 
gricole din Stoicănești, tova
rășul Dumitru Tudose, invită 
pe oaspeți să viziteze lanurile 
de grîu din apropiere. Coope
rativa din Stoicănești este ves
tită astăzi in întreaga țară da
torită recoltelor mari obținute 
an de an. Iar oamenii de aici, 
prin hărnicia lor, și-au cucerit 
o faimă pe deplin meritată. 
An de an, ei au sporit avutul 
obștesc al cooperativei, care 
se ridică în prezent la aproape 
30 de milioane lei. Pentru spo
rirea continuă a producției de 
cereale, cooperatorii colaborea
ză intens cu cercetătorii de la 
Stațiunea experimentală agri
colă din Caracal, de la care 
au primit pentru experimen
tare, anul acesta, trei linii de 
grîu realizate de cercetătorii 
stațiunii de cercetări agricole 
Caracal, soiuri de mare pro
ductivitate, adecvate condiții
lor pedoclimatice din țara 
noastră. Ele sînt numerotate 
simbolic de specialiști cu ci
frul C 277 ; C. 1 119 și C. 5 222, 
tot atîtea soiuri care se dove
desc deosebit de productive. 
Cooperatorii au însămînțat cu 
aceste soiuri 120 ha. Conducă
torii de partid și dc stat se 
opresc în cîteva parcele de 
grîu și examinează cu atenție 
spicele care fiecare numără 
între 50—100 de boabe. Aceste 
soiuri de grîu — care după 
aprecierile specialiștilor vor 
da o producție de circa 4 000 
kg la hectar — se dovedesc 
a fi eficiente și din punct de 
vedere al coacerii timpurii, 
fiind în avans cu 9—12 zile 
fată de alte soiuri de grîu 
existente.

Secretarul general al parti
dului, apreciind recoltele mă
noase și contribuția specialiști
lor din Stațiunea de la Cara
cal, care au creat aceste soiuri, 
recomandă cooperatorilor să 
acorde o deosebită atenție 
strîngerii la timp și în cele 
mai bune condiții a producției 
din acest an, pentru a evita 
orice pierderi.

Cooperatorii din Stoicănești 
gn ținut să prezinte tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și alte 
rezultate bune obținute de ei 
to telelalt© sectoare de pro

Doresc, totodată, să-mi ex
prim satisfacția pentru rezul
tatele pe care le-ați obținut 
în sectorul zootehnic, sector 
care, de asemenea, are bune 
perspective de dezvoltare. îmi 
exprim speranța că cooperati
va, conducerea ei, comuniștii 
din cadrul cooperativei, vor a- 
corda toată atenția realizării 
sarcinilor ce le revin din pro
gramul elaborat de Plenara C.C. 
al P.C.R. din primăvara aces
tui an. După cum cunoașteți, 
acest program urmărește să a- 
sigure creșterea într-un timp 
rapid a producției animaliere, 
ceea ce va duce atît la creș
terea veniturilor cooperatori
lor, ale țărănimii, cît și la asi
gurarea aprovizionării întregii 
populații cu carne și pro
duse animaliere. Eu con
sider că eforturile pe care 
le facem acum — chiar 
tn condițiile grele pe care 
le-am avut în lunile mai șl 
iunie datorită inundațiilor — 
ne vor ajuta să învingem ra
pid aceste greutăți, să asigu
răm realizarea în întregime a 
programelor elaborate de Ple
nara din primăvară. îmi ex
prim speranța că dumneavoas
tră, cooperatorii din Putinei, 
cît și ceilalți cooperatori din 
județul Teleorman, vă veți 
aduce din plin contribuția la 
realizarea și depășirea acestor 
programe.

încă o dată vă felicit pentru 
rezultatele obținute în activi
tatea dumneavoastră. Felicit, 
de asemenea, consiliul de con
ducere și pe președinta coope
rativei și vă urez tuturor multe 
succese în activitatea dumnea
voastră. multă sănătate și feri
cire”.

A răspuns, mulțumind în 
numele cooperatorilor, al co
munei, pentru onoarea ce li 
s-a făcut de a avea în mijlo
cul lor pe secretarul general 
al partidului, pentru îndemnu
rile, sfaturile ce le-au fost a- 
dresate, președintele coopera
tivei, inimoasa ingineră Ste
fania Ionescu.

ducție. Se vizitează in conti
nuare sectorul zootehnic al 
cooperativei, care cuprinde
1 500 taurine, tot atîtea porci
ne si 1 200 de oi. Răspunzînd 
întrebărilor, gazdele arată că 
atenția cooperatorilor este în
dreptată spre extinderea aces
tui sector, care anual adaugă 
în venitul cooperativei impor
tante sume bănești. Rezultate
le obținute sînt edificatoare 
atît în ce privește sporirea nu
mărului de animale cît si a 
producțiilor de carne și lapte 
obținute. Alt succes al coope
ratorilor din Stoicănești’ este 
și faptul că anul trecut ei au 
cîștigat premiul I pe țară la 
producția de lapte De la fie
care vacă furajată au obținut 
în medie 3 152 de litri de lap
te. Prevederile pe anul in curs 
sînt și mai mari. Se ‘prevede 
obținerea unei producții de 
circa 3 500 litri lapte.

Analizindu-și posibilitățile 
de care dispun, cooperatorii 
și-au suplimentat angajamen
tele luate inițial în sectorul 
zootehnic, hotărînd să livreze 
in plus 60 de tone de carne și
2 000 hi lapte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi felicită pe cooperatori pen
tru succesele abținute atît în 
sectorul cerealier cît șj in cel. 
zootehnic, urîrdu-le noi succe
se în activitatea viitoare.

Următorul popas s-a făcut la 
Stațiunea Experimentală agri
colă Caracal. Amplasarea ei in 
plină zonă de silvostepă. pe 
un cernoziom puternic, creea
ză premise ca rezultatele obți
nute în cercetarea științifică să 
poată fi aplicate cu succes atît 
în șesul județului Olt. cît și în 
cîmpia județelor limitrofe. 
Principalul patrimoniu și mij
loc de producție afectat sta
țiunii este terenul arabil în 
suprafață de aproape 3 000 ha.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt salutați la sosire de 
directorul stațiunii, ing. Con
stantin Bălan care îi conduce 
pe oaspeți prin lanurile expe
rimentale de culturi irigate ce 
însumează în total circa 100 
ha. Aici sînt în curs de expe
rimentare circa 80 de soiuri 
de griu, orz și alte plante de 
cultură. Oaspeții sînt infor
mați că cercetătorii stațiunii 
au obținut rezultate bune în 
activitatea lor. stabilind pen
tru diferite zone cele mai 

4 bune soiuri de grîu și orz, 
precum și cei mai productivi 
hibrizi de porumb.

Se relevă cu acest prilej 
strînsa colaborare între cerce
tătorii stațiunii și o serie de 
unități agricole, printre dare 
cooperativele agricole de pro
ducție din comunele Stoică- 
nesti și Scornicești din județul 
Olt.

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc în cîteva loturi 
experimentale, primind expli
cații asupra caracteristicilor 
acestora. Un. deosebit interes 
prezintă soiul de orz „Caracal 
6“, cum îl numesc specialiștii. 
Acest soi, recoltîndu-se mai 
devreme, permite și o a doua 
cultură. Secretarul general al 
partidului apreciază activita
tea oamenilor de știință do 
aici, recomandîndu-le să a-

Locuitorii Scorniceștiului fac o primire emoționantă, plină de căldură tovarășului Nicolae Ceaușescu

corde în continuare o atenție 
deosebită cercetărilor agricole 
și introducerii rezultatelor 
bune în practică, pentru a 
contribui în felul acesta la 
progresul agriculturii noastre 
socialiste.

în încheierea vizitei, adre
sîndu-se cercetătorilor stațiu
nii, care pe tot parcursul vizi
tei au salutat cu multă căldură 
pe secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a spus :

Mi-a făcut o deosebită 
plăcere să vizitez — deși în
tr-un timp destul de scurt — 
cîm purii-? dumneavoastră de 
experiență, precum și unele 
culturi pe suprafețe mai mari, 
în special, mi-a făcut o bună 
impresie faptul că ați realizat 
soiuri de orz și de grîu timpu
riu care dau producții mari ; 
de altfel, aceste soiuri de 
grîu le-am văzut și la 
Stoicănești. Se vede că la 
stațiunea Caracal lucrează un 
colectiv capabil de cercetă
tori . și muncitori care în
făptuiește, cu bune rezultate, 
politica partidului de dezvol
tare a agriculturii noastre. 
Pentru rezultatele pe care 
le-ați obținut doresc să vă fe
licit din toată inima, pe dum
neavoastră, pe directorul a- 
cestei stațiuni, pe conducătorii 
grupelor de cercetare ; vă urez 
tuturor noi succese in activi
tatea viitoare.

Cunoașteți programul elabo
rat de Congresul al X-lea al 
partidului pentru, dezvoltarea 
agriculturii. Desigur, de la

Pregnanta imagine 
a unei agriculturi modeme
Cîmpiile întinse și mănoase 

ale Oltului lasă loc acum unei 
zone de dealuri și văi, în care 
lanurile de cereale se înveci
nează armonios cu costișe cul
tivate cu viță de vie. cu ză
voaie și pășuni, cu livezi și 
grădini bogate. Culorile verii 
aflate înaintea rodului amin
tesc de cusăturile și alesăturile 
meșteșugite cu o artă trans
misă din generație în genera
ție. Elicopterul zboară pe dea
supra unor plaiuri de o mare 
frumusețe, frumusețe neîntre
cută decît de hărnicia oame
nilor. pentru că privirea dis
tinge în satele înșirate pe văi 
ca mărgelele case noi și trai
nice, construcții zootehnice — 
saivane, ferme, crescătorii — 
durate trainic, cu mină de 
gospodar.

Din loc în loc sclipesc ar
gintiu sere întinse, acoperite 
cu folii de polietilenă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat fac un ultim popas 
la Scornicești, comună mare, 
întinsă, alcătuită din 14 sate 
și numărînd peste 10 000 de 
locuitori. Aparatul de zbor a- 
terizează pe o pajiște din mar
ginea comunei — un platou 
care din această toamnă se va 
putea numi „platoul liceul ui“ 
întrucît aici se află într-o fază 
avansată construcția liceului 
cu 8 săli de clasă.

Are loc o primire emoțio
nantă, plină de căldură, ovați
ile și urările de bun venit nu 
mai contenesc minute în șir. 
Pionieri și elevi, tinere și ti
neri îmbrăcați în superbe 
costume populare, care au dus 
faima acestor locuri în mai 
multe țări ale Europei cu pri
lejul unui turneu întreprins de 
ansamblul folcloric al comu
nei, oferă înalților oaspeți bu
chete de flori. Apoi, Vasile 
Bărbulescu, președintele coo
perativei agricole de produc- 
ție-Seornicești, îl invită pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și 

Congres și pînă acum s-au mai 
majorat unele prevederi în
scrise în acest program, dar 
noi considerăm că mai sînt 
încă posibilități de a obține 
recolte superioare, chiar față 
de aceste prevederi. Cunoa
șteți programele speciale e- 
laborate de plenara C.C. 
din primăvara acestui an, pen
tru extinderea irigațiilor și 
pentru dezvoltarea zootehniei. 
Deși stațiunii dumneavoastră 
nu-i este specifică zootehnia, 
cred totuși că ea poate aduce 
în schimb o contribuție deose
bită la crearea soiurilor de 
grîu și de alte plante, rezis
tente, cu randament bun Ia iri
gații, cu producții mari, soiuri 
care să permită o recoltare 
timpurie și să asigure astfel 
posibilitatea de a obține 
și cultura a doua. Dorim ca 
următorii cinci ani să însemne 
pentru agricultura noastră, anii 
unor transformări radicale, 
din toate punctele de vedere, 
în realizarea acestor progra
me, cercetarea științifică — 
deci și stațiunea dumneavoas
tră. cercetătorii ei — au sarcini 
deosebit de mari. îmi exprim 
convingerea că nu veți rărriîne 
mai prejos decît alți cercetă
tori, că veți aduce o contribu
ție prețioasă, la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al X- 
lea și ale Plenarei Comitetului 
nostru Central.

Vă urez încă o dată noi 
succese în activitatea dumnea
voastră. multă sănătate și fe
ricire la toți !

pe ceilalți conducători de 
partid și de stat să viziteze 
ferma zootehnică. Dat în folo
sință abia la începutul acestui 
an, complexul de creștere a 
porcilor oferă imaginea unei 
ferme moderne. în care creș
terea și dezvoltarea animale
lor se face după criterii știin
țifice asigurînd o mare pro
ductivitate și eficiență econo
mică. în prezent, complexul 
cuprinde peste 1 500 de ani
male. din care 300 scroafe de 
prăsilă. Datorită acestora, pînă 
la sfîr.șitul anului crescătoria 
va atinge capacitatea proiec
tată de 5 000 capete. Concomi
tent cu această acțiune de 
populare a fermei din surse 
proprii, în 1970 vor fi predați 
la fondurile statului, conform 
contractului încheiat, 1200 
porci grași, iar în 1971 — 
5 000. Sectorul zotehnic cu
prinde, de asemenea, 400 vaci 
de lapte care în 1969 au pro
dus în medie 2 200 litri, iar în 
acest an vor produce aproxi
mativ 2 500 litri pe cap de 
vacă furajată.

în pofida condițiilor clima
tice neprielnice din toamna a- 
nului trecut și din primăvara 
acestui an, lanurile cooperati
vei agricole de producție din 
Scornicești vestesc recolte fru
moase. De pe cele 1 000 ha 
semănate cu grîu se pre
vede o producție medie 
de 2 200 kg la hectar, 
iar de pe cele 950 ha cultivate 
cu porumb se preconizează o 
recoltă de aproximativ 3 500 
kg la hectar. Hărnicia coope
ratorilor se materializează și 
în producțiile sporite de legu
me din grădini și din serele ce 
cuprind o suprafață de 16 ha. 
De asemenea, se anunță bună 
și recolta din podgoria întinsă 
pe 88 ha, precum și rodul vii
tor din via tînără sădită pe o 
suprafață de 60 ha.

în consens unanim cu mi
lioanele de oameni ai muncii 

care. în urma grelelor încer
cări și pierderi înregistrate de 
economia națională de pe 
urma inundațiilor și-au supli
mentat angajamentele din a- 
cest an, cooperatorii din Scor
nicești au hotărît să contribu

Dragi tovarăși,
Doresc în primul rînd să 

adresez tuturor locuitorilor 
județului Olt, — și deci și lo
cuitorilor comunei Scornicești
— un salul călduros din par
tea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului patinei 
noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, urale).

Așa cum am spus și în ju
dețul Teleorman, vizita de 
astăzi este consacrată întîinirii 
cu oamenii muncii, cu țăra
nii cooperatori pentru a ve
dea cum au început și se des
fășoară lucrările de strîngere 
a recoltei. In județul Olt, am 
vizitat cooperativa Stoică
nești, stațiunea experimen
tală Caracal și cooperativa din 
Scornicești. Am putut con
stata cu satisfacție că țăranii 
cooperatori, oamenii muncii 
din agricultură — atît cei din 
județul Olt cît și cei din alte 
județe ale țării — au depus 
în acest an o muncă bună. 
Recoltele de grîu se prezintă 
bine. La Stoicănești și la Sta
țiunea experimentală din Ca
racal am constatat că recolta 
de orz trece de 3 000 kg la 
hectar, iar cea de grîu este și 
ea de circa 3 000 kg la hectar
— ceea ce reprezintă un re
zultat foarte bun. Desigur, 
aici în Scornicești n-a început 
încă recoltatul griului și nici 
al orzului. Se pare că recolta 
va fi ceva mai mică de 3 000 
kg la hectar, dar totuși ea va 
fi probabil o recoltă buna. 
Trebuie să spunem că în a- 
eeastă parte a țării — cu toate 
condițiunile climatice nefavo
rabile din toamnă și din primă
vara acestui an — vom ob
ține o recoltă mare la grîu și 
în general ‘ la păioase. Vom 
avea probabil o recoltă bună 
la porumb și la culturile de 
toamnă. De asemenea, cu 
toate greutățile provocate de 
seceta din toamnă și de inun
dațiile din primăvara acestui 
an, datorită măsurilor luate de 
partid și guvern, muncii spe
cialiștilor din agricultură, a 
întregii țărănimi cooperatiste, 
s-au creat toate condițiile 
să recuperăm pierderile su
ferite de pe urma calami
tăților, să obținem recol
te bune care să asigure apro
vizionarea populației, reali
zarea prevederilor planului pe 
anul 1970. Desigur, pentru a- 
ceasta trebuie să depunem 
ceva mai multe eforturi decît 
ar fi fost necesare în mod nor
mal ; este nevoie de o muncă 
mai intensă din partea specia
liștilor, a tuturor lucrătorilor 
și cooperatorilor din agricultu
ră. Aceasta presupune să ne 
îngrijim ca o suprafață mai 
mare să fie însămînțată în 
cultura a doua, cu porumb, ou 
plante de nutreț, cu legume. 
De altfel, de pe acum sînt coo
perative care au trecut la 
realizarea acestor sarcini; 
în felul acesta, prin pro
ducțiile obținute din cultura 
a doua, vom putea com
pensa pierderile pe care 
le-am suferit datorită inunda
țiilor. Este, desigur, nevoie de 
un efort deosebi^ dar, cu toții 

ie la refacerea economică a 
țării printr-un nou angaja
ment ce reprezintă un surplus 
de 1.5 milioane lei la valoarea 
producției globale pe 1970. A- 
ceste angajamente merg mînă 
în mînă cu ridicarea nivelului

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

cunoașteți că întregul nostru 
popor — și în primul rînd clasa 
muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea — si-au unit efor
turile. au venit în ajutorul re
giunilor calamitate și au reu
șit să limiteze efectele inunda
țiilor, să recupereze în mare 
măsură pagubele suferite în 
industrie. De aceea, noi facem 
apel Ja cooperatori, la țărăni
me, la toți lucrătorii și specia
liștii din, agricultură să se 
alăture clasei miincitoare, să 
muncească cu hotărîre spre a 
putea ca încă în anul acesta 
să recuperăm pierderile, să a- 
sigurăm îndeplinirea planului 
și să punem astfel o bază trai
nică planului pentru următorii 
cinci ani, dezvoltării econo
miei naționale, înfloririi pa
triei noastre socialiste. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Sînt oameni, în străinătate, 
care și-au pus întrebarea : Cît 
timp îi va trebui României ca 
să-și revină de pe urma aces
tor calamități naturale ? Do
resc să adresez mulțumiri, a- 
celor state și popoare — atît 
țărilor socialiste cît și țărilor 
nesocialiste — care ne-au a- 
cordat ajutorul lor spre a în
vinge greutățile. Dar se pare 
că mai sînt oameni care nu au 
înțeles ce este în stare să facă 
poporul român — popor care, 
o dată cu trecerea la construc
ția socialismului, a devenit 
stăpîn deplin pe destinele sale 
și este hotărît să învingă ori
ce greutafi. să asigure înflori
rea României socialiste, libere 
și independente. (Aplauze pu
ternice, urale. se scandează 
„P.C.R. P.C.R").

Desigur, am avut și avem 
încă unele greutăți datorită 
calamităților naturale. Dar noi 
vom învinge mult mai re
pede decît își închipuie mulți 
aceste greutăți. vom do
vedi că națiunea socialistă ro
mână de .20 milioane de oa
meni este în stare — ca de 
atîtea ori pînă acum — să 
facă adevărate minuni, să bi
ruie orice obstacole, să devină 
tot mai puternică, mai înflo
ritoare. (Aplauze puternice, 
urale, se scandează „Ceaușescu, 
P.C.R. — Ceaușescu, P.C.R.“).

Cunosc bine pe locuitorii ju
dețului Olt, iar pe cei din 
Scornicești îi cunosc și mai 
bine. Sînt convins că ei 
nu vor fi tnai prejos decît cei
lalți cetățeni ai patriei noas
tre, că vor munci cu abnega
ție și vor contribui cu toții la 
realizarea programului stabilit 
de partid și guvern. (Aplauze 
prelungite, ovații).

Avem în județul Olt o orga
nizație de partid bună. De alt
fel, și în anii ilegalității am 
avut aici o bună organizație de 
partid. O cunosc nu din auzi
te, ci din faptul că în anii 
’35—’36 am lucrat în această 
regiune pe linie de partid și 
de tineret. Cunosc că și atunci 
comuniștii de aici au răspuns 
cu cinste năzuințelor poporului, 
s-au aflat în primele rînduri 
ale îndeplinirii sarcinilor ce 
le-au fost stabilite de Co
mitetul Central — de a 

de trai al cooperatorilor care 
în 1973 vor obține 38 de lei 
norma la ziua de muncă, cu 4 
lei mai muit față de anul tre
cut.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
discută îndelung cu președin
tele și cu alți membri ai coo
perativei, se interesează înde
aproape de stadiul lucrărilor 
de întreținere a culturilor, dă 
indicații prețioase în legătură

la Scornicești: o vibrantă 
adunare populară

...Coboară Înserarea. Ploaia 
căzută mai devreme a în
miresmat aerul, a dat o nouă 
profunzime priveliștii cu la
nuri nesfîrșite, ou dealuri și 
livezi bogate. O mulțime com
pactă, sute și sute de țărani 
cooperatori veniți cu mic cu 
mare, întreaga suflare a satu
lui, așteaptă pe secretarul ge
neral al partidului și pe cei
lalți conducători de partid și 
de stat în fața căminului cul
tural. unde are ioc un scurt 
miting. Intîmpinat cu puterni
ce ovații, cu urări fierbinți de 
prietenie și de înaltă prețuire, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urcă în balconul clădirii îm
podobite cu frumoase covoare 
populare specifice locului. Ca 
niște răsaduri de flori vii, ti
nere și tineri din ansamblul 
folcloric însoțesc trecerea 
oaspeților. Din sute de piep
turi izbucnește ca un singur 
glas: „Ceaușescu-Ceaușescu“. 
„P.C.R.". Are loc o impresio
nantă manifestare a atașamen
tului /ață de politica înțeleap
tă, clarvăzătoare a partidului, 
față de omul — fiu al acestor 
meleaguri — care întruchipea
ză în modul cel mai înalt for-

conduce lupta maselor împo
triva forțelor reacționare, 
pentru o politică democratică, 
de pace, de făurire a bunăstă
rii poporului. Organizația de 
partid din județul Olt este as
tăzi o organizație puternică, 
cu un Comitet județean bun ; 
ea are ca prim-secretar și 
președinte de Consiliu popu
lar județean, un vechi activist 
de partid, din ilegalitate — și 
face totul pentru a înfăptui 
Directivele Comitetului Cen
tral al partidului. (Aplau
ze puternice, se scandează 
„P.C.R.-P.C.R.").

In aceste zile — sau mai 
bine zis în aceste săptămîni — 
s-a văzut mai mult ca oricînd 
cît de strîns unit este întregul 
popor în jurul partidului, cu 
cît entuziasm și cu cîtâ hotă
rîre urmează el cuvîntul parti
dului. înfăptuiește politica lui 
în care vede împlinirea pro
priilor sale năzuințe și pro
priul său viitor — viitorul so
cialist și comunist al patriei 
noastre. (Aplauze puternice).

Desigur, tovarăși, ne ocupăm 
și ne vom ocupa și în 
viitor în primul rînd de 
dezvoltarea construcției so
cialiste din țara noastră, 
de ridicarea bunăstării poporu
lui ; dar nu uităm nici un mo
ment că pentru a obține suc
cese cît mai mari pe această 
linie trebuie să dezvoltăm o 
largă colaborare cu toate ță
rile socialiste, cu toate po
poarele lumii, în cadrul unei 
politici de pace și cooperare 
internațională. De aceea, chiar 
în condițiunile grele prin care 
am trecut în primăvara acestui 
an datorită inundațiilor. Co
mitetul nostru Central, guver
nul țării au continuat să ducă 
o politică externă activă ; am 
continuat să avem întîlniri, să 
vizităm alte țări, să primim 
vizitele conducătorilor- unor

★

în încheierea mitingului ia 
cuvîntul tovarășul Constantin 
Sandu, prim-secretar al Comi
tetului județean de oartid-Olt 
care a spus:

Acest moment emoționant, 
această sărbătoare pentru co
muna Scornicești din județul 
Olt, va rămîne scrisă în isto
ria noastră. Celui mai credin
cios fiu al județului nostru și 
al țării întregi. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, îi mulțu
mesc din suflet pentru âceastă 
vizită în numele dumneavoas
tră, al tuturora. în numele 
Comitetului județean de partid, 
al Consiliului popular jude
țean. în numtie întregii suflări 
a județului nostru, și îl asigur 
că vom face totul pentru a 
traduce în viață Directivele 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român. Asi
gurăm conducerea partidului 
și pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal că vom 
face mai mult decît credeam 
că sîntern în stare să facem, că 
vom folosi toate rezervele 
pentru a micșora pagubele pe 
oare le-am avut în această 

cu dezvoltarea sectorului zoo
tehnic și a celorlalte ramuri 
de producție agricolă.

Se vizitează apoi zona petro
liferă din. marginea comunei» 
Peisajul tradițional al acestor 
plaiuri e înnobilat de siluetele 
sondelor, de însemnele unui 
orizont inedit, industrial, ce 
deschide localnicilor un nou 
cîmp de preocupări.

na și consecvența acestei poli
tici : tovarășul Nicolae
Ceaușescu.

Mitingul este deschis de 
Vasile Bărbulescu, președinte
le C.A.P. Scornicești: *

„Trăim bucuria de a avea 
în mijlocul nostru pe tovară
șul secretar general al Parti
dului Comunist Român, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, care au venit în co
muna noastră pentru a ne ve
dea realizările, pentru a ne da 
îndrumări ca munca noastră 
de viitor să fie mai bună și 
mai spornică.

Cred că sînt în asentimentul 
dumneavoastră să mulțumim 
din suflet tovarășului secretar , 
general pentru această vizită 
și să ne angajăm că vom lucra 
în așa fel încit să ducem mai 
departe succesele noastre, să 
întărim cooperativa noastră de 
producție, să muncim astfel in
cit să aplicăm, în bune condi- 
țiuni, hotărîrile partidului nos
tru drag.

în aplauzele puternice ale 
mulțimii. în ovațiile celor pre- 
zenți, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

state, sau partide — contribu
ind în felul acesta la întărirea 
colaborării și cooperării cu 
țările socialiste, cu toate sta
tele lumii. Prin aceasta noi 
ne-am adus, totodată, contri
buția la realizarea unei po
litici de • securitate în Eu
ropa, a unui climat de pace 
și de cooperare în lume. (Apla
uze puternice, urale, se scan
dează „P.C.R. — P.C.R.“). Tată 
de ce și în viitor, continuînd 
politica de edificare a socia
lismului în patria noastră, 
luptînd pentru a face ca viața 
poporului român să devină tot 
mai frumoasă, mai îmbelșu
gată, vom acționa consecvent 
pentru dezvoltarea colaborării 
și cooperării cu toate țările 
socialiste, cu toate popoarele 
lumii. Vom face totul pentru 
a contribui la promovarea u- 
nei oolitici de pace și coope
rare, bazate pe deplina egali
tate în drepturi între națiuni, 
pe respectul suveranității și 
independenței naționale, con
vinși că numai în aceste con
diții se poate • asigura progre
sul omenirii, victoria socialis
mului și comunismului în lu- 
me.( Aplauze, urale prelungite, 
ovații).

Doresc, în încheiere, să a- 
dresez locuitorilor din comuna 
Scornicești, tuturor cetățenilor 
din acest județ, cele mai bune 
urări de noi succese, de sănă
tate și fericire. Doresc, de ase
menea, organizației de partid. 
Comitetului județean de 
partid, Consiliului popular ju
dețean să obțină tot mai 
multe realizări în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
X-lea al partidului, a hotă
rîrilor plenarelor Comitetului 
Central privind dezvoltarea 
patriei noastre socialiste. Vă 
doresc la toți multă sănătate 
și multă fericire. (Anlauze pu
ternice, urale, ovații, se scan
dează „Ceaușescu, P.C.R. — 
Ceaușescu, P.C.R.“).

★

primăvară de pe urma inun
dațiilor, pentru a fi și noi 
printre județele de frunte ale 
țării.

★
Vizita de lucru a tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu în ju
dețele Teleorman și Olt a con
stituit o nouă și nuternică ma
nifestare a coeziunii de nez
druncinat dintre partid și po
por, o vibrantă expresie a 
dragostei față de conducătorul 
partidului și statului nostru, 
o mărturie elocventă a hotărî- 
rii cu care țărănimea coopera
tistă. alături de ceilalți oa
meni ai muncii- din patria 
noastră, depune eforturi înze
cite pentru refacerea econo
mică â țării, pentru îndeplini
rea cu succes a sarcinilor eco
nomice din acest an, ultimul 
an al actualului plan cincinal, 
pentru continua înflorire a 
României Socialiste.
N. popescu-bogdAnești 
PAUL DIACONESCU 
MIRCEA S. IONESCU

Foto • A. PASAT
I. DUMITRU.



Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri, 

Ion Gheorghe Maurer, 
in B.F. a Germaniei

(Urmare din pag. I) .

Tot ceea ce s-a petrecut și se pe
trece în acești ani pledează în 
favoarea rațiunii, pentru înlătu
rarea definitivă a forței în rela
țiile interstatale, pentru soluții 
politice acceptabile tuturor ță
rilor. Este timpul să se trea
că la măsuri concrete, con
sacrate cooperații internaționale, 
în acest cadru, consider că dez
voltarea relațiilor economice în
tre state, indiferent de orînduiri- 
le lor, constituie un fundament 
solid pentru abordarea probleme
lor politice de interes major ale 
omenirii, în centrul cărora se afla 
pacea și securitatea internațio
nala.

Cred că vizita primului minis
tru român în țara noastră, a spus 
Heinz Kuhn» se înscrie în acest 
context'*.

★
La sosirea sa în capitala Ba- 

variei, Munchen, președintele 
Consiliului de Miniștri a fost sa
lutat de primul ministru ad-inte- 
rim al landului Bavaria, Otto 
Schedl. și de alte numeroase per
sonalități ale vieții politice și ști
ințifice din acest land, printre 
care președintele Dietei Bavariei,

încordare in 
Sahara Spaniolă

Autoritățile spaniole au 
dislocat în Sahara Spanio
la alți 5 000 de .soldaii 
pentru a întări garnizoana 
militară din această colo
nie în urma incidentelor 
semnalate la 17 iunie.

Situația în teritoriul Rio de 
Oro (Sahara Spaniolă este for
mată din două teritorii — Rio 
de Oro și Sekia El Hamrad) 
este extrem de încordată ca ur
mare a incidentelor semnalate la 
17 iunie. El-Aioun este încercuit 
de trupele spaniole, care interzic 
populației să intre sau să pără
sească orașul. Unitățile militare 
spaniole operează arestări în rîn- 
durile populației și a șefilor de 
triburi care sînt bănuiți de a se 
pronunța în favoarea lichidării 
dominației coloniale și organizării 
unui referendum.

Trimiterea de noi soldați în 
Sahara Spaniolă, manevrele unor 
importante unități ale flotei ma
ritime militare,- măsurile adopta
te de guvernatorul militar al teri
toriului împotriva populației și 
refuzul autorităților span {h,? de 
a acorda independență Saharei 
Spaniole adaugă, după părerea 
observatorilor politici, noi ele
mente de tensiune în evoluția 
situației din Sahara Spaniolă.

CONVORBIRI 
RIBICICI—KOS1GHIN

• STADIUL ȘI PERSPECTI
VELE dezvoltării în continuare 
a relațiilor dintre Uniunea So
vietică și Iugoslavia au constituit 
obiectul celei de a doua zi a con
vorbirilor dintre președintele 
guvernului sovietic. Alexei Kosî- 
ghin. și premierul iugoslav, Mi- 
tia Ribicici, care face o vizită 
oficială la Moscova.
. După cum anunță agenția 
TASS. cu prilejul convorbirilor 
de joi. care s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, priete
nească, au fost discutate și une
le probleme internaționale ac
tuale. de interes reciproc, prin
tre care și problema conferinței 
general europene.

Norvegia: împo
trivire față 

de Piața comuna
• PARLAMENTUL NOR

VEGIAN a început dezba
terile legate de cererea de 
aderare a Norvegiei la Pia
ța comună. Corespondentul 
din Oslo al agenției France 
Presse, menționează că a- 
proximativ 90 de parlamen
tari, precum și mai mulți 
miniștri vor lua cuvîntul 
în cele două zile, cît vor- 
dura dezbaterile, pentru 
a-și expune poziția față de 
această spinoasă problemă. 
Observatorii politici din 
Oslo apreciază că dezbate
rile vor fi deosebit de fur
tunoase, întrucît numeroși 
parlamentari se opun cu 
vigoare aderării.

Hanauer, vicepreședintele Sena
tului bavarez și președintele Aca
demiei de științe din Bavaria, 
prof. dr. Robert Sauer, primarul 
general al orașului Munchen, 
Hans-Jochen Vogel.

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri al României și primul mi
nistru ad-interim al landului Ba
varia au avut după-amiază o în
trevedere protocolară.

Apoi, primul ministru Ion 
Gheorghe Maurer a fost invitatul 
de onoare al primarului general 
al Miinchenului, Hans Jochen 
Vogel.

în somptuoasa sală a Palatului 
Primăriei Generale, în prezența 
senatorilor municipalității, prima
rul general a îugat pe președin
tele Consiliului de Miniștri al 
României, să transmită poporu
lui român, conducătorilor săi, 
înaltul omagiu al locuitorilor ca
pitalei Bavariei. Ion Gheorghe 
Maurer a mulțumit călduros pen
tru primirea plină de cordialitate 
și a urat municipalității miinche- 
neze noi progrese în înflorirea 
marejui oraș vest-german.

Programul zilei s-a încheiat cu 
un dineu oferit în saloanele 
Hotelului Vierjahreszeiten.

★
Ministrul îomân al comerțului 

exterior, Cornel Burtică, a avut 
la Bonn convorbiri cu ministrul 
federal al economiei, Karl 
Schiller. Cu acest prilej, au fost 
discutate probleme de interes co
mun, în spiritul dezvoltării pe 
mai departe a îelațiilor economi
ce dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Federală a 
Germaniei.

8IIBIIIBIIIII

PRIN TELEFON PENTRU „SCÎNTEIA TINERETULUI»

O COLABORARE FRUCTUOASĂ
Ziarele de la Teheran au consacrat nume

roase comentarii semnificațiilor pe care le 
are vizita pe care o întreprinde Majestatea 
Sa Imperială Șahinșahul Iranului Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr în Romania, 
în editorialul său, cei mai vechi ziar de 
limbă franceză care apare în capitala Ira
nului, JOURNAL DE TEHERAN, caracte
rizează relațiile dintre Iran și România ca 
uvind o anvergură realmente considerabilă 
ca urmare a dezvoltării lor cu regularitate 
în ultimii ani.

Aici, la Teheran, există un consens una
nim asupra perspectivelor deosebite ale a- 
cestor relații. Observatorii politici din ca
pitala iraniană apreciază ca semnificative 
pentru stadiul actual al relațiilor româno- 
iraniene vizitele întreprinse între cei doi 
șefi de stat. Suveranii Iranului vor fi pen
tru a doua oară oaspeți oficiali ai țării 
noastre, după ce conducătorul statului 
nostru, președintele Nicolae Ceaușescu. a 
întreprins o vizită în Iran.

Pentru noi, grupul de ziariști români a- 
flați în Iran, aceste aprecieri ale opiniei 
publice vin sa confirme încă o dată părerile 
pe care ni le-au împărtășit, zilele trecute, 
înalții demnitari iranieni. Ocupindu-se de 
semnificația acestei vizite — și în general 
de vizitele reciproce stabilite la cel mai 
înalt nivel — șeful guvernului iranian, dl. 
Hoveida, găsea explicația dezvoltării unor 
relații amicale, de stiînsă colaborare, in 
politica activă de coexistență pașnică pro
movată de cele două țări. La rîndul său, dl. 
Zahedi, ministrul afacerilor externe, își ex
prima convingerea că vizita care începe va 
contribui la întărirea prieteniei și colabo
rării economice și culturale dintre Români i 
și Iran.

Aici, in Iran, grupul nostru de ziariști e 
înconjurat cu cordialitate. Sînt numeroase 
amănunte semnificative care ne-au convins 
că ospitalitatea gazdelor nu este de cir
cumstanță. Călătorind dincolo de limitele 
Teheranului, la sute de kilometri distanță, 
am remarcat emoționante mărturii ale sim
patiei față dc poporul român, de țara noa
stră, de conducătorul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

slclulrrt
• PREȘEDINTELE NIXON a 

primit miercuri la Casa,» Albă pe 
Gerard Smith, șeful delegației a- 
mericane la convorbirile sovieto- 
americane de la Viena pentru li
mitarea armelor strategice. Ca
sa Albă nu a dezvăluit conținu
tul discuțiilor dintre președinte 
și Smith.

Gerard Smith s-a intîlnit, de 
asemenea, cu membrii „Comi
siei de verificare" a Consiliului 
național al securității, condusă 
de Henry Kissinger, consilier 
principal al președintelui pentru 
problemele externe.

• ASTRONAUTUL AMERI
CAN GORDON COOPER a a- 
nunțat că se va retrage luna 
viitoare din corpul de astronauți

in Comitetul 

pentru 

dezarmare
GENEVA 25. — Corespon

dentul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : L.uînd cuvîntul în șe
dința de joi a Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva» 
șeful delegației canadiene, Geor
ge Ignahelf, a trecut în revistă 
problemele asupra cărora, după 
părerea sa, ar trebui să se con
centreze lucrările actualei sesiuni. 
Abordînd problema interzicerii 
armelor chimice și bacteriologice, 
G. Ignatieff a subliniat că dele
gația canadiana este gata să stu
dieze orice propunere care ar 
putea îngădui încheierea, unuia 
sau a mai multor tratate care să 
interzică producerea, stocarea și 
folosirea acestor arme. El a ară
tat că problema controlului ar 
putea fi discutată atît în cadrul 
comitetului, cît și în ședințe de 
lucru neoficiale.

Opupîndu-se apoi de problema 
dezarmării generale și totale, 
vorbitorul și-a exprimat părerea 
că, printre măsurile menite să 
pună capăt cursei înarmărilor ar 
trebui să se numere în primul 
rind acelea cate ar permite frî- 
narea înarmărilor nucleare, înce
tarea producției de material fisio
nabil în scopuri militare și inter
zicerea exploziilor nucleare sub
terane.

în intervenția sa, șeful delega
ției indiene. M. A. Husain, a 
apreciat că în redactarea proiec
tului de tratat privind denuclea- 
rizarea teritoriilor submarine, lip
sesc propunerile făcute în cursul 
sesiunii anterioare de o serie de 
delegați.

Reprezentantul Suediei. Axei 
Edelstman, a arătat că delegația 
sa ar fi dorit ca tratatul referitor 
la denii clean zarea teritoriilor 
submarine să deschidă calea spre 
noi tratative în vederea elimină
rii armelor nu numai pe funcL.l 
mărilor și oceanelor, ci și la su
prafața Im.

în încheiere au luat cuvîntul 
delegatul brazilian, R. S. Guerrei- 
ro, și reprezentantul iugoslav, Mi- 
lorad Bojinovici, care au expri
mat, de asemenea, o serie de re
zerve de ordiii juridic și politic 
privitoare la proiectul de tratat.
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„Trăiască Ceaușescu**  — cuvintele pe 
care ni le adresează diferiți oameni în mo
mentul in care află că sînteni veniți din 
România, ne emoționează profund, capătă 
— prin numele conducătorului partidului și 
statului nostru, rostit cu stimă — valoare 
de simbol, pentru politica activă de 
coexistență pașnică promovată cu consec
vență de țara noastră, politică care a adus 
României socialiste un înalt prestigiu in
ternațional.

In convorbirile cu personalități de frun
te ale guvernului iranian, ca și in discuții
le întâmplătoare neoficiale, am auzit cu
vinte elogioase la adresa țării noastre, a 
ritmului ei de dezvoltare economică, la ca-

De la trimisul nostru 
Vartan Arachelian

litatea specialiștilor români prezenți în 
Iran, în cadrul multiplelor sectoare econo
mice, în care colaborăm.

Duminică, ne-am aflat la Sari in nordul 
țării, unde am avut o intîlnire deosebit de 
emoționantă cu unul din grupurile de spe
cialiști români aflați în Iran. Aici se lu
crează în cooperare la amenajarea a 50.000 
hectare păduri, la amenajarea de drumuri 
și exploatări forestiere, ca și la proiectarea 
unui combinat de exploatare a lemnului. 
Domnul inginer Aniinedin Pour Saadat. 
director tehnic din partea iraniană, ne-a 
vorbit cu căldură despre ireproșabila cali
tate profesională a specialiștilor români, 
despre roadele acestei colaborări care se 
anunța a fi fructuoasă. La rîndul lor, ti
nerii ingineri români Mihai Hogaș, Con
stantin Nicolescu și Nicolae Crintea — deși 
sosiți aici doar de două luni — au ținut să 
ne asigure că această colaborare cu partea 
iraniană, este promițătoare. Ei au subli
niat prietenia cu care sint înconjurați, res
pectul și prețuirea de care se bucură. De

altfel, numărul specialiștilor români întîl- 
niți în Iran este mare și încerc, firesc, un 
sentiment de încredere în dezvoltarea pe 
mai departe a acestei colaborări.

Unul din ultimii specialiști români sosiți 
în Iran este Ionel Osman. L-am intîlnit Ia 
Teheran, în dimineața sosirii sale din țară. 
Aștepta prima cursă aeriană spre Tabriz, 
acolo unde se construiește, in colaborare, 
o fabrică de tractoare. Nerăbdarea profeso- 
rului-mai.ștru de Ia Grupul școlar profesio
nal „Grivița roșie**  de a ajunge mai degrabă 
la viitorul loc de muncă, pentru a participa 
lâ instruirea muncitorilor, era justificată. 
Un amănunt semnificativ : completând ală
turi de noi formularele de înregistrare la 
hotel și alungind la completarea datei de 
naștere, noua noastră cunoștință a avut o 
tresărire : urma aniversarea zilei sale de 
naștere. A petrecut-o, firesc, în mijlocul 
noilor săi elevi iranieni.

O simplă enumerare a domeniilor în ca * 
se realizează colaborarea româno-iraniană 
— construcția de mașini, hidro-energe- 
tica, amenajarea și exploatarea fon
dului forestier, construcțiile agrozootehnice 
de tip industrial — dovedește complexita
tea acestei colaborări reciproc avantajoase. 
Sînt semnificative în acest sens și cuvintele 
rostite de către industriașul Asghar Pai- 
ravi, președintele companiei „Iran-Barite", 
care își manifesta dorința ca prin intensifi
carea acestei colaborări să se cuprindă și 
sectorul exploatărilor miniere.

Zilele pe care le-am petrecut în Iran 
ne-au adus numeroase dovezi că relațiile 
româno-iraniene se dezvoltă favorabil. în 
interesul reciproc, constituind un exemplu 
convingător al posibilităților dezvoltării 
unor legături bazate pe respectul mutual, 
în spiritul bunei înțelegeri, între state cu 
Orînduiri sociale diferite.

Vizita Șahinșahului Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, în țara noastră se 
înscrie ca un eveniment însemnat în cro
nica acestei colaborări.

Teheran, 25 iunie

al N.A.S.A. și va ocupa postul de 
președinte al companiei „Națio
nal Exhibits Inc". Agenția 
U.P.I. relevă că el nu a mai 
primit nici o misiune de zbor 
din 1965 și că în ultimul timp a 
avut controverse cu oficialitățile 
N.A.S.A.

Cooper este al treilea astro
naut, după Neil Armstrong și 
Don Eisele, care părăsește 
N.A.S.A. în ultimele săptămîni.

• CIU HUA-MIN, ministrul 
adjunct al comerțului exterior 
al R.P. Chineze, conducător al 
unei delegații comerciale guver
namentale, a plecat joi pe calea 
aerului de Ia Pekin spre R.D. 
Germană, informează agenția 
China Nouă.

R, P. D. COREEANĂ. — Peisaj industrial la Phenian

Un sfert de veac de la semnarea Cartei
Națiunilor Unite

Festivitățile
de la San Francisco

Joi Ia prînz delegațiile celor 126 de state membre ale O.N.U. 
au sosit la San Francisco pentru a participa la festivitățile pri
lejuite de împlinirea unui sfert de veac de la semnarea Cartei 
Națiunilor Unite.

Delegația Republicii Sbcialiste 
România este condusă de minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, care a fost invitat s*  
participe la celebrarea acestui 
important eveniment internațio
nal și în calitatea sa de președinte 
al celei de-a 22-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

Printre participant. se află 
personalități politice din diverse 
țări, care cu 25 de ani în urmă, 
și-au pus semnăturile pe exem
plarul original al Cartei O.N.U., 
expus acum în clădirea memo
rial a veteranilor de război. De 
asemenea, sînt prezenți secreta
rul general al O.N.U., U Thant, 
miniștri ai afacerilor externe și 
toți reprezentanții permanent ai 
statelor membre ale O.N.U.

Pentru vineri după-amiază, a- 
genda prevede organizarea unei

NOUL CABINET 
BRITANIC — COMPLET

• NOUL PRIM-MINISTRU al 
Marii Britanii, Edward Heath, a 
procedat miercuri seara la com
pletarea guvernului conservator, 
numind 38 de miniștri și subse
cretari de stat. Anterior, pre
mierul britanic desemnase alți 
39 de miniștri. Urmează să mai 
fie alese patru personalități în
sărcinate cu menținerea legăturii 
între guvern și grupul parlamen
tar al Partidului conservator și 
un ofițer al Curții regale. Aceș
tia sînt considerați membri ai 
guvernului, deși nu ocupă pos
turi ministeriale. Astfel, guver
nul Heath va cuprinde 82 de 
membri. 

sesiuni comemorative în clădirea 
unde, acum 25 de ani, reprezen
tanții a 51 de state au semnat 
actul constitutiv al celei mai mari 
organizații internaționale a tutu
ror timpurilor.

Comitetul de organizare a fes
tivităților a invitat 12 persona
lități politice pentru a rosti dis
cursuri de la tribuna acestei se
siuni simbolice. Printre ele figu
rează secretarul general al 
O.N.U., U Thant, ministrul de 
externe al României, Corneliu 
Mănescu. Angie Brooks, preșe
dinta celei de-a 24-a sesiuni a 
O.N.U., Iakov Malik, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., reprezentant permanent 
al U.R.S.S. la O.N.U., Amintore 
Fanfani, președintele Senatului 
italian.

EXPUNEREA SECRETARULUI 
DE STAT AL S.U.A.

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., William Rogers, a 
expus joi, în cadrul unei confe
rințe de presă, unele aspecte ale 
politicii Statelor Unite în Orien
tul Apropiat și Indochina. Ro
gers a arătat, printre altele, că 
guvernul S.U.A. „a întreprins o 
inițiativă politică al cărei obiec
tiv este de a încuraja părțile să 
înceteze luptele și să înceapă ne
gocieri sub auspiciile ambasa
dorului Jarring, în concordanță 
eu rezoluțiile Consiliului de Se
curitate".

William Rogers a făcut cunos
cut că detaliile propunerilor 
americane au fost înmînate 
prin canale diplomatice Uniunii 
Sovietice, Marii Britanii, Fran
ței, Israelului, R.A.U., Iordaniei, 
Libanului și altor țări arabe in
teresate în conflictul din Orien
tul Apropiat.

în legătură cu politica S.U.A. 
in Indochina, Rogers a repetat 
poziția cunoscută a Statelor. Uni
te privind invadarea Cambod- 
giei.

MOBILIZARE
GENERALĂ

LA PNOM PENH
PNOM PENH 25 (Agerpres). 

— Forțele de rezistență populară 
din Cambodgia continuă să-și 
mențină presiunea asupra orașe
lor Siem Reap, Kompong Thom 
și Kompong Speu, multiplicîn- 
du-și acțiunile ofensive lansate 
în aceste zone, relatează cores
pondenții agențiilor de presă. în 
apropiere de Kompong Speu, la 
aproximativ 40 kilometri de ca
pitala țării, Pnom Penh, forțele 
patriotice au atacat joi un cartier 
general al forțelor regimului Lon 
Noi. Potrivit agenției Associated 
Press, care transmite știrea, joi 
seara luptele continuau să se 
desfășoare în această regiune.

Alte ciocniri au fost semnalate 
în apropierea localității Kompong 
Luong, unde se află un impor
tant nod rutier oaie asigură le
gătura dintre Pnom Penh și pro
vinciile septentrionale ale țării.

în orice caz, apreciază cores
pondenții de presă, în momentul 
de față in Cambodgia situația 
evoluează defavorabil pentru tru
pele regimului Lon Noi. O' de
monstrează și faptul că în cursul 
zilei de joi noi trupe saigoneze 
au pătruns în teritoriul cambod
gian. pentru a lupta împotriva 
forțelor de rezistență populară, 
iar bombardierele americane 
„B-52“ și-a concentrat din nou 
misiunile asupra Cambodgiei, 
pentru a sprijini trupele regimu
lui Lon Noi. De asemenea, agen
țiile de presă relatează că la 
Pnom Penh, administrația Lon 
Noi a dat publicității joi o de
clarație de mobilizare generală, 
care afectează toate persoanele 
între 18 și 60 de ani.

CONFERINȚA 
CVADRIPARTITÂ
DE LA PARIS

PARIS 25 (Agerpres). — Joi a 
avut loc la Centrul de conferințe 
internaționale din Paris cea de-a 
72-a ședință a convorbirilor 
cvadripartite în problema vietna
meză. în cuvîntul. lor, reprezen
tanții R. D. Vietnam și Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
au demascat ambiția Pentagonu
lui de a obține o victorie milita
ră" în Vietnam, precum și pre
tinsa politica de „pacificare**  a 
Washingtonului în Indochina. A- 
ceastă politica — a subliniat re
prezentantul C.R.P. — înseamnă 
asasinarea populației pașnice, 
distrugerea satelor și recoltelor și 
alte acțiuni barbare.

Reprezentantul părților ameri
cană și saigoneză, în luările lor 
de cuvint, s-au limitat să repete 
pozițiile lor cunoscute.

ORIENTUL APROPIAT
• Ciocniri militare siriano—israeliene

9 Reuniunea ambasadorilor marilor

puteri la O. N. U.
Detașamente ale armatei si

riene, susținute de blindate și 
artilerie, au traversat miercuri 
linia de încetare a focului ata- 
cînd poziții, instalații și obiective 
ale armatei israeliene amplasate 
pe teritoriul sirian ocupat de a- 
ceasta — înălțimile Golan, a de
clarat la Damasc un purtător mi
litar de cuvînt. El a adăugat că 
interve^ia blindatelor, artileriei 
și avrabci israeliene nu a împie
dicat formațiunile siriene să-și 
îndeplinească minunea, după 
care s-au reîntors la bazele lor.

Atacul asupra pozițiilor israe
liene a fost confirmat oficial ia 
Tel Aviv de către un purtător 
de cuvînt. El a menționat că blin
datele israeliene au lansat un 
contraatac. Agențiile de preșă au 
transmis că joi după-amiază avia
ția israeliană a întreprins noi ac
țiuni de luptă asupra unor obiec

• DUPĂ CUM ANUNȚA 
publicația de specialitate 
„L’argus de Fautomobile". 
anul 1969 a fost un an re
cord al producției 'mondiale 
de automobile : au fost con
struite aproape 30 milioane 
de vehicule. în ce privește 
„clasamentul**  producătorilor 
de automobile. Societatea a- 
mericană „General Motors" 
continuă să se afle pe pri
mul loc. urmată de „Ford“ 
(S.U.A.) și „Volkswagen**  
(R.F. a Germaniei). Printre 
producătorii francezi, Regia 
Renault, care a fabricat pe^tă 
un milion de automobile în 
1969, și-a păstrat locul ont 
pe scara mondială.

Tn ultimii opt ani, au fost 
produse pe glob peste 190 
milioane de automobile; care 
au venit să se aejauge parcu
lui mondial auto ce cuprindea 
la 1 ianuarie 1969 respectabi
la cifră de 213 689 559 vehi
cule.

• LA DAR-ES-SALAAM a 
început procesul intentat unui 
grup de persoane acuzate de ten

Șahinșahul Iranului 
Mohammad Reza Pahlavi

Aryamehr
(Urmare din pag. a l-a

împărăteasa Farah manifestă 
un interes deosebit pentru activi
tățile cu caracter social, artistic 
și sportiv și patronează activita
tea diferitelor instituții de bine
facere.

La 26 octombrie 1967 a avut 
loc la Teheran ceremonia înco
ronării Șahinșahului. Cu aceeași 
ocazie, împărăteasa Farah d fost 
declarată regent unic, pînă la 
majoratul prințului moștenitor, 
Reza Pahlavi.

Politica externă a Iranului este, 
în primul rînd, o politică de in
dependență națională, de stabi
lire de relații prietenești cu 
toate statele, indiferent de deo
sebirile de orînduire politică și 
socială. Această politică are la 
bază fidelitatea față de princi
piile Cartei Națiunilor Unite, 
convingerea că fiecare stat, mare 
sau mic, poate și trebuie să-și 
aducă contribuția la slăbirea în
cordării internaționale, la înțele
gere, prietenie și colaborare în
tre popoare. De o largă apre
ciere s-a bucurat propunerea Șa- 
hinșahuîui, făcută la O.N.U., ca 
statele să contribuie cu bugetul 
lor de înarmare pe o zi la fondul 
de luptă împotriva ignoranței, a 
analfabetismului.

Actuala vizită a Șahinșahului 
Iranului în țara noastră reafirmă 
dorința comună a celor două 
state și popoare de a colabora 
mai strîns, de a se cunoaște mai 
bine. Ea constituie, totodată, o 
dovadă concretă a posibilităților 
de cooperare fructuoasă între

20 DE ANI DE LA DECLANȘAREA 
RĂZBOIULUI DE AGRESIUNE DIN COREEA

Mitinguri 
și la

PHENIAN 25 (Agerpres). — 
Cu prilejul „Zilei de luptă pentru 
retragerea Gupelor agresoare a- 
mericane din Coieea de sud" la 
Phenian a fost organizat un mare 
miting. Au luat parte Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
premierul Cabinetului de Mi
niștri. și alți conducători de 
partid și de stat. Au fost, de ase
menea, prezenți Norodom Sianuk. 
șefuî statului Cambodgia. pre
ședintele Frontului Național Unit 
Kampuchea, precum și membrii

tive siriene și că a continuat, de 
asemenea, duelul de artilerie între 
cele două părți pe înălțimile Go
lan. Aceste informații au fost con
firmate atît la Tel Aviv, cît și Ia 
Damasc.

(Agerpres)

NEW YORK 25 (Agerpres). 
— Ambasadorii la O.N.U. 
ai Franței. Marii Britanii. 
U.R.S.S. și S.U.A. s-au reunit 
din nou miercuri pentru a 
continua discuțiile cu privire 
la o reglementare pașnică a 
conflictului din Orientul A- 
propiat. pe baza recomandă
rilor rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. 
Reuniunea a durat trei ore.

Viitoarea întîlnire va avea 
loc la reședința ambasadorului 
sovietic, la data de 1 iulie 
a.e.

tativă de răsturnare a actualului 
guvern și de asasinare a preșe
dintelui Julius Nyerere. Printre 
acuzați figurează și fostu’ mi
nistru de externe, Oskar Kam- 
bona. care se află in exil la Lon
dra. Tn actul de acuzare se ara
tă că in perioada martie 1968— 
octombrie 1969, inculpații au 
complotat împotriva guvernului 
și au fost finanțați de către Os
kar Kambona.

MONOGRAFIE CARAGIALE 
EDITATĂ LA MOSCOVA

• IN COLECȚIA „OAMENI 
DE SEAMA", editura sovietică 
„Tînăra Gardă" a publicat o mo
nografie consacrată marelui dra
maturg român Ion Luca Cara- 
giale. Lucrarea este semnată de 
I. Konstantinovski.

A scrie despre autorul „Scri
sorii pierdute", a declarat Kon
stantinovski. înseamnă a scrie 
despre România, despre poporul 
ei, despre unele particularități 
ale istoriei țării, despre literatu
ra română de la sfîrșitul secolu
lui al XIX-Iea și începutul se
colului nostru. 

state cu sisteme sociale diferite, 
cooperare bazata pe principiile 
independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc.

O puternică expresie a bunelor 
relații statornicite între România 
și Iran a constituit-o vizita fă
cută în luna septembrie 1969 de 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, împreuaă cu 
soția, în Iran — eveniment ma
jor în evoluția colaborării celor 
două țări pe multiple planari.

Dinamismul relațiilor româno- 
iraniene este reliefat de schim
burile de vizite a numeroase de
legații guvernamentale, a altor 
diferite contacte pe linie de stat, 
parlamentare, economice și cul
turale, de îndeplinirea cu succes 
a numeroase acorduri economice, 
comerciale și de cooperare teh- 
nico-științifică, de colaborarea 
fructuoasă în cadrul O.N.U.

Această a doua vizită oficială 
în Republica Socialistă România 
a Șahinșahului Iranului este aș
teptată cu deosebit interes în cer
curile oficiale și opinia publică 
din țara noastră, fiind considerată 
ca o nouă contribuție la dezvol
tarea relațiilor româno-iraniene.

Cu sentimente de stimă și pre
țuire fată de poporul iranian, fată 
de eforturile pe care acesta le 
face pentru progresul său econo
mic, social și cultural, poporif ro
mân urează Maiestăților Lor 
periale, Șahinșahul Mohamf^JK 
Reza Pahlavi Aryamehr și îmuâ'- 
răteasa Farah, un călduros „bun 
venit" în România.

la Phenian 

Pekin
delegațiilor R. P. Chineze, R. D. 
Vietnam, F.N.E. și Guvernului 

Revoluționar Provizoriu a! Repu
blicii Vietnamului de Sud și 
Frontului Patriotic din Laos.

In cadrul mitingului au luat 
cuvîntul Kim Ir, membru al Pre

zidiului Comitetului Politic al 
C.C., secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, prim- 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, Norodom Sianuk, pre
cum și șefii celorlalte delegații 
aflate în capitala R. P. D. Co
reene.

Delegația chineză, condusă de 
Huan Yun-sen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, șeful Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, a fost primită de Kim 
Ir Sen. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire cordială, priete
nească.

PEKIN 25. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, tra.'f- 
mite : Cu prilejul împlinirii tțțJ 
de ani de la declanșarea răzbel 
iului de agresiune din Coreea de 
către imperialismul american și 
a 20 de ani de la ocuparea cu 
forța de către acesta a teritoriu
lui chinez Taiwan, joi a avut 
loc la Pekin un mare miting, la 
care au luat parte peste 100 000 
de persoane.

La miting au participat Ciu 
En-lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat. Kan Șen, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină și alte persoane 
oficiale chineze. Au fost de ase
menea de față delegații și re
prezentanți de peste hotare.

Tn cadrul mitingului au luat 
cuvîntul vicepremieru! Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze. Li 
Sien-nien, și conducătorul dele
gației coreene, Pak Sen Cer, 
membru al Prezidiului Comite
tului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea. Vorbito
rii au descris pe larg lupta co
mună dusă în cadrul lăzboiului 
împotriva agresiunii americane 
din Coreea și succesele repurtate 
de popoarele lor.

• UN NUMĂR de 282 oa
meni de știință americani 
membri ai „Academiei națio
nale de științe", au semnat o 
petiție adresată președintelui 
Nixon, prin care cer să se 
pună capăt războiului dus de 
S.U.A. în Indochina. „Noi. 
cei care semnăm acest do
cument, se arată in petiție, 
cerem retragerea imediată a 
trupelor americane din Cam
bodgia și retragerea totală a 
forțelor noastre armate din 
Indochina într-un interval de 
un an Printre semnatari se 
află 12 laureați ai Premiului 
Nobel și doi foști consilieri 
științifici prezidențiali. Ini
țiatorii petiției sînt profeso
rii universitari George Pi- 
mental și Charles Morrey, de 
la Universitatea din Califor
nia.
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