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DELEGAȚIA DE PARTID

MESAJUL
președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 

adresat participanților la cel de-al III lea colocviu 

de la București în problemele securității și cooperării 

in Europa, organizat de Asociația de Drept Internațional 

și Relații Internaționale din Republica Socialistă România

Șl GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ,
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU, ȘI-A ÎNCHEIAT
VIZITA ÎN R.P.D. COREEANĂ

PLECAREA 
DIN PHENIAN

PHENIAN 15. — Trimisul tului de Miniștri, Kim Yăng Ciu,
special Agerpres, Adrian Iones- 
cu, transmite :

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialis
te România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, și-a încheiat, marți 15 
iunie, vizita oficială de priete
nie în Republica Populară De
mocrată Coreeană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa, Elena Ceaușescu, au 
fost conduși de la reședința lor 
pînă la aeroport de tovarășul 
Kim Ir Sen, cu soția sa, Kim 
Săng E. '

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări, membrii 
delegației române au fpst salu
tați în timpul trecerii lor, prin 
oraș și la aeroport de numeroși 
locuitori ai capitalei; Luîndu-si 
cu căldură rămas bun de la 
oaspeții români, cetățenii Phenia
nului i-au condus cu aceleași 
calde sentimente de prietenie, 
stimă și cordialitate, exprimînd 
satisfacția profundă pentru mo
mentul de mare importantă pe 
care l-a înscris vizita delegației 
române în cronica relațiilor fră
țești, de colaborare și solidarita
te militantă dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Ceremonia oficială a plecării 
a avut loc pe aeroportul Sun 
An, împodobit festiv.

Din mijlocul mulțimii aflate 
pe aeroport se înălțau mari por
trete ale tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen.

Erau arborate drapelele de 
stat ale celor două țări.

La sosirea delegației române, 
sînt intonate imnurile’ de stat ale 
Republicii Populare Democrate 
Coreene și Republicii Socialiste 
România.

O gardă militară, alcătuită din 
unități ale infanteriei, aviației și 
marinei, cu drapel și muzică, a 
prezentat onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Kim Ir 
Sen au trecut în revistă garda 
de onoare. In acest timp, în 
semn de omagiu, răsună 21 de 
salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, membrii delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne, și-au luat apoi rămas bun 
de la tovarășii Kim Ir, membru 
al Comitetului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, ririm-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, Pak Sen 
Cer, membru al Comitetului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, al 
doilea vicepreședinte al Cabine-

general de armată O Jin U, 
membri ai Comitetului Politic, 
secretari ai Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
Yang Hyang Sop, membru 
supleant al Comitetului Po
litic, secretar al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, Zăng 
Zun Thek, Kim Man Ghe.n, 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinți ai Cabinetului de 
Miniștri, Kan Rian Vk, vicepre
ședinte al Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, Pek Nam 
Up, președintele Adunării Popu
lare Supreme, Hă Dam, minis
trul de externe al R.P.D. Core
ene, și alte persoane oficiale co
reene.

Erau prezenți pe aeroport șe
fii misiunilor diplomatice acre
ditați la Phenian.

Au fost de față Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Pheninan, 
Kang Iăng Săp, ambasadorul 
Republicii Populare Democrate 
Coreene în țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen, îm
preună cu soțiile lor, membrii 
delegației române, au primit a- 
poi defilarea gărzii de onoare.

Intîmpinat cu urale și aplau
ze care nu contenesc minute în 
șir, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

(Continuare în pag. a V-a)

Cinintol tovarășului 
mut miișEscu

Curintol tovarășului 
w in sa

Stimate tovarășe Kim Ir Sen, 
Stimată tovarășă Kim Săng E, 
Dragi tovarăși și prieteni,

După o săptămînă petrecută in 
frumoasa și ospitaliera Coree 
populară, a sosit momentul să ne 
luăm rămas bun <le la Dum
neavoastră, de la entuziastul po
por coreean, care nc-a făcut o 
primire atît de caldă și de prie
tenească.

încheiem vizita cu bogate im
presii despre hărnicia, iscusința 
și dirzenia cu care poporul Re
publicii Populare Democrate 
Coreene își făurește o viață 
nouă, construind cu succes so
cialismul, despre preocuparea sa 
legitimă pentru reunificarea paș
nică a patriei.

Intîlnirile pe care le-am avut

și convorbirile purtate cu tova
rășul Kiim Ir Sen și ceilalți con
ducători de partid și de stat — 
în spiritul stimei și înțelegerii 
tovărășești — ne-au dat posibi
litatea să adîncim și mai mult 
cunoașterea reciprocă, să eviden
țiem noi posibilități de a dez
volta raporturile de prietenie și 
colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, de a întări 
solidaritatea noastră internațio- 
nalistă.

Sîntem încredințați că, prin 
rezultatele sale, vizita se va 
înscrie, totodată, ca o contribu
ție importantă la dezvoltarea co
laborării și prieteniei dintre ță
rile socialiste, dintre partidele 
comuniste și muncitorești la în-

(Continuare în pag. a V-a)

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,

Stimați și distinși oaspeți 
români.

Stimați tovarăși și prieteni,

Terminînd vizita în țara noas
tră, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, va 
părăsi orașul Phenian.

In acest răstimp, noi am pe
trecut zile deosebit de plăcute 
și utile, avind în mijlocul nos

SEMNAREA
COMUNICATULUI COMUN

Marți, 15 iunie, a avut Ioc 
solemnitatea semnării comuni
catului comun privind vizita în 
Republica Populară Democrată 
Coreeană a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România.

Comunicatul comun a fost 
semnat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
și de tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 

Inpoqina a V-a publicăm: Comunicatul comun privind vi
zita în Republica Populară Democrată Coreeană a delegației 
de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România.

tru pe solii prieteniei poporului 
frate român.

In preajma clipei de despăr
țire. permiteți-mi să exprim 
recunoștința profundă pentru vi
zita întreprinsă în țara noastră 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de delegația română, precum și 
pentru sprijinul, solidaritatea 
manifestată cu lupta dreaptă a 
poporului nostru. ~

Deși a fost scurtă, vizita dum
neavoastră în țara noastră a 
contribuit la înțelegerea recipro
că și la întărirea prieteniei din
tre partidele și popoarele noas
tre, dintre Coreea și România,

(Continuare în pag. a V-a)

Coreea, președintele Cabinetului 
de Miniștri.

După semnare, în aplauzele 
celor prezenți, conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări și-au strîns cu căldură mii* 
nile.

La solemnitate au participat 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Kim Săng E.

Au fost prezenți tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

(Continuare în pag. a V-a)

Am deosebita plăcere de a adresa salutul meu 
participanților la cel de-al III-lea colocviu de 
la București, organizat sub auspiciile Asociației 
de Drept internațional și Relații Internaționale 
din Republica Socialistă România, in cadrul că
ruia urmează să fie dezbătută o temă de în
semnătate majoră — Conferința pentru secu
ritate și colaborare in Europa.

România socialistă este profund interesată în 
realizarea securității și cooperării pe continent, 
în dezvoltarea largă a raporturilor intereuro- 
pene in toate domeniile, in apropierea și înțe
legerea dintre națiuni in spiritul bunei vecină
tăți și militează cu consecvență pentru atin
gerea acestor scopuri. Construirea unui sistem 
trainic de pace și securitate reclamă așezarea 
fermă a relațiilor dintre state pe baze noi, de
mocratice, ale respectării independenței și su
veranității naționale, neamestecului în treburile 
interne, respectului și avantajului reciproc. 
Securitatea implică eliminarea forței sau ame
nințării cu forța din viața politică a Europei, 
dezvoltarea procesului de destindere care să 
ducă la depășirea actualei divizări a continen
tului în grupări militare opuse, la crearea unui 
climat de încredere și colaborare intre state, 
indiferent de orînduirea lor socială.

Considerind că viitoarea conferință euro
peană va constitui o etapă de o deosebită im
portanță in acest proces. România, ca și alte 
state, se pronunță pentru convocarea ei cit mai 
grabnică. Desigur, o singură conferință nu își 
poate propune rezolvarea totalității problemelor 
care s-au acumulat in Europa. De aceea, con
diționarea convocării conferinței de soluționare 
prealabilă a unor probleme contravine 
proceselor pozitive ce au loc pe continent, 
intereselor realizării unui climat de destindere 
care să favorizeze însăși reglementarea acestor 
probleme.

Constatăm cu satisfacție că in direcția pregă
tirii Conferinței s-au făcut pași pozitivi ; s-a 
conturat un consens asupra locului întilnirii și

E MAI RENTABIL 
SĂ FINANȚĂM CER
CETAREA ORIGINALĂ 
ORI SĂ CUMPĂRĂM 

LICENȚE?
Producem de mulți ani trac

toare și camioane, turisme pen
tru orice teren, autobuze. Zeci de 
mii de exemplare au fost expor
tate, cucerindu-și un prestigiu 
de marcă în cele mai diverse 
colțuri ale lumii. S-ar părea că 
experiența pe care am acumu
lat-o ne-ar permite să lansăm, 
în continuare, produse noi, com
petitive pe piața internațională, 
la nivelul exigențelor unui do
meniu în care concurența e de
osebit de severă. Care sînt însă
perspectivele acestui sector în 
viitorul apropiat ? Autobuzele se 
vor fabrica folosind licența 
M.A.N. pentru partea mecanică ; 
camioanele medii și mari cu mo
tor Diesel — tot pe licența 
M.A.N. ; autoturismele — în li
cență Renault ; utilitarele — 
după aceeași licență ; o parte 
din gama de tractoare — în li
cență Fiat. Destul de multe după 
cum se vede... Dar cel puțin 
peste patru-cinci ani cercetarea 
originală va putea elimina im
portul de inteligență tehnică ? 
Sînt posibilități pentru elabo
rarea în țară a unor vehicule 
de cele mai diferite genuri, cu 
calități competitive ?

Pentru a afla răspunsul există 
o cale foarte simplă : o vizită la 
Institutul de cercetare și pro
iectare pentru automobile și 
tractoare (I.C.P.A.T.) din Bra
șov. Cum practica internațio
nală, chiar a unor firme cu de
cenii de activitate în construcția 
de motoare și vehicule, arată că 
lansarea unui nou produs nece
sită cel puțin 3—4 ani de pregă
tire ar însemna că noutățile a- 
nului .1975 trebuie să se afle 
deja în lucru la I.C.P.A.T.

★
Institutul e nou, are abia șase 

ani. Totuși, a-1 aborda în acest 
fel ar constitui o greșeală ; aici
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ACTUALITATEA 
PENTRU TINERET
• Evenimentul zilei — a sosit 
VACANȚA MARE ! • Pionie
rii întâmpină Conferința na
țională a organizației lor
• Un bust al lui Tudor Vladi- 
mirescu la liceul bucureștean 
care-i poartă numele • Prima 
inițiativă a Consiliului tine
relor fete din Brașov : sfaturi 
în preziua nunții >3 Pledoarie 
pentru cercurile auto Ia sate
• O invitație la poalele Tîm- 
pel pentru iubitorii muzicii de 
cameră • Pe Valea Prahoyei 
tinerii își construiesc o repli
că montană pentru Costinești
• Cele mai bune asistente 
medicale din Fetești • Actua

litatea sportivă

sferei participanților și s-a realizat o apropiere 
a punctelor de vedere in ee privește discutarea 
unor probleme importante cum sint repudie
rea forței, extinderea schimburilor econo
mice, tehnico-științifice și culturale, crea
rea unui organism permanent de colaborare eu
ropeană. Se manifestă, de asemenea, un interes 
sporit pentru adoptarea unor măsuri de redu
cere a încordării militare și de dezarmare pe 
plan european.

Sintem de părere că, in prezent, sint întru
nite condițiile pentru a se trece la pregătirea 
mai activă a conferinței. Considerăm, de aceea, 
ca o sarcină imediată începerea consultărilor 
intr-un cadru multilateral, cu participarea nemij
locită a tuturor statelor interesate. Însăși tre
cerea la această fază nouă de pregătire este de 
natură să contribuie la înlăturarea obstacolelor 
existente și la punerea de acord a diferitelor 
aspecte practice pe care le ridică organizarea 
conferinței europene. Apare necesar ca în abor
darea acestor probleme să se manifeste o ma
ximă receptivitate, să se țină seama de drep
turile și interesele legitime ale tuturor părților, 
căutîndu-se soluții capabile să întrunească con
sensul general.

Edificarea securității in Europa presupune o 
contribuție activă din partea guvernelor, parla
mentelor, organizațiilor politice și obștești, mo
bilizarea largă a opiniei publice din țările eu
ropene. In acest cadru, institutele de cercetare, 
oamenii de știință, specialiștii în teoria și prac
tica relațiilor internaționale au de jucat un im
portant rol pozitiv, prin contribuția pe care o 
pot aduce la promovarea ideilor nobile ale 
păcii, securității și colaborării in Europa și în 
lume.

Asigurindu-vă că România va sprijini orice 
acțiuni constructive imlreptate spre înfăptuirea 
securității și cooperării europene, iar Bucu- 
reștiul va fi întotdeauna gata să-și ofere, ospita
litatea întilnirilor internaționale, menite să pro
moveze acest obiectiv, urez succes deplin lucră
rilor reuniunii dv.

PAG. 4

au fost reuniți din întreprinde
rile brașovene ingineri cu o bo
gată experiență, unii cu 20—30 
de ani de meserie, a căror sem
nătură o poartă o bună parte 
din realizările uzinelor „Tracto
rul" sau a celor de autocamioa
ne. Alături de ei se află însă 
zeci de tineri a căror vechime

ANDREI BANC

(Continuare în pag. a TV-a)

mari
de TEOFIL BUȘECAN

azi. un 
acelora 

remarcați în mod deosebit la stu-

Mici meșteri

Unul din noi, după atîțic ani îmi amintesc și 
băiat tăcut, sperios la încăierări, din categoria 
care nu pnea se fac /
diu, a devenit, dintr-o dată, subiectul admirației unanime 
a întregii școli. Trăiam cu toții atmosfera atît de muiată în 
emoții a ultimelor săptătnîni înainte de vacanța mare, 
cînd mireasma teilor domina mirosul motorinei din po
dele, cînd, paralel cu „recapitulările", ne pregăteam pen
tru expoziția finelui de an Ia „lucru de mină". Colegul 
de care-mi amintesc s-a înfățișat cu o căruță ceva mai 
mare ca palma unui om mare, dar meșterită cu atîta mi
gală, cu atîta iscusință, îneît ni se 
uimire, cu un cuvînt, prezentase o 
„adevărate".

Războiul ne-a risipit, nu mai știu 
ajuns meșter cu adevărat, precum îi 
dar performanța lui stăruie încă în 
expoziție, organizată în aceste zile în holul unui liceu 
bucureștean mâ face să dau aducerii aminte tîlcul unei 
meditații. Am văzut în expoziția din holul liceului bucu
reștean un automobil de curse, nu o machetă, ci un au
tomobil de curse adevărat, cu motor, cutie de viteză,
amortizoare, frîne, sașiu, volan etc., am văzut apoi un
set de motociclete cu două și trei roți, apoi un set de
carturi, de la 75 cm pînâ la 175 cm. , apoi o gamă lar
gă de aparate electrice, sigur, ■ aparate care funcționează, 
aparataje de radio-recepție tranzistorizate, instalații de 
laborator pentru reacții chimice; aparate optice etc.’Dacă 
mă gîndesc că pentru elevii ce ne entuziasmaserăm, cu 
mulți ani în urmă, de bravura colegului ce meșterise din 
lemn faimoasa căruță miniaturală, duduitul unui motor cu 
ardere internă era un prilej de cumplită spaimă și de în
trebări fără răspunsuri, n-o fac pentru a marca distanța 
ce. desparte „epoca lemnului cioplit" care modela univer
sul de preocupări a tinerilor de atunci, de epoca tehni
cii în acțiune din zilele noastre, ci pentru a evidenția un 
act pedagogic în consens cu cerințele societății contem
porane.

Un grup de elevi de la Liceul „Ion Neculce", sub în
drumarea profesorilor și a unor maiștri, au executat pro
totipul automobilului de curse prezentat în expoziție. Am

'(Continuare în pag. a TV-a)

• DESCHIDEREA EX
POZIȚIEI REALIZĂRI
LOR ÎN CONSTRUC
ȚIA SOCIALISTĂ A

REPUBLICII POPU
LARE CHINEZE

• Miercuri au început 
la București lucrările 
Colocviului științific 
european cu tema : 
„CONFERINȚA PEN
TRU SECURITATE Șl 
COOPERARE ÎN EU
ROPA : ETAPE, PRO

CEDURI, CON
ȚINUT"

„tăia 
căruță

răsuflarea" de 
aidoma uneia

micul meșter adacă 
preziseserăm cu toții, 
memorie, iar o altă
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NICOIzAE 
președintele

VACANTA !

TELEGRAME
T e ’/a r ă ș u 1

CEAUȘESCU, _______
Consiliului de Stat'al Republi. 
eii Socialiste România, a tri
mis tovarășului NIKOLAI 
VIKTOROVICI PODGORNÎI, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, o 
telegramă de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din via
tă a lui Serghei Pritițkîi, 
membru al C.C. al P.C.U.S.. 
vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste, președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al Republi
cii Sovietice Socialiste Bielo
ruse.

Președintele Republicii Ita
lia, GIUSEPPE SARAGAT, a 
trimis președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă de 
mulțumire pentru mesajul de 
felicitări adresat eu ocazia zi
lei naționale a Italiei.

• MINISTRUL AFACERI
LOR INTERNE al Republicii 
Socialiste România. Cornel O- 
nescu, care, la invitația minis
trului de interne al Republicii 
Democratice Populare a Ye
menului, Muhammed Saleh 
Mutee’a, va face o vizită în a- 
ceastă țară, a plecat marți di
mineața la Aden.

• MARȚI DUPĂ AMIAZĂ 
s-a înapoiat în Capitală, ve
nind din Republica Federală a 
Germaniei, Gheorghe Cioară, 
președintele Consiliului națio
nal pentru știință și tehnolo
gie, care, la invitația ministru
lui vest-german pentru educa
ție și știință, Hans Leussink, a 
făcut o vizită în această țară.

• MARȚI AU ÎNCEPUT Ia 
Consiliul de Miniștri lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale ro- 
mâno-cehoslovace de colabora
re economică și tehnico-științi- 
fică.

• DUPĂ O VIZITĂ de mai 
multe zile în tara noastră, de
legația daneză condusă de mi
nistrul educației din Danemar
ca. Helge Larsen, a părăsit Ca
pitala marți dimineață.

|k|L

• EVENIMENTUL ZILEI — A SOSIT VACANTA MARE I • PIONIERII ÎNTÎMPINA CONFERINȚA NAȚIONALA A ORGANIZA
ȚIEI LOR • UN BUST AL LUI TUDOR VLADIMIRESCU LA LICEUL BUCURESTEAN CARE-I POARTA NUMELE • PRIMA INI
ȚIATIVĂ A CONSILIULUI TINERELOR FETE DIN BRASOV ; SFATURI ÎN PREZIUA NUNTII • PLEDOARIE PENTRU CERCURILE 
AUTO LA SATE • O INVITAȚIE LA POALELE TÎMPEI PENTRU IUBITORII MUZICII DE CAMERA • PE VALEA PRAHOVEI 
TINERII ÎSI CONSTRUIESC O REPLICA MONTANĂ PENTRU CO STINEȘTI • CELE MAI BUNE ASISTENTE MEDICALE DIN 
FETEȘTI • CONSTANTIN GRUIESCU AUREL MIHAI SI AUREL DUMITRESCU, SEMIFINALISTI LA „EUROPENELE" DE BOX

ÎN PREGĂTIREA CON
FERINȚEI NAȚIONALE 
A ORGANIZAȚIEI PIO
NIERILOR

Acum, chid apar aceste 
rinduri, absolvenții abeceda
rului sint in vacantă de peste 
18 ore. Și-au dat in păstrare 
primele lor carnete de elev, 
cu note bune ori foarte bune 
și, cu siguranță, peste 8 ani, 
peste 10 ori peste 12, le vor 
răsfoi cu nostalgice aduceri 
aminte. Cei ce au terminat 
școala generală poartă de mai 
puține ceasuri titlul de absol
vent al primei promoții de 
elevi care a frecventat 10 
clase, dar tot sint în vacanță.

Au intrat în vacanță toți e- 
levii, peste 4 milioane de co
pii și tineri care au populat 
timp de trei trimestre școli 
generale și profesionale, li-

cee de cultură generală, de 
artă și sportive, pedagogice 
și de specialitate, adunînd 
cunoștințe indispensabile de
venirii lor viitoare. Vacanța 
— cuvînt ce cumulează bucu
rii și surprize — îi atrage cu 
o forță irezistibilă. Pentru că 
înseamnă excursii și tabere 
la munte și Ia mare, timp 
consacrat lecturii și muzicii, 
ore petrecute pe stadion, ori 
în parcuri, ori pe ringul de 
dans.

Vacanța ’71 ! O ediție ine
dită a vacanței dintotdeauna, 
pregătită cu generozitate de 
părinți și de școli pentru toa
tă școlărimea țării.

M. V.

CRONICA U.T.C.
Ieri, a părăsit Capitala o de
legație a U.T.C. formată din 
tovarășii Gheorghe Prisăcaru, 
reprezentant U.T.C. , la 
F.M.T.D., Nicoleta Marșzan, 
membru a C.C. al U.T.C. și

DUPĂ RALIUL „NISIPURILOR DE AUR

DIN BULGARIA

CONSACRAREA UNUI NOU ECHIPAJ
RĂUȚĂ -GÎRJOABĂ

pil
ed 
la

Vinerea trecută, la ora prin- 
zului, 67 de mașini plecau din 
„Slatnîe Biasati" (Nisipurile de 
aur) într-o cursă de peste 2 000 
de kilometri, care urma să stră- 
hată Bulgaria de la un capăt la 
celălalt. După estimările piloți- 
lor noștri, care efectuaseră re
cunoașterea traseului, nu 
teau să se întoarcă decit 
mult 20—30. Și intr-adevăr
capătul a două nopți și două 
zile de goană neîntreruptă nu
mai 25 de echipaje au mai a- 
juns pînă la Varna. Printre ele, 
Ion Răuță și Ion Girjoabă, pe o 
,,Dacia‘*-l 100 S, din echipa uzi
nei din Pitești, care au ocupat 
locul I în clasa lor și locul 10 
in clasamentul general. Alături 
de ei, dar mai slab clasați, Ma
rin Dumitrescu și Ștefan Ianco- 
vici din aceeași echipă. Din cele 
8 mașini românești numai două

■ scăpaseră tefere după parcurge
rea acestui circuit infernal. 
Pentru că traseul a fost extra-, 
ordinar de dur. însuși comisa
rul principal al cursei recunoș
tea. la conferința de presă ți
nută imediat după sosire, că 
„cei care au terminat au reali
zat un act de bravură și curaj 
sportiv". Iar cunoscutul pilot 
bulgar Ciubricov, cîștigător al 
cursei, pe o Alpine (600) ne de
clara la jumătatea raliului, în 
timp ce aștepta intrarea la con
trolul orar de la Boroveț, că 
„totul e să izbutești să păstrezi 
mașina întreagă pe aceste dru
muri imposibile..."

în ultimii ani in Bulgaria 
s-a întreprins un extraordinar 
efort pentru modernizarea rețe
lei de șosele, efort menit să fa- 
oiliteze și să stimuleze turismul 
automobilistic în această 
Au rămas totuși citeva 
sări peste munți, care 
axele rutiere principale, 
tre ele fantasticul drum 
Carnare, care practic a 
mașinile. O șosea ingustă, abia 
trece un automobil, urcă pină 
la 2 200 de metri ; in dreapta e 
peretele de stincă, iar în stingă 
e prăpastia abruptă, atit de a- 
dincă incit după cum remarcau 
în glumă băieții noștri cine nu 
are vederea bună nici nu poate 
ajunge să-i vadă fundul. Pe 
marginea șoselei — nici un pa
rapet, iar ca pavaj... piatră 
spartă pe care, după expresia 
Iui E. Ionescu Cristea „te duci 
ca pe bile în derapare". Dru
mul acesta de cca 40 de km a 
trebuit făcut in circa 28 de mi
nute, de trei ori, și de fiecare 
dată noaptea. La primele două 
treceri aproape jumătate din 
mașini au abandonat aici. . La 
întoarcere majoritatea dintre 
celelalte 15 mașini ieșite din 
concurs tot aici s-au avariat. 
Au mai fost desigur și alte cî
teva puncte tari : etapele Tvar- 
dița — Elena, Milanovo — Vîr- 
șeț. Cinci din echipajele ro
mânești s-au ales aici cu cutia

tară, 
traver- 

leagă 
Prin

de la 
secerat

de viteze spartă, cu puntea-din 
față ruptă ș.a.m.d. Singura con
solare pentru automobil'iștii 
noștri, atlați pe ,,©acia“-l 100 
S, o poate constitui faptul că pe 
aceste drumuri au c-J'* 
BMW-uri, Porche-uri ș.a.

; aceste condiții victoria în 
să a lui Răuță și' a lui 
joabă are o' *' valoare , 
sebită și , conșațră. acest 
chipaj care, deja in competițiile 
interne, începuse . să se impună. 
Răuță este mecanic ia „Dervișul 
U.A.P." din Pitești și atit ca 
pilot cit și prin moclul in care 
a pregătit-mașina are meritul 
principal'al victoriei obținute. 
I. Girjoabă, in virstă de 27 de 
ani, inginer tehnolog la U.A.P. 
s-a dovedit, în condițiile dificile 
de aici, un excelent navigator.

Asistind însă la acest raliu, 
compari nd modul in care s-au 
prezentat concurenții din cele
lalte țări, echipele venite pe 
Skoda, Trabant, Wartburg, 
Moskvici, dar mai cu. seamă e- 
chipajele bulgare, cu felul în 
care au fost trimise de către 
uzina din Pitești echipajele sale ' 
nu ne putem opri să nu remar
căm slabul interes cu care este 
privit la U.A.P. sportul automo
bilistic, element esențial1 în te's- 
tarea tehnică și in promovarea 
comercială a unei producții de 
automobile. A.C.R. a făcut tot 
ce a putut să facă dar mijloa
cele sale se dovedesc dispropor
ționat de reduse în comparație 
cu ale cluburilor similare. Fără . 
un sprijin masiv din partea in
dustriei noastre de autoturisme, 
a producătorilor de anvelope, 
de benzină, de uleiuri, a Minis
terului Turismului sportul nos
tru automobilistic va 
să rămînă in stadiul 
provizatii artizanale, 
ca acum victorii care 
rează mai mult pasiunii, price- 
și bine dirijate.

festări. în sfirșit, expoziția de 
desene ale copiilor români și 
finlandezi, găzduită pînă acum 
în Capitală, și-a început un 
lung turneu prin tară poposind 
la Piatra Neamț, Sibiu, Timișoa
ra și în alte orașe.

Dar vacanța care a început re
zervă zeci și zeci de alte surpri
ze beneficiarilor ei, printre care 
numeroase manifestări cu carac
ter internațional. Cităm : Festi
valul cinecluburilor pionierești 
(Sibiu, 1—14 iulie), la care și-au 
anunțat prezenta zece țări; a 
15-a ediție, jubiliară, a „T-e- 
tratlonului prieteniei", schim
buri bilaterale de pionieri cu 20 
de țări pentru petrecerea unor 
frumoase zile de tabără; cursa 
ciolistă „Floarea prieteniei" ce 
se va desfășura pe teritoriile 
României și Ungariei; concursul 
de orientare turistică „Roza vîn- 
turilor" pentru pionierii noștri și 
colegii lor iugoslavi.

După programele bogate pe 
care și le-au alcătuit unitățile 
școlare, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor prevede 
că ediția din acest an va fi una 
din cele mai frumoase vacanțe 
oferite copiilor țării.

care tn timpul ternii cor deve
ni... patinoare. In perspectivă, 
avem în vedere și amenajarea 
pentru schi a Vă»i Albe.

— Cînd vor sosi aici primii 
oaspeți ?

— Deocamdată, în zilele ur
mătoare sint așteptați tinerii 
constructori. Pe 21 iunie este 
programat primul lot de briga
dieri alcătuit din elevi ai Școlii 
profesionale de pe lingă Uzinele 
„1 Mai14 Ploiești. Pină la sfir
șitul lunii august vor mai lu
cra aici încă patru serii, urmînd, 
în continuare, să efectueze ore 
de muncă pe acest șantier ti
nerii din Azuga, Bușteni, Sina
ia. In paralel însă, la fabrica de 
cărămidă „1 Mai“ Bucov se or
ganizează un șantier al tineretu
lui. Cei ce lucrează aici, eșalo
nați în 5 serii, vor participa e- 
fectic la execuția cărămizilor 
necesare construcției viitorului 
complex turistic de la Bușteni.

Invitația adresată primei serii 
de turiști are o dată de aseme
nea precizată: sezonul de iarnă 
1972—1973.

tat in cuvinte calde viața și ac
tivitatea conducătorului mișcă
rii de la 1821. subliniind impor
tanța aportului mișcării revolu
ționare a pandurilor in evoluția 
istorică ulterioară a țării noas
tre. Bustul executat de artistul 
poporului Ion Irimescu, a fast 
dezvelit in sunetele marșului 
„Eroi au fost. eroi sint ineă“ 
executat de corul elevilor șco
lii. acompaniat de fanfara mili
tară. Bujor Sălăjan. absolvent 
al liceului a recitat apoi o crea
ție originală intitulată „Odă lui 
Tudor *. Solemnitatea s-a înche
iat cu intonarea Marșului pan
durilor.

„SFATUL FAMILIEI"
Incepînd de săptămîna treeută, 

în fiecare marți după amiază 
viitorii familiști au prilejul să se 
sfătuiască și să ceară sprijin a- 
proplat și sincer unor oameni 
care, pe lîngă o bogată experi
ență de viață, întrunesc și înalte 
calități profesionale : medici și 
avocați cunoscuți, reprezentante 
ale comitetului județean al fe
meilor șl ale Consiliului tinere
lor fete de pe lîngă comitetul 
județean U.T.C., activiști.

„Sfatul** are Ioc la o săptănoî- 
nă de la depunerea actelor în 
vederea căsătoriei, prilej de dis
cuții fructuoase în care tinerii 
logodnici au ocazia potrivită de 
a afla și a pune întrebări — In
tr-un cadru intim, calji, apropiat 
— asupra tuturor problemelor ce 
li frămintă. „Vă cunoașteți de 
mult, ce știți despre obligațiile 
reciproce ale soților, dar despre 
Intimitatea conjugală 7 După că
sătorie, urmează firesc, copii. A- 
ceasta înseamnă o mare respon
sabilitate pe umerii ambilor pă
rinți. Sîntețl pregătiți să faceți 
față acestor înalte atribuții 7“ 
Dar cîte întrebări nu li se pun. 
Nu este insă un interogatoriu, ei 
o discuție fructuoasă, 
învățăminte, în care 
semneie de întrebare 
potrivita rezolvare.

— Atît mie cit și 
mele ne-au prins foarte bine sfa
turile primite, îmi declara Gheor
ghe B., strungar la Uzina „Rul
mentul**. Ne cunoaștem doar de 
3 săptămlnl. Ne iubim foarte 
mult, aș zice că a fost o iubire 
fulgerătoare. Dar căsnicia în
seamnă un lucru mult mai se
rios, mai matur. Eu și logodni
ca mea nu avem decît 21 de ani. 
De comun acord am hotărît să 
mai amînăm un timp căsătoria. 
Vom avea prilejul să ne cunoaș
tem șl mai bine, să știe și să 
fie de acord și părinții, cărora 
nu le-am spus încă nimic. Azi 
am înțeles oii e mult mai bine 
să le cerem și sfatul lor, să ne 
ajute și să ne stea alături.

Iată deci că încă de la început 
„Sfatul familiei** a ridicat „pro
bleme**. Nu ne îndoim, interlocu
torul nostru este un ttnăr se
rios care, alături de logodnica 
sa, își va întemeia o familie fe
ricită. Dar iată că chibzuință l-a 
îndemnat să mai aștepte.

Dimpotrivă, Andrei P., tehni
cian la uzina de tractoare și-a 
conturat și mai bine intențiile.

— Din discuțiile purtate azi în 
„Sfatul familiei** am înțeles că 
atît eu cît și viitoarea soție
sîntem pregătiți pentru căsnicie. 
Ne cunoaștem de 2 ani, ne iu
bim, ne stimăm reciproc. Nu 
cred că între noi mai există „ne- 
cunoscute**. In privința celor de 
ordin Intim, am avut ocazia să-mi 
lămuresc t citeva. Personal consi
der măi mult decît binevenită 
itiițjtatiya 'înființării „Sfatului fa
miliei".

Mișcarea pionierească din 
țara noastră se găsește în fața 
unui eveniment însemnat pentru 
aotivitatea sa — Conferința na
țională a Organizației pionierilor 
— care își va desfășura lucră
rile în-23—24 ootombrie. Pen
tru pregătirea acesteia au loc în 
prezent conferințe orășenești și 
municipale — care dezbat pro
iectele statutului și regulamen
tului — și vor urma în septem
brie conferințele județene.

Inedită este prezența pionieri
lor înșiși la conferințe — în ca
drul unei secțiuni separate de 
secțiunea adulților (respectiv a 
comandanților și a reprezentan
ților celorlalți factori implicați 
în procesul de educare a școla
rilor). Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor se află de 
pe acum în posesia unei intere
sante colecții de propuneri și 
idei valoroase venite de la co
piii delegați la conferințe.

în cadrul conferinței de presă 
ținută ieri la Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, s-a 
prezentat amplul program de 
manifestări ce preced conferin
ța națională. Data cea mai apro
piată este 20 iunie, cînd se săr
bătorește „Ziua pionierilor". Din 
multitudinea manifestărilor spor
tive și artistice programate, mai 
cităm :

în zilele de 20, 21 și 22 iu
nie, la Porțile de Fier și pe ma
lul sîrbesc al Dunării va avea 
loc o întîlnire de mari propor
ții între pionieri români și pio
nieri din 
prietenă.

Tot la 
deschide 
țeană cu 
pionieri în cercurile tehnice 
artistice. De fapt vom asista 
un veritabil tîrg, pentru că 
biectele vor putea fi cumpăra
te iar pe terenul expoziției vor 
avea loc concursuri de triciclete, 
desene de pasaj, concursuri de 
aero și navomodele și alte mani-

Iugoslavia vecină și

20 iunie, la Oradea se 
o expoziție interjude- 
obiecte realizate

c. s.

CERCURI AUTOMOBI 
LISTICE LA SATE

CONST. TONCV
M. V

ȘANTIER TURISTIC 
AL TINERETULUI

im-

plină de 
îndoielile», 
Își găsesS

logodnicei

Cînd, âcm două secole Phi
lippe Labonne. inventatorul pri
mului automobil spunea : „Ce
tățeni. veți vedea un car care 
se mișcă singur și el va fi iz
vorul fericirii omenești", nimeni 
nu se gîndea încă la utilizarea 
motorului termio în tracțiunea 
agricola. Astăzi însă... Astăzi 
practic numai concepem viața, 
munca altfel decât în tovărășia 
mașinii. Mai mult de un sfert 
din promoțiile fiecărui an
brățișează o meserie mai mult 
sau mai puțin legată de mașină. 
Tractorul, motorul electric, auto
camionul, automobilul și alte a- 
proape două sute de tipuri de 
mașini autopropulsate se oer mî- 
nuite de om. într-o discuție re
centă, tovarășul inginer EMIL 
LUCA, adjunct al ministrului a- 
griculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, sublinia 
că deschiderea cercurilor auto
mobilistice și pentru tineretul 
sătesc apare mai mult decît ne- 
oesară. în atelierele celor 772 
de stațiuni de mecanizarea a- 
griculturii, ale întreprinderilor a- 
gricole de stat, cooperativelor a- 
gricole și industriei locale, în 
cadrul celor optzeci de școli de 
mecanică agricolă, dotate cu la
boratoare de tractoare și auto, se 
pot construi cartinguri care să 
fie apoi puse la îndemîna tine
rilor din sate cuprinși în ce.rcu- 
rile automobilistice. în acest 
sens, ministerul încurajează ' nu 
numai moral, c« și material a- 
ceste cercuri.

Pentru pătrunderea în tainele 
motorului și transmisiei, în 
schimbul cantităților respective 
de fier vechi — sublinia tova
rășul ministru — secțiile de me
canizare pot repartiza școlilor 
generale o parte dintre trac
toarele ajunse la „vîrsta" de ca
sare.

Am reținut pentru organizații
le U.T.C. de la sate propunerea 
tovarășului adjunct aî ministru
lui, Emil Luca. Pentru început, 
așteptăm la redacție solicitări 
din partea organizațiilor U.T.C. 
în scopul instituirii primelor 
cercuri automobilistice la sate.

în Editura Volk und Welt 
din Berlin a apărut recent 
romanul ȘATRA de Zaharia 
Stancu. Traducerea in limba 
germană e semnată de scrii
torul Valentin Lupescu.

La Bușteni vor începe peste 
cîteva zile lucrările de execuție 
ale unui important complex tu
ristic pentru tineret, 
ne-a spus în legătură 
lucru, tovarășul ION 
președintele Consiliului 
muncitoresc din cadrul 
tului județean 
U.T.C.:

— Viitorul complex turistic, 
executat de Trustul de construc- 
ții-montaj Prahova, șantierul 
Cîmpina, va cuprinde un corp 
de cazare pentru 200 de locuri, 
cu posibilități de extindere, or
ganizat în camere de 2—6 pa
turi, un corp de alimentație, un 
altul destinat . activităților de 
club. In spațiile exterioare vor 
fi amenajate terenuri pentru vo
lei, baschet, handbal, suprafețe

Iată ce 
cu acest 
OPREA, 

Tineret 
C omite- 

Prahova al

DEZVELIREA BUSTULUI 
LUI TUDOR VLADIMI
RESCU

de 
Și 
la 
o-

GH. feciori;

DOI COLOȘI
de RADU DUMITRU

modernă a acestei

deoarece încă nu 
cui i-a reușit ma-(Prin telefon 

Agerpres, P. 
de-a 19-a edi- 

europene

Ion Voicu, redactor la „Scin- 
teia tineretului'*, care va lua 
parte la intîlnirea tineretului 
cehoslovac de la Sumava 
consacrată luptei pentru pace 
și securitate in Europa.

POVESTEA CELOR ADINA VELEA

Am consemnat mal sus doar 
două păreri. Aprecierile sint însă 
mult mai multe. Ele demonstrea
ză reușita deplină a acestei ini
țiative.

MUZICA DE CAMERA 
LA BRAȘOV

cedat 
în 

cla- 
Gîr- 
deo-
.e"

continua 
unei im- 
repurtînd 
se dato-

B. ANDREI

D
• ASTĂZI se dispută meciu

rile tur ale semifinalelor 
„Cupei României'* la fotbal. 
Echipa Steaua București se 
deplasează la Cluj, unde va 
primi replica formației locale 
Universitatea. In cel de-al 
doilea joc, programat pe sta
dionul Glulești din Capitală se 
vor întîlni formațiile bucu- 
reștene Dinamo șl Metalul.

Ambele partide vor Începe 
la ora 17,30.

• LA BUDAPESTA au în
ceput întrecerile turneului ar
matelor prietene la baschet 
masculin. In primul meci, e- 
chipa Steaua București a în
tîlnit selecționata militară a

C. GRUIESCU 
A. MIHAI si 
A. DUMITRESCU 
semifinaliști la 
Madrid

MADRID 13. 
de la trimisul 
Ochialbi) : Cea ___
ție a campionatelor ___ . ...
de box a continuat la „Palatul 
Sporturilor'* din Madrid cu 
prima reuniune a sferturilor 
de finală.

Doi componenți al echipei 
României, Aurel Mihai și Au
lei Dumitrescu, au repurtat 
victorii care-1 situează printre 
primii patru boxeri ai com
petiției. In limitele categoriei 
semimuscă, A. Mihai a încru
cișat mănușile cu pugilistul 
turc Arif Dogru.

Campionul ediției preceden
te la categoria cocoș, Aurel 
Dumitrescu, a făcut din nou 
un meci excelent dispunînd la 
puncte de polonezul Roman 
Gottfryd. Prin directe de 
stingă, dublate de croșeuri 
precise, Dumitrescu a acumu
lat puncte, termlnînd în for
cing rundul trei.

La categoria semlmijlocie,
unul dintre cele mai specta
culoase meciuri a fost cel din
tre maghiarul Janos Kajdi
(31 ani), fost campion euro
pean, și românul Victor Sil- 
berman. Mai tehnic, Kajdi a 
avut avantaj In primele două 
reprize șl cu toate eforturile 
depuse dc Silberman în ulti
mul rund, victoria a revenit 
cu 4—1 pugilistului maghiar.

In sferturile de finală ale 
categoriei muscă, din cadrul 
campionatelor europene de 
box de la Madrid, pugilistul 
român Constantin Gruiescu 
l-a întîlnit pe maghiarul Gus
tav Junghausz. Victoria a 
revenit la puncte lui Constan
tin Gruiescu.

R.P.D. Coreene pe care a în
trecut-o cu scorul de 83—81 
(37—47). Intr-un alt joc. Ceho
slovacia a întrecut Polonia cu 
81—80 (37—40).

• ECHIPA URUGUAYANĂ 
de fotbal Nacional Montevi
deo, cîștigătoarea „Cupei cam
pionilor Americii de Sud'*, a 
propus formației Ajax Amster
dam, cîștigătoarea „C.C.E.“, 
ea meciurile pentru „Cupa in
tercontinentală** să aibă loc 
în luna septembrie. Clubul 
sud-american propune ca pri
mul meci să se desfășoare la 
Amsterdam, returul la Monte
video, iar un eventual meci 
de barai la Lima (Peru).

anecdotă orientală 
spune că un bătrin șeic simțin- 
du-și sfirșitul pe aproape și-a 
chemat fiii lingă patul de sufe
rință și le-a spus: copiii mei, 
cu mine nu e de bine, mă duc. 
Nu m-am decis insă cui să-i las 
puterea și averea. De aceea, fa
ceți bine, incălecați și porniți 
vulturește jntr-o cursă de probă. 
Cine ajunge-ultimul să fie tar
torul. Urmarea nu se cunoaște 
cu exactitate 
se știe precis 
nevra.

O variantă 
povestiri o trăim cu totii astăzi, 
privind cu nesaț la acerba luptă 
pentru titlul de campioană, 
luptă ce se dă între Dinamo și 
Rapid.

Este un final intr-adevăr ma
gistral, plin de finețuri tactice, 
de mișcări înșelătoare, de cap
cane abile, fiecare combatant 
așteptindu-și adversarul să îna
inteze uri. pic. amîndouă echipele 
lovindu-se insă reciproc prin in
fringed succesive. Ce-i drept și 
aici laudele noastre sint nepu
tincioase, nu există discrimi
nări, nu există menajamente. 
Ele pierd oriunde și oricum și 
in deplasare și pe teren propriu, 
și la echipe bine situate in cla
sament și la codașe. într-adevăr, 
este o pîndă perfidă și delicioa
să. în ultimele etape, adică după 
.7 meciuri jucate puternica „com- 

-.blnată" Dinamo-Rapid a reușit 
faimoasa performantă, de a nu 
obține decît 3 puncte. Că sint 3 
și nu unul, nu trebuie să fim 
indignați, există o explicație 

.. (deci și o scuză), și anume că 
bietele fruntașe odată au fost 
nevoite să joace. îijtre ele. Ca 
atare cele 2 puncte puse in joc 
au trebuit să și le adjudece ne- 

. existînd posibilitatea risipirii lor 
în curțile altora.

Faptul. în ansamblul său, este 
nemaipomenit, fără egal. Nică
ieri pe alte meridiane nu s-a 
mai întîlnit un caz aidoma. Ca 
o echipă să capoteze în final 
s-a mai văzut, dar două nici
odată. Și pentru că este o ex
cepție. evident numai pentru 
asta, nu știu dacă avem dreptul 
să-i felicităm pe cei doi colegi 
ai fotbalului nostru. Frumoșii 
noștri coloși cu mișcări de rac.

Cum mai sint încă două etape, 
noi așteptăm cu sufletul la gură 
și nu riscăm sub nici o formă 
un pronostic.

Pe parcursul a 4 zile, arenele 
Progresul an găzduit meciul de 
tenis România-Iugoslavia con- 
tind pentru „Cupa Davis" înche
iat, după cum se bănuia, cu vic
toria puternicului cuplu român, 
la un scor, de asemenea, previ
zibil : 4—1.

A fost o luptă dîrză, mai dîrză 
decit ne așteptam, replica oas
peților la inălțime. aceștia agă- 
țindu-se pină la ultimul schimb, 
de victorie. Solistul cel mai a- 
plaudat s-a numit și de această

dată Ilie Năstase. Sperăm ca a- 
nul acesta să fie anul încoronă
rii lui. a lui și a partenerului 
său. anul in care vor ciștiga .,Sa- 
latiera de argint**. Televiziunea 
a transmis (și foarte bine a fă
cut) aproape in întregime fru
mosul spectacol. Din păcate co
mentariul de multe ori a deza
măgit. Tonul de senior în para
gină ai reporterului ne-a zdre
lit urechile. Omul era tare su
părat că printre cunoscătorii de 
rasă aj tenisului s-au furișat și 
cîțiva suporteri de pregătire 
fotbalistică. Oameni buni, nu fiți 
supărați pe noi, nu ne certați 
prea tare, de cînd cu meciurile 
urîte de fotbal, ne aciuim și noi 
pe unde putem. Vă promitem că 
pe viitor ne facem și noi mai 
buni și mai cuminți. Afluența 
de public ne face însă să ne gîn- 
dim la lipsa de imaginație și de 
efort a federației de specialitate, 
care de multă, de foarte multă 
vreme, n-a mai organizat pe 
meleagurile noastre un turneu 
internațional de valoare. Cei doi 
campioni români merită iniția
tiva. Și desigur, și marele pu
blic.

Ieri la amiază, odată cu ul
timele ore de curs elevii liceu
lui ..Tudor Vladimirescu" din 
Capitală au trăit un moment e- 
moționant in istoria școlii lor — 
dezvelirea bustului conducătoru
lui mișcării revoluționare de la 
1821. Tudor Vladimirescu. La 
festivitate au participat repre
zentanți ai Ministerului învăță- 
mîntuiui. Comitetului munici
pal de partid, Consiliului popu
lar al municipiului București, 
Inspectoratului școlar municipal, 
Comitetului de stat pentru cul
tură și artă, Comitetului Central 
al U.T.C.. cadre didactice și e- 
levi. Directorul școlii, profeso
rul Constantin Ciurea, a prezen-

ASISTENTA 
DE URGENTA

La începutul lunii Iulie, Bra
șovul va găzdui cea de-a doua 
ediție a festivalului de muzică 
de cameră, prestigioasă manifes
tare artistică națională menită să 
asigure o trecere In revistă a ce
lor mai bune forțe artistice ale 
genului.

Anul acesta la festivalul brașo
vean vor 
formațiile 
cameră 
Dima** și
„Pro Musica* 
sub conducerea 
stantin. Formația de instrumente 
vechi a Radioteleviziunii, Cvar
tetul de coarde din Cluj, avîn- 
du-1 drept prim violonist pe Ște
fan Ruha, formația 
Viva*
Orchestra 
nicii din 
„Ulbrich** 
Germană 
Nova** și

memo
HELLO DOLLY : rulează la Pa

tria (orele 9,30; 13; 16,30; 20). 
_100 DE DOLARI PENTRU ȘE- 

rulează la Scala (orele 
12,30; 15.30; 18,30; 21,30), Fa- 

(orele 8,30; 11; 13,30; 16,
2", -.„li.-l (orele 9.15. 
15,30; 18,30; 21,15), Melodia

RIF : 
9,30; 
vorit ___ . .
18,30; 21), Festival 
12,15; .............................
(orele 9: 12; 15,15; 18; 20.45), sta
dionul Dinamo (ora 20,15), Grădi
na Festival (ora 20,15).

IUBIRE ; rulează la Capitol 
rele 16.30; 18,45; 21).

SPLENDOARE IN IARBĂ : 
lează la Capitol (orele 9,30; 
14,30).

SPRIJINIȚI-L PE ȘERIF : 
lează la București (orele 9; 11,15 
13,30; 16,30; 13,45; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20,15), Arenele Romane 
(ora 20,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI ; rulează la Luceafărul (o 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Bucegi 
(orele 10; 16; 19,30), Volga (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Tomis (orele
9; 12,30; 16), Grădina Doina (ora 
20), Grădina Bucegi (ora 20.15) 
Parcul Herăstrău (ora 20,15), Gră
dina Tomls (ora 20).

MIHAI VITEAZUL.: rulează la 
Doina (orele 11,30; 15,30; 19,30).

APA CA UN BIVOL NEGRU . 
rulează la Timpuri Noi 
9—20,15 în continuare).

SI CAII SE ÎMPUȘCĂ, 
AȘA ? : rulează la Central 
9; 11,45: 14,30; 17,15; 20),

19,30),

(o-

ru-
12.

ru-

(orele

NU-l 
(orele 

Gloria

(orele 9: 11,45: 14,30; 17.15: 20).
BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 

rulează la Glulești (orele 15,30;
19) . Floreasca (orele 15.30; 19).

FACEREA LUMII : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30: 17.45;
20) , Arta (orele 15.30; 18). Grădina 
Arta (ora 20,30).

SERATA ■ rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20), Munca 
(orele 16; 18: 20).

DĂ-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la Feroviar (orele 8.45; 
11.15; 13,30; 16; 18,30: 21). Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Modern (orele 9: 11,15; 
13,30: 16: 18,15; 20,15), Grădina
Modern (ora 20,45).

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză la Grivia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI 
rulează la Buzești (orele 
18), Grădina Buzești (ora

BUTCH CASSIDY SI 
DACE KID : rulează la 
(orele 8,45—20 în continuare), Fe
rentari (orele 15,30: 17,45; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : 
lează la Lira (orele 15,30; 
Grădina Lira (ora 20,30).

PE COMETA : rulează la _.. 
rea (orele 16; 18), Grădina Uni
rea (ora 20,15).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18: 20,15).

HAIDUCII
ZESTREA DOMNIȚEI RALU: ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

CLANUL SICILIENILOR : 
lează la Crîngași (orele 15,S0; 18;

RĂI : 
15,30; 

20,30). 
SUN- 
Dacia

ru-
1»),

Uni-

LUI ȘAPTECAI ;

ru-

Sub această denumire 
desfășurat 1a Fetești un 
curs al cadrelor medicale 
oraș. Inițiat de comitetul U.T.C. 
orășenesc în colaborare cu spi
talul din localitate în scopul îm
bogățirii cunoștințelor profesio
nale a lucrătorilor din domeniul 
sănătății și ocrotirii sociale, a- 
cest concurs s-a finalizat prin 
alinierea în fața juriului a șase 
dintre cei mai pregătiți concu- 
renți. Dintre aceștia, în urma 
unor întrebări de baraj, s-a 
clasat, pe locul I asistenta me
dicală Tatiana Peneiii, pe locul 
II sora medicală Steluța Toma.

20.15), Vitan (orele 15.30; 18), Gră
dina Vitan (ora 20,15).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Viitorul (orele 15,45: 18; 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Flacăra (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

SUNETUL MUZICII : rulează 
la Aurora (orele 9: 12.30: 16.30), 
Grădina Aurora (ora 20,15).

REGELE LEAR : rulează la 
Miorița (orele 10.30; 16; 19.30).

LOS TARANTOS : rulează la 
Moșilor (orele 15,15; 17; 18,45;
20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Cosmos (o- 
rele 15: 17,45; 20,30).

CAZUL C. L. : rulează la Ra
hova (orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA : rulează 
la Progresul (orele 15,30: 18; 20).

VAGABONDUL: rulează la La- 
romet (orele 15,30; 19).

CINCI PENTRU INFERN ; ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

participa, alături de 
locale — Orchestra de 

a Filarmonicii „Gh.
Reuniunea camerală 
— Corul „Madrigal** 

lui Marin Con-

„Musica 
a Conservatorului din Iași, 

Filarmo-de cameră a
Mureș, Cvartetul 
Dresda - 
formația 

de
„George

Tg.
din 
Și

Cvintetul
al Filarmonicii 
din București.

- R. D. 
„Musica 
suflători 
Eneseu"I. S.

RICA — ora 19,30: (La Grădina 
Boema) : LA GRĂDINA CARĂ- 
BUS — ora 20; Teatrul ..Ion Va- 
silescu“ (La Teatrul de vară „He
răstrău) : FLOARE DE CACTUS 
— ora 20.

MIERCURI, ÎS IUNIE ÎMI

MIBBCU1U, 16 IUNIE 1971

Teatrul de Operetă : SE MĂ
RITA FETELE — ora 19,30; Tea
trul National „I, L. Caragiale" 
(Sala Studio) : CUI I-E FRICĂ 
DE VIRGINIA WOOLF 7 — ora 
20; Ansamblul .Rapsodia Româ
nă" : LA IZVOARE DE FRUMU
SEȚE — ora 18,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BIMBI-

• 17,90 Deschiderea emisiunii. 
Campionatele europene de box. 
înregistrare de la Madrid • 18,00 
Ex-Terra ’71. Emisiune-eoncurs 
de construcții tehnice pentru pio
nieri și școlari. Din imaginație ! 
După inspirație ! — temă la ale
gere a 18,25 Mult e dulce și fru
moasă... • 18,40 Confruntări. In 
dezbaterea opiniei publice pro
iectul de lege privind organiza
rea și conducerea unităților eco
nomice de stat • 19,10 Tragerea 
pronoexpres • 19,20 1001 de seri 
— emisiune pentru cei mici • 
19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 Reflector o 20.15 Tele-cine- 
mateca : „Johnny Belinda** cu 
Jane Wyman și Lew Ayres. Re
gia Jean Neguiesco • 22,00 Tele
glob : Mongolia. Reportaj filmat 
de Victor Teodoru și Mihai Ro- 
mașcu • 22,15 Telejurnalul de 
noapte • 22,25 Campionatele eu
ropene de box — sferturi de fi
nală. Transmisiune directă de la 
Madrid.

II
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La zi, lucrările agricole ale 
județului Ialomița sînt cele de 
întreținere a culturilor. Organe
le județene de specialitate acor
dă o deosebită atenție termină
rii prașilei a doua la porumb, 
efectuată pînă în prezent pe 40 
la sută din suprafață, executarea 
prașilei a doua pe uitimele 
2 000 de hectare și a prașilei a 
treia pe 64 000 de hectare culti
vate cu floarea soarelui, precum 
și aplicarea lucrărilor de între
ținere specifioe în legumicultură. 
Întrucît forța mecanică aproape 
și-a încheiat misiunea, în pri
vința prășitului de acum rolul 
determinant în executarea aces
tei lucrări revine membrilor coo
peratori.

In rîndul celor aproape 60 000 
de brațe de muncă care lucrează 
In sectorul vegetal al județului, 
aproximativ 20 la sută, conform 
evidențelor comitetului județean 
U.T.C., sînt uteciști. Adăugind la 
aceștia încă un însemnat număr 
de tineri neatrași pînă acum în 
rîndul. organizațiilor U.T.C., re- ■ 
zultă că în județul Ialomița e- 
xistă reale posibilități pentru ca 
acest detașament să se înscrie 
cu o contribuție însemnată la 
executarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor amintite. 
Cel puțin pe măsura raportului 
numeric.

In junii acestei contribuții 
ne-âm orientat, de altfel, si 
ancheta întreprinsă recent prin 
cîteva unități agricole.

Ia Motilva unde, printre 88 de 
membri ai brigăzii lucrau și 
12 tineri.

— Care sînt acum la lucru, 
sînt totdeauna. Nu prea mulți, în 
total vreo 60, îi număra Iosif 
Ion, președintele cooperativei 
„Aurora“ din Amara. Mulți, 
puțini, aceștia sînt și despre ei 
putem vorbi.

Să înțelegem prin „cei pe care 
contăm, lucrează!"— direct sau 
indirect astfel fiind formulată

Stamate, secretara organizației 
U.T.C. pe cooperativă ne spunea 
că . îi are in evidență, rezulta o 
diferență de 14.

— Intre 74, cîți știu eu că sînt 
în organizație și cei 60 prezenți 
în sectoare, atîta iese : 14. Unu 
la patru — nu e prea mare ra
portul neparticipanților, ne 
spunea mulțumită de rezultatul 
calculului secretara.

— Și ceilalți 14 cu ce se ocupă ?
— Nu prea știu. De cînd am

TINERII ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ

— Parcă ea știe ceva despre 
organizație ! Vreți să spuneți că 
o diferență prea mare ? Scrie 
aici, negru pe alb, 166 ? Aceștia 
sînt.

Ce a mai urmat ? O suită de 
justificări în cifre pe care o 
transcriem așa cum ne-a fost 
redată : „Vreo 20 se zice că ar 
da examene pe la diferite școli, 
Vreo 30 sînt plecați nu Știu pe 
unde, o parte lucrează pe la fa
brica de nutrețuri combinate, iar 
o parte pe la fermele I.A.S.-ului. 
Și doar o mică parte, trebuie să 
tragem noi concluzia, lucrează 
în cooperativa agricolă a satu
lui. Asta la Dragalina. La coo
perativa agricolă „Aurora" din 
Amara...

CÎND CONTEZI PE TOȚI FĂRĂ
A

SĂ-I CUNOȘTI, LA MUNCĂ
„CEI PE CARE CONTAM, 

LUCREAZĂ !"

VIN DOAR JUMĂTATE
Cu această primă apreciere am 

fost întîmpinați peste tot. La 
Dragalina, despre 44 de tineri 

"prezenți, în ziua anchetei, la 
muncă, în sectorul vegetal, șefii 
de fermă și brigadierii ne rela
tau că pot fj găsiți în perma
nență acolo unde este nevoie, 
alături de ceilalți 600 coopera
tori mai vîrstnici, cu care uni
tatea trebuie să facă față soli
citărilor sporite ale campaniei.

— Ei și încă vreo 15 din zoo
tehnie și ateliere sînt de fapt 
tinerii pe care contăm, ne spu
nea președintele cooperativei, 
inginerul Ion Berceanu.

— Pe cei care-i avem azi, i-am 
avut și ieri Și-i vom avea și 
mîine, ne relata la rîndul lui 
Ion Stroe, șeful brigăzii a Il-a de

aprecierea la adresa tinerilor — 
că ei sînt realmente o forță de 
muncă de mare încredere în u- 
nități ? Fără nici o putință de 
tăgadă, argumentul principal 
fiind tocmai prezența lor perma
nentă, acolo unde cerințele pro
ducției îi solicită, mai ales în 
momentele cînd orice amînare ar 
însemna pierderi nerecuperabile. 
Dar, de ce aprecierea cu această 
rezervă : „cei pe care contăm11 ? 
De ce, se contează numai pe o 
parte dintre ei 
Pentru că...

și nu pe toți ?

ORGANIZAȚIA 
TEAZÂ SI PE

LUCREAZĂ

U.T.C. CON- 
CEI CARE NU

La Dragalina, încercînd o pri
mă confruntare a celor prezenți 
cu numărul celor pe care Elena

fost numită contabil-șef pe coo
perativă, nu prea mai am timp 
să acționez și în organizație. Se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C. îi știe mai bine. El este 
maistru și lucrează 
perativă.

Cu Tudor Stoica, 
comitetului comunal 
cutînd mai spre seară despre ti
nerii satului, din vorbă în vorbă 
am scos hîrtiile pe masă. Eu, pe 
cele pe care îmi notasem tot ce 
aflasem și știam despre cei 60 de 
tineri ai cooperativei, dumnealui 
evidențele organizațiilor.

— Ea cooperativa agricolă din 
Dragalina, începe secretarul, sînt 
166 uteciști.

— Bine, dar Elena Stamate 
spunea de 74...

SITUATA DIFERĂ DOAR PRIN 
PROPORȚIE

tot în coo-

secretarul
U.T.C., dis-

Pe lingă cei 66 uteciști despre 
care aflasem numai fapte lău
dabile și despre care se știa că 
sînt în evidența organizației pe 
cooperativă, la sediul comitetu
lui comunal U.T.C., numeric, se 
mai adaugă încă 38. De unde ?

— De aici, din comună ne-a 
răspuns Ion Olteanu, secretarul 
comitetului comunal U.T.C. Că 
nu lucrează toți, asta-i altă pro
blemă.

Care ? Secretarul nu a mai 
putut răspunde. Neavîndu-i în 
atenție, neștiind cu ce se ocupă 
era și de așteptat să n-o știe. 
Și el, secretarul de la Amara, 
ca și cel de la Dragalina, se 
mulțumise doar să întocmească

REVENIRE LA O ANCHETĂ

PLENARA A TRECUT
LIPSURILE AU RĂMAS

Ne aflam nu demult la o 
plenară, împreună cu aproape 
toți secretarii de comitete co
munale U.T.C., din* întreprinde
rile și instituțiile județului Ti
miș. Cu toții și-au notat atunci, 
în carnetele de însemnări, o 
seamă de sarcini pe care, odată 
ajunși în organizații, urmau să 
le rezolve, fixîndu-și termene 
de scadență precise. Atît în 
problema atragerii unui număr 
mai mare de tineri în școlile 
profesionale de mecanizatori, în 
aceea a specializării unor tineri 
în diverse profesii agricole, sau 
participarea lor în puncte de lu
cru care le solicită prezența, cit 
și în altele deschis înfățișate. La 
două luni după amintita plenară 
am socotit că putem pomi din 
nou pe urmele acelorași subiecte 
de dezbatere, de data aceasta în
cercînd să apreciem cum s-au 
materializat în activitatea organi
zațiilor U.T.C. Bineînțeles, nu se 
aștepta nimeni să înregistreze 
cine știe ce salturi spectacu
loase, cu atît mai mult, cu cît 
procesul de afirmare a lor pre
supune un timp mai îndelungat, 
dar cel puțin semnele unor efor
turi de schimbare a stărilor de 
lucruri se puteau contura mai 
mult sau mai puțin grăitor. Pe 
acestea am și încercat să le des
coperim.

In comuna Cărpiniș, unde 
muncesc, cel puțin după eviden
țele organizației U.T.C., 530 de 
tineri, discutăm cu Elisabeta 
Justinian, secretara comitetului 
comunal U.T.C., despre felul 
în care a înțeles să pună în 
aplicare sarcinile pe care și le-a 
notat cu prilejul plenarei. Tran
scriem întocmai cele spuse de 
ea : „La Iecea-Mare am con
statat cîți tineri lucrează în zoo
tehnie și am sesizat că tinerii 
participă cu mai mult elan". „In 
serele de tip industrial, aparți- 
nînd C.A.P. Cărpiniș, organiza
ția U.T.C. a căutat ca cei 
de tineri de acolo să 
consecvent la 
atît. Restul de 
rămas tot sub 
într-o situație 
primul rînd prin lipsa de cu
noaștere a elementelor ei con
crete. Deși secretara participă 
la toate ședințele consiliului 
popular al comunei și cunoaște 
că producția globală a unități
lor economice din comună se 
ridică la circa 125 milioane lei, 
această realitate nu constituie o 
premisă de lucru pentru organi
zație. De trei ani C.A.P. Cărpi
niș lucrează cu circa 50 la sută 
forță de muncă adusă din 
afară, iar pînă în prezent pro
centul de băștinași s-a redus la 
44 la sută din totalul populației. 
Realități care rămîn în conti
nuare simple cunoștințe de or
din statistic pentru organizația 
U.T.C. Comuna face parte din 
rîndul celor 11 localități ale ju
dețului incluse în planul de ur
banizare. In următorii ani aso
ciația intercooperatistă din ca
drul comunei (C.A.P. Cărpiniș, 
Iecea-Mare, Iecea-Mică, plus

tre-

C.A.P. Jimbolia) se va specializa 
în creșterea bovinelor — vaci 
cu lapte, tineret bovin pentru 
reproducție și îngrășătorie tine
ret bovin. De asemenea, se vor 
mai adăuga încă 38 hectare sere 
industriale la cele existente. 
Toate acestea reclamă insistent 
muncitori specializați, care
buie recrutați în primul rînd 
dintre tineri, asigurînd acolo 
un însemnat număr de locuri de 
muncă.

Pe loan Miuți, secretarul Co
mitetului orășenesc U.T.C. 
Deta, îl invităm să ne vorbeas
că foarte concret despre felul 
în care fiecare sarcină trasată 
cu prilejul plenarei a fost ma
terializată la nivelul organizații
lor U.T.C. din oraș.
punctp : Trebuia să se închidă 
învățămîntul politic. Nu s-a în
chis (la acea dată mai era o 
temă de ținut). Cu elevii absol
venți ai clasei a VIII-a s-a făcut 
o vizită la Liceul agricol din 
Ciacova, o localitate învecinată. 
S-au făcut chiar mai multe lu
cruri în direcția orientării profe
sionale, dar ele țin în exclusivitate 
de obligațiile cadrelor didactice. 
Ce a făcut organizația U.T.C. ? 
„S-a ținut o ședință pregătită 
în exclusivitate de către elevi, 
dar nu a fost consemnată nici o 

stânjenit răs- 
că, deși se 
faptul că la 
placaje și

Notăm pe

inițiativă", a venit 
punsul. Mai aflăm 
cunoaște, de pildă 
întreprinderea de 
furnire lucrează tineri necalifi
cați, nici pînă în prezent nu 
s-au deschis cursuri de califi
care pentru ei. Cît privește ti
neretul din agricultură, înregis
trăm două amănunte : „tinerii 
nu rămîn în cooperativa agri
colă" și „nici eu nu știu cum va 
arăta agricultura din orașul

Deta în anii următori fiindcă 
inginerul agronom care trebuie 
să întocmească schița de pers
pectivă s-a mutat intr-o altă 
unitate economică". Intr-un cu- 
vînt, din toata sarcihile con
semnate în plenara comitetului 
județean nici una n-a depășit 
latura formală de manifestare a 
ei, bineînțeles, doar atunci cînd 
s-a făcut cîte ceva, pentru 
multe altele din ele au 
definitiv uitate.

Ne oprim deocamdată 
ou precizarea că am mai 
continua încă, dar eventualele 
exemple pe care le mai avem 
nu fac decît să aducă alte ar
gumente pe marginea aceleiași 
stări de lucruri cel puțin cu
rioase : după plenară, tocmai 
atunoi cînd ar fi trebuit în mod 
firesc să urmeze perioada valo
rificării concluziilor și împlîn- 
tării lor în realitate, cei mai 
mulți participanți și-au închis 
pur și simplu carnetele și au ui
tat de propriile lor îndatoriri. 
Iar explicația este, credem, des
tul de simplă, ea se datorește 
faptului că însuși comitetul ju
dețean U.T.C. nu și-a mai urmă
rit propriile obiective cu aceeași 
consecvență și exigență cu care 
le semnalase existența ; dimpo
trivă, el însuși a trecut pe pla
nul 
tru 
lor 
din 
trebuit să se ocupe... de urmă
toarea plenară. In felul 
însă, dacă trecem din 
în plenară, fără să le 
jăm și soluțiile practice, 
din urmă nu rămînem decît cu... 
discuțiile.

lucru".
500 de 
seninul 
caracterizată

20 
participe 

Și... cam 
tineri au 

întrebării, 
în

k
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trimestrial un raport pe care ■ 
l-a trimis județului care apoi, 
adunat la celelalte, a dat un to- — 
tal : in cooperativele agricole | 
din județul ialomița lucrează 
14 000 de tineri. —

Sigur, nimeni nu are preten- g| 
ția ca secretarul sau altcineva 
din comitet să bată în fiecare zi ■■ 
la porțile tinerilor pentru ca ei | 
să meargă la lucru. Nici nu e 
nevoie. Dar. de aici și pînă la™ 
surpriza pe care singur o constațiM 
că organizația U.T.C. nu a ana
lizat felul cum membrii ei lu-B 
crează, este o cale destul de B 
lungă pe care bănuim că din 
cînd în cînd o mai bătătoresc ■ aminte 
și activiștii comitetului județean B ^ea cu: 
din moment ce nimeni nu s-a , 
sesizat ca la Dragalina din trei »ra - ultima 
tineri cooperatori, în cooperativă™ —
lucrează doar unu.

Iată.,de ce conducerile upită-B 
ților au rezerve în aprecierea ’ ........... x. , . n stupii pomi sau tn prispa, saLa "Pa.r? . Ti0" a - m;"1C„a “fie convinși că tata trece și prin

. ....... .. “ " dreptul lor — ei știind că altfel, 
' r era 

mai bine să-l vadă cu ochii lor 
I— și spre înnoptat se întorcea și 

cresta pe un toiag semne pe 
care eu nici astăzi nu știu să le 

■ citesc deși, atunci, cînd l-am în- 
™ trebat ce taie acolo, în lemn, 

mi-a spus : case !
14 ani nu-s mulți. Tata ar fi 

săpat tot atîtea semne pe toia-

Reîntâlnire cu eroi ai 
reportajelor noastre BRlNCUȘI

DE LA FERMA „LA ȚINU"
„Depinde ce aduni, mi-aduc 

' i că spunea tata, care a- 
vea curiosul obicei, cel puțin așa 
credeam pe atunci, de a numă- 

' i zi a fiecărui an 
cîte case trăiesc. în sat. Asta fă
cea în ziua aceea și oamenii îl 
așteptau rezemați de unul din 
stîlpii porții sau în prispă, să

în situația în care din cei a- '( 
proape 300 de uteciști ai celor ■ nu "se poate întimpla, dar 
trei unități sondate, acum, în ■ —1
vîrf de campanie, lucrează mai 
puțin de jumătate este foarte 
firesc ca participarea tinerilor 
să apară nesatisfăcătoare.

★
Solicitînd în final părerea to-J 

varășului Ion Necula, președin
tele Consiliului Tineret Sătesc gul săli numai că vorba e: eu
din cadrul Comitetului județean oe-am adunat ? Tot tata spunea
U.T.C., despre constatările an- ■ despre unul din sat, de stătea 
chetei, printre altele dumnealui" ma‘ mult prin străini, la oraș, 

„ --„„ii „.«o _ ca ista, omul cu pricina,, adunaspunea ca aceasta situație nesa-«g . • • i_-. „ _ . U și el ce poate mai bine, adtcahsfăcatoare este atît urmarea y(. aducg cum
unei evidențe neclare ținută de dunat, întregi și așa cum au fost 
organizații cît și a faptului că —-- —< —-• -----
în fruntea 
insuficient 
noastra —— vuntiuua 
consiliului — fiind de a-i spri-B 
jini, vom căuta să ne preocupăm 
mai mult de problemele pro- ■ 
ducției, ale educației tinerilor_

rostite, să mai știm și noi cum 
unora se află tineri — plouă la oraș ji ce fel de bo- 
pregătiți. t — ...

continua președintele

ii„ piuua iu uruș și c-e /ei ue ou-
ObligațiaB canei, cu ținte, cu potcoave, cu 

tureatcă mai înaltă sau nu, se 
mai întocmesc pe acolo. De la 
tata pare-se că eu am moște
nit felul său de a privi pămîn
tul cu mîna streașină — el cine 

.—------ șțfg unde se uita spre zare, că
pentru muncă. în această săp- ■ pămîntul nostru nu se termina 
tămînă va avea de altfel loc și _ acolo 1 — în fiecare primăvară 
Plenara Comitetului județean ■ Și sfirșit de toamnă, îndelung și 
U.T.C. care va analiza munca — mulțumit, din cîte auzeam ~ eu 
tinerilor de la sate ■ ?rin casă’ iarna- ’'Bun Pam,n'tinerilor de la sate. ful„ ț. ga mameișinuin-

Rețimnd și aceste promisiuni,- țel m cum poate fi mulțu. 
vom reveni cu o nouă anchetă.™ .. . . j » - .mtt tata de pamint de vreme ce 

N. COȘOVEANU H spre sfîrșitul zăpezilor ceaunul

fierbea doar terci din mălai, tot 
tata fiind acela care spunea că 
„a obosit fundul de atîta mămă
ligă îl punem la uscat în pod 
pînă la toamnă". Gestul acesta 
cu mîna streașină la ochi îl am, 
prin urmare, de la el. Deși aici 
privirea nu se mai ridică, pre
cum altădată, pe înălțimea po
rumbului ci doar pînă la ge
nunchi cît urcă orezul. Pentru 
că, acum fac orez. Am cam um
blat în. anii de după facultate 
cînd aici, cînd colo, cînd dinco
lo, răbdător cu mine și cu ceea 
ce am făcut. Mi se pare curios 
doar că în minte mi-a rămas 
vița de vie de pe Dealurile Bu
jorului. Nu că aș fi uitat anii cu ' 
grîu, nici porumbul din Insula 
Mică a Brăilei, pămînt de care 
tata ar fi fost, poate, mulțumit 
cu adevărat.

Dealurile Bujorului sînt mica 
mea iubire căreia i-am rămas 
credincios deși, cum spuneam, nu 
prea am stat locului. Apuc să 
le privesc măcar de două ori în 
fiecare an și privindu-le parcă 
aș crede că nu mă încălzește1 
soarele chiar de pomană. Se 
zice că pe fiecare ne caută no
rocul: greu e doar să-l „recu
noști" și să-i dai de mîncare, să-i 
dai apă de băut, să-l țeseli dacă 
vrei să tragă bine căruța la care 
l-ai înhămat și în care ți-ai pus 
plugul și sămînța. E cam agri
colă „zicerea" asta, s-ar crede, 
prea miroase a pășune! Fapt 
este că eu ieșeam noaptea dună 
ce terminam treburile cîmpului 
și priveam dealurile neînțele- 
gînd ce le lipsește și așa citeva 
luni de nopți pînă cînd, într-o 
dimineață, m-am dus la raion și 
am întrebat și din întrebarea

BIJUTIERII UZINEI
Un fotoreporter printre

al doilea preocupările pen- 
latura practică a probleme- 
puse în discuție, probabil 
cauză că după aceea a
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I
I
I
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ION DANCEA

aici, 
putea

că 
rămas

acesta 
plenară 
încura- 
în cele

► 1. Ochiul atent al op-
► ticianului controlor, în 
» cazul de față Aurelia
► Cîmpeanu — nu face
► concesii...
i 2. In aceeași secție
► „obiective foto". în „o-
► biectiv" specialistul Con-
► stantin Albeșteanu și op-
► ticianul Ion Mărăcineanu 
k la un consult despre...
► precizie.
► 3. In secția vecină, ti- 
t nerii, evident opticieni,
► Ion Chira și Vasile Mihai 
*■ în plin efort cotidian.
k Foto-reportaj realizat la }
► întreprinderea Optică 5
k Română de VASILE < 

C RANGA }

I___________________ _

PRIN ACJMH COMUNE

„împreună, ei au înfăptuit tot 
ceea ce s-a realizat pe aceste 
meleaguri, împreună ei au lup
tat împotriva exploatatorilor și 
asupritorilor, fie că aceștia 
erau români, maghiari sau de 
alte naționalități" — spunea se
cretarul general al partidului 
nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. la plenara Con
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, referindu- 
se la munca și lupta comună a 
cetățenilor patriei noastre, indi
ferent de naționalitate, de-a 
lungul secolelor.

Unirea tuturor eforturilor în- 
tr-un singur șuvoi, acela al 
construcției, mobilizarea îptr-o 
singură direcție — transpunerea

în viață a obiectivelor politicii 
partidului nostru — este astăzi, 
mai mult decît oricînd, o reali
tate vie, consolidată și în rîndul 
tinerilor din Tîrgu Mureș. Ex
primată în cifre, această parti
cipare comună la realizarea nu
mai a obiectivelor voluntar pa
triotice, de pildă, totalizează 
2 427 090 ore muncă, efectuată 
în primul trimestru al anului, 
ore care echivalează cu 
7 702 700 lei economii la lucrări
le nefinanțate. La aceasta se a- 
daugă însemnata contribuție a 
cejor peste 27 000 tineri la acti
vitatea instituțiilor și întreprin
derilor din municipiu'.

— Egalitatea în drepturi, ma
terializată în condițiile egale

de muncă și trai — afirmă 
nărui CSABA SARKANY, 
cretarul comitetului U.T.C. 
la Uzina de 
este unul din 
mentelor de frățietate între 
nerii români și maghiari, 
recunoștinței sincere față 
partid. De aceea muncim cu 
elanul pentru ca împreună 
clădim o țară tot mai înflori
toare, deoarece România 
patria noastră, i 
privim panourile 
producție, statele 
listele celor care 
cuință în ultimii 
dea că peste tot 
ale oamenilor muncii români și 
maghiari care au beneficiat de

tt- 
se- 
de 

reparații auto — 
izvoarele senti-

ti- 
al 

de 
tot 
să

este 
a tuturor. Să 

fruntașilor în 
de plată ori 

i au primit lo- 
ani. Vom ve- 
întîlnim nume

¥

aceleași drepturi, în raport cu 
pregătirea lor profesională, cu 
contribuția pe care a adus-o fi
ecare la realizarea producției. 
Exemple din acestea putem găsi 
cu miile în oraș.

înt-adevăr : VICTOR SOPTE- 
REAN și DENES LUKACS de 
la I.I.S.' „Metalotehnica" lu
crează în același atelier, mînu- 
iesc aceleași utilaje, au aceeași 
categorie de salarizare și pri
mesc aceeași remunerație ; LA- 
URIAN BORDEAN și BASZLO 
SZOKE au fost colegi de școală 
și azi supraveghează aceleași 
tablouri de comandă la Combi
natul chimic ; MARIA POP și 
EUGEN ZOLYOMI, membri ai 
unui ansamblu folcloric, știu să 
interpreteze, și fac acest lucru 
cu egală pasiune, atît „Dansul 
cu sticla" din Valea Nirajului, 
cât și învîrtita de la Sărmaș.

Cei 2 482 studenți 
maghiari, germani care 
în cele trei institute de învăță- 
mînt superior din Tg.

romani, 
învață

Mureș, 
sînt în egală măsură benefici
ari ai condițiilor materiale și 
spirituale asigurate de statul 
nostru tinerilor. Exemplele a- 
mintite sînt doar simbolice de
oarece numărul lor, locurile

de muncă și acțiunile comune 
în care se cimentează frăția în
tre tinerii români și cei aparți- 
nînd naționalităților conlocui
toare sînt mult mai numeroase.

— întreaga noastră activitate 
— relatează SIGISMUND IZ- 
SAK — primul secretar al Co
mitetului municipal U.T.C. Tg. 
Mureș — vizează educarea tine, 
retului pentru viață, cultivarea 
sentimentului de frăție intre ti
nerii de orice naționalitate.

Trăind și muncind împreună, 
tinerii din oraș se cunosc între 
ei, se ajută și se respectă reci
proc. Sentimentul de prietenie 
al tinerilor din municipiul Tg. 
Mureș a ieșit în evidență de atî- 
tea ori. cu ocazia unor acțiuni 
tinerești de mare amploare, cum 
au fost și cele închinate sărbă
toririi aniversării semicentena
rului P.C.R.

Dar nu numai acestea. Fieca
re acțiune inițiată, fiecare idee 
valoroasă a unei organizații 
U.T.C. se bucură de participa
rea în egală măsură a tinerilor 
români sau maghiari membri ai 
aceleiași organizații
nare. începînd cu olimpiadele 
destinate diverselor meserii, cu 
concursurile de cele mai varia-

revoluțio-

te genuri, între formații artisti
ce sau echipe sportive și înche
ind, fără a epuiza, cu prezența 
la adunări generale.

Climatul apropiat de muncă, 
bună înțelegere în care trăiesc 
și activează tinerii din munici
piul Tg. Mureș, ca de altfel din 
întregul județ, este rodul înțe- 
leptei politici a partidului nos
tru de rezolvare a problemei 
naționale, politică ce are la ba
ză omul cu conștiința și demni
tatea sa. Acest lucru șe concre
tizează, în județul Mureș, pe 
lîngă altele, și prin faptul că, 
alături de români, se pregătesc 
pentru viață, învățînd în limba 
maternă mii de copii în grădi
nițe, zeci de mii de elevi în 
școlile generale, liceele teoreti
ce și cele de specialitate.»

Conștienți de eforturile făcute 
de partid pentru asigurarea 
condițiilor optime și egale de 
munoă și de afirmare pentru 
toți cetățenii României, indife
rent de naționalitate, tinerii din 
municipiul Tg. Mureș, înregi
mentați în frontul edificiului 
socialist își închină munca lor 
înfrățită, talentul — patriei, 
progresului ei.

MIRCEA BORDA

asta a mea și din înțelegerea 
celor de acolo am ieșit la treabă 
în vremea noastră de răgaz, 
alte citeva luni, cinci-șase mii de 
oameni și am plantat viță de vie 
în terase și pomi pe o mie și 
cinci sute de hectare de pămînt 
erodat pe malul sting și pe cel 
drept al Chinejei. Asta s-a în- 
tîmplat după ce m-am întors de 
la „diplomă" pentru că noi, pro
moția din ’57 de la Agronomia 
din Timișoara, am plecat în pro
ducție la cerere cu aproape un 
an mai devreme. Cam pe atunci 
un coleg al dumitale m-a „în
condeiat" la ziar că așa și pe 
dincolo, că aș fi făcut nu știu 
ce. Mă preocupă munca mea. 
Cum adică să nu mă intereseze 
ce fac eu și cijm fac ? Tot pe 
atunci, am fost mai bine de doi 
ani secretar cu
Comitetul U.T.C. Bujoru, 
scoatere din producție — 
asta ai 
aceeași 
după un an de 
C.A.P. ~ , 
dau doctoratul cu „dispensă de 
vechime", lucrarea mea chemîn- 
du-se „Punerea în valoare a te
renurilor slab productive și ne
productive prin plantații de vii 
și pomi fructiferi în perimetrul 
Dealurile Bujorului". Și tot în 
această perioadă, numai că spre 
sfirșit, în anii ’63—'64, am pre
dat un curs la Facultatea de 
științe naturale a Institutului 
pedagogic din Galați. Pînă in 
62 am fost, deci, la C.A.P. Bu

joru. Din ’62 pînă în ’63 la fos
tul Trust GOSTAT Galați; din 
'63 pînă în ’64 la I.A.S. Smîr- 
dan; în ’64 m-am însurat și am 
cerut transfer la I.A.S. Bertești, 
la orez. Am lucrat aici pînă în 
’67 cînd am plecat la I.A.S. Mă- 
xineni, apoi în toamna lui ’67 la 
I.A.S. Siliștea. Ferma „Latinu", 
unde lucrez și acum. E „plină" 
cartea mea de muncă cu trans
ferări. Eu numai o dată am fă
cut, însă, cerere în rest prin de
cizii ministeriale.

Spuneați că vreți să vă reîn- 
tîlniți cu eroii unor reportaje 
publicate de ziarul dumneavoas
tră în deceniul 7, să aflați ce au 
mai făcut, ce cred ei că au reu
șit, ce nțau reușit într-un cu- 
vînt, cum le-au fost pașii. La 
noi în sat, iarăși îmi amintesc, 
cînd omul cu „vorbele aduse de 
la oraș" spunea că l-au dat la 
jurnal pe cutare sau pe cutare, 
oamenii pricepeau, din felul în 
care acesta orinduia cuvintele 
•— mai sus ori mai jos și nu a 
dată de-a-ndăratelea decît erau 
ei obișnuiți — zic, oamenii pri
cepeau că s-a întîmplat cu acel 
individ o grozăvie ceva, va-să- 
zică, peste măsura lui. Acum 
unsprezece ani, bind m-am dus 
acasă — citeva luni după ce 
colegul dumitale își „notase" 
cum mă cheamă — oamenii 
m-au privit cam încruntat, adi
că ce făcusem eu peste puteri
le mele, de mi-au scris numele la 
jurnal, ce aveam eu de zis des
pre acest fapt ? Că ei nu înțeles 
geau că aș fi făcut ceva rău, 
dar nici că aș fi făcut mare lu
cru n-au înțeles. După anii ăștia 
vii dumneata și mă întrebi cum 
îmi merg treburile: bine sau 
dimpotrivă, ce cred eu că a în- 
seamnat acest timp pentru 

« mine ?
M-am înscris din nou la doc

torat. Nu din ambiție. Atît' că 
eu nu las treburile la jumătate. 
Am scris despre orez aproape o 
mie de pagini, mai ales despre 
„sfinții de gheață" — zilele ace
lea de sfîrșit de septembrie cînd 
temperatura scade sub 14 grade 
și cînd orezarilor le mai ies „a- 
dăugîndu-se" cîteva fire de păr 
alb. Aici, la Ferma „Latinu", în 
cei aproape cinci ani de cînd 
cultiv orez am observat cîte ceva 
și mia mea de pagini, aș zice, 
poate să alunge „sfinții" din pă
rul alb al orezarilor. Vorba e: 
știu eu sau nu știu pămîntul ca 
taică-miu ?

★
P. S. Semnatarul post-scriptu- 

mului adaugă doar că —
— inginerul PETRE BRÎN- 

CUȘI a lăsat, peste tot unde a 
muncit, cifre care și acum con
stituie recorduri, pentru acele 
locuri și nu numai; printre al
tele, în 1965 — 14 000 kg de 
porumb la hectar pe o suprafață 
de 5 000 de hectare din Insula 
Mică a Brăilei;

— puterea de muncă, rezulta
tele, comportamentul inginerului 
Petre Brîncuși — membru de 
partid din anul 1953 — la cei 
40 de ani ai săi au acele cîte
va carate în plus ce „încheagă" 
omul întreg pentru care vorbesc 
doar faptele;

— inginerul Petre Brîncuși 
este unul din specialiștii în orez 
a cărui faimă și cunoștințe nu 
au depășit, din păcate, perime
trul unui județ, și asta nu pentru 
că știința sa în materie de orez 
nu ar fi meritat-o cu prisosință,

— în cei 14 ani de cînd este 
agronom nu a primit nici un re
proș pe linie profesională, nu 
există nici un om care să aibă 
vreun motiv să nu-i răspundă 
la salut;

— și că, îl asigurăm, oamenii 
săi îl pot întreba „dacă se vede 
ceva", 
mai de 
cîștigat 
răspuns 
bare.

„economicul" la 
fără 

dacă 
vrut să mă întrebi! In 

perioadă, la început, 
agronom la 

Bujoru mi s-a admis să

dacă a făcut „o treabă 
soi", atunci, da, el și-n 
cu prisosință dreptul la 
dar, mai ales, la între-

NICOLAE ADAM
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DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI Miercuri au început la București lucrările Colocviului

REALIZĂRILOR în CONSTRUCȚIA
științific european cu tema

SOCIALISTĂ A REPUBLICII »

POPULARE CHINEZE
în Pavilionul din Parcul He

răstrău din Capitală s-a des
chis marți dimineața Expoziția 
realizărilor în construcția so
cialistă a Republicii Populare 
Chineze.

La 
au participat tovarășii 
Bodnaraș, Gheorghe 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Iosif 
Banc, Mihai Marinescu, Ion 
Pățan, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, membri ai 
conducerii Ministerului Aface
rilor Externe, conducători ai 
unor instituții centrale econo
mice, ai unor organizații ob
ștești.

Erau de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați 
București și alți membri 
corpului diplomatic.

Conducătorii de partid și 
stat sînt salutați la sosire 
Li Sui-cin, ministrul 
dustriei de mașini nr. 
conducătorul delegației guver
namentale a' Republicii Popu
lare Chineze, care se află în
tr-o vizită în țara noastră cu 
prilejul inaugurării expoziției, 
de ceilalți membri ai delega
ției, de Van Țen-iuan, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P. Chineze la București, 
și de membri ai ambasadei 
R.P. Chineze.

Festivitatea a fost deschisă 
de Țzai Sin-de, directorul Ex
poziției.

Au fost intonate Imnurile de 
Stat ale Republicii Populare 
Chineze și Republicii Socialiste 
România.

A luat apoi cuvîntul condu
cătorul delegației guvernamen
tale a Republicii Populare Chi
neze, Li Sui-cin, ministrul in
dustriei de mașini nr. 1, care, 
în numele delegației guverna
mentale și al organizatorilor 
Expoziției Republicii Populare 
Chineze a transmis un cald sa
lut conducătorilor de partid și 
de stat, celorlalte persoane o- 
ficiale române, șefilor misiuni
lor diplomatice, prezenți la 
deschiderea expoziției.

Poporul român, a spus tova
rășul Li Sui-cin, este un po
por cu tradiții revoluționare, 
un popor harnic și curajos. Sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, perseverînd în 
politica de a valorifica resurse 
interne, de a se bizui pe pro
priile forțe și de a lupta cu 
dîrzenie, poporul român a ob
ținut realizări importante în 
opera de construire a socialis
mului și într-o perioadă isto
rică scurtă a transformat pa
tria lui într-o țară înaintată cu 
o industrie dezvoltată și cu o 
agricultură în plin proces de 
modernizare. Astăzi, poporul 
român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mobilizîndu-și toa
te eforturile, luptă pentru rea
lizarea noului plan cincinal. 
Pe noi ne bucură din inimă 
importantele realizări obținu
te de poporul frate român în 
opera de construire a patriei.

în continuare, vorbitorul a 
spus: Poporul chinez, sub con
ducerea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
avînd drept conducător pe pre
ședintele Mao și drept adjunct 
pe vicepreședintele Lin Biao, 
trecînd prin încercările Marii 
Revoluții Culturale Proletare, 
aplică cu hotărîre orientarea 
strategică : „Să fim pregătiți 
împotriva războiului, împo
triva calamităților naturale și 
pentru popor", și pe toate fron
turile activității noastre se pre
zintă un tablou revoluționar 
plin de vioiciune. Marxismul, 
leninismul și gîndirea Mao 
Tzedun se îmbină strîns cu 
practica revoluționară a sute
lor de milioane de oameni. Li
nia revoluționară proletară a 
președintelui Mao pătrunde tot 
mai adînc în inimile oameni
lor. S-a întărit și mai mult 
marea unitate a poporului nos
tru de diferite naționalități. 
Dictatura proletariatului a cu
noscut o consolidare si mai pu
ternică. Cel de-al 3-lea plan 
cincinal a fost îndeplinit cu 
succes. Au fost obținute în a- 
gricultură 9 ani de-a rîndul 
recolte bogate. în producția in
dustrială a apărut un nou a- 
vînt.

Pe baza marxism-leninismu- 
lui și a internaționalismului 
proletar, a spus în continuare 
vorbitorul, între cele două par
tide. cele două țări și cele 
două popoare ale Chinei și 
României a fost închegată o 
prietenie revoluționară. în 
lunta împotriva imperialismu
lui, întotdeauna popoarele 
noastre și-au manifestat sim
patia unul fată de altul și s-au 
sprijinit reciproc. în ultimii 
ani, relațiile de prietenie din
tre cele două partide, cele două 
țări, cele două popoare ale 
noastre au cunoscut o foarte 
mare dezvoltare.

Recent, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. conducînd o dele
gație de partid și guvernamen-

festivitatea inaugurală 
Emil 

Pană,

la 
ai

de 
de 
in-

1,

tală, a făcut o vizită în țara 
noastră. Aceasta este un eve
niment de mare însemnătate 
în relațiile chino-române, și 
a adus o prețioasă contribuție 
la dezvoltarea continuă a prie
teniei revoluționare și unității 
militante dintre cele două par
tide, țări și popoare ale noas
tre. Aceasta reprezintă, tot
odată, pentru poporul chinez 
un sprijin și o însuflețire. To
varășul Mao Tzedun spune că 
„Luptele drepte ale popoarelor 
din întreaga lume se sprijină 
reciproc". Atît în lupta pe plan 
internațional, cit și în activita
tea 
tre, 
dat 
tiv.
mulțumiri sincere.

Faptul că organizăm o expo
ziție la București, capitala ță
rii dv., a spus în încheiere to
varășul Li Sui-cin, ne dă po
sibilitatea să învățăm de la
poporul român. în Octom
brie, Republica Socialistă 
România va organiza, la 
rîndul ei, o expoziție în ca
pitala țării noastre, Pekin.

de construcție a țării noas- 
poporul român ne-a acor- 
un sprijin și un ajutor ac- 
Pentru aceasta, exprimăm

ciem că va fi substanțial de
pășită.

Ac.ordul comercial de lungă 
durată privitor la schimbul 
principalelor mărfuri pe anii 
1972—1975, ‘ ‘
tul acestui 
bază solidă 
și în viitor 
tr-un ritm

Doresc, de asemenea, să sub
liniez solidaritatea tovărășeas
că și prietenia care leagă ță
rile noastre socialiste și care 
s-a manifestat deosebit de 
grăitor și prin ajutorul ma
terial prețios pe care Par
tidul Comunist Chinez și Gu
vernul R.P. Chineze l-au acor
dat în mod gratuit țării noas
tre după calamitățile natu
rale din primăvara anului 
trecut și să aduc și cu acest 
prilej mulțumirile n.oastre sin
cere.

în aceste împrejurări favo
rabile, a spus în continuare 
tovarășul Ion Pățan, partici
păm astăzi la deschiderea Ex
poziției realizărilor în con
strucția socialistă a Republicii 
Populare Chineze. Avem toate

semnat la începu- 
an, constituie o 

pentru dezvoltarea 
a schimburilor în- 
viu.

fjcații istorice în dezvoltarea 
relațiilor de trainică prietenie 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre — expoziția se 
înscrie ca un moment deose
bit al întăririi prieteniei" fră
țești româno-chineze, al adîn- 
cirii cooperării și colaborării 
dintre România și China Popu
lară.

Felicităm cu căldură pe or
ganizatorii expoziției pentru 
reușita acestei manifestări, și 
sîntem bucuroși să transmitem 
pe această cale poporului chi
nez urări de noi și bogate suc
cese în laborioasa sa activi
tate de făurire a socialismu
lui, de înălțare materială și 
spirituală a patriei".

După vizitarea expoziției, 
conducătorii de partid și de 
stat s-au întreținut prieteneș
te cu membrii delegației gu
vernamentale a Republicii 
Populare Chineze, cu membrii 
conducerii expoziției și 
specialiști chinezi care 
însoțit cu multă căldură 
tot, parcursul vizitei 
peții români.

Expoziția rămîne

PROCEDURI, CONJINlir

pe

alți 
au 
pe 

oas-

deschisă

I

Sintem încredințați că organi
zarea reciprocă de expoziții va 
contribui la dezvoltarea și pe 
mai departe a prieteniei și la 
adîncirea continuă a cunoaște
rii reciproce dintre cele două 
popoare frățești ale țărilor 
noastre, la intensificarea tot 
mai mult a relațiilor de cola
borare economice și comer
ciale dintre țările noastre.

Fie ca prietenia și unitatea 
frățească dintre cele două par
tide, cele d,ouă țări și cele două 
popoare ale Chinei și României 
să se consolideze și să se dez
volte în mod necontenit !

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

Organizarea acestei maniies- 
tări — a spus vorbitorul — are 
loc într-un moment cînd rela
țiile dintre țările noastre cu
nosc o evoluție deosebit de fa
vorabilă. Opinia publică din 
țara noastră a urmărit cu mult 
interes și atenție vizita ofi
cială de prietenie pe care de
legația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ce'aușescu, a făcut-o 
recent în Republica Populară 
Chineză la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Chinez și a guvernului 
acestei țări.

O atmosferă de o deosebită 
prietenie și cordialitate a ca
racterizat întrevederea pe care 
tovarășul Mao Tzedun, pre
ședintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez 
și tovarășul său de luptă apro
piat, vicepreședintele Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez, tovarășul Lin 
Biao, au avut-o cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale române. în- 
tîlnirile și convorbirile avute 
de delegația noastră marchează 
un moment de importanță is
torică în dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre partidele și 
țările noastre, a colaborării în 
toate domeniile de activitate, 
spre binele ambelor popoare, 
al cauzei generale a socialismu
lui și păcii în lume.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Republica Populară Chineză 
rămîne în istoria acestor re
lații ca o etapă de cea mai 
mare însemnătate.

în continuare vorbitorul a 
spus : Pe planul relațiilor eco
nomice, ca și în alte sectoare, 
s-a înregistrat în anii din 
urmă o evoluție foare rapidă 
a schimburilor comerciale din
tre țările noastre, ele fiind în 
1970 de aproape 3 ori mai mari 
față de 1965. Acest ritm se 
menține și în anul în curs, 
cînd, potrivit Acordului co
mercial, se prevede o nouă 
creștere de circa 30 Ia sută, 
creștere care, ținînd seama de 
modul cum se derulează schim
burile pînă în prezent, apre-

motivele să credem că această 
expoziție, ca și cea pe care o 
vom organiza la rîndul nostru 
la Pekin. în toamna acestui an, 
se vor dovedi un mijloc efi
cient de cunoaștere de către 
popoarele noastre a realizări
lor și succeselor obținute de 
cele două țări în dezvoltarea 
lor.

Urăm întregului popor chi
nez n,oi și mari succese în 
vasta operă de făurire a socia
lismului, de ridicare a bună
stării oamenilor muncii, de în
florire a Republicii Populare 
Chineze !

Lâ invitația organizatorilor 
Expoziției, tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a tăiat, în aplauzele 
celor prezenți, panglica inau
gurală a Expoziției realizărilor 
în construcția socialistă a Re
publicii Populare Chineze^ cea 
mai mare și mai reprezenta
tivă manifestare de acest gen 
pe care China populară o or
ganizează anul acesta peste 
hotare. Ea ocupă o suprafață 
totală de circa 3 500 m.p.

în continuare, a fost vizitată 
Expoziția. Ea facilitează vizi
tatorilor o mai bună cunoaș
tere a eforturilor oamenilor 
muncii chinezi, care, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Chinez, în frunte cu președin
tele Mao Tzedun, obțin succese 
remarcabile în măreața operă 
de edificare a societății socia
liste in patria lor.

Pe parcursul vizitei, condu
cătorii de partid și de stat ro
mâni primesc ample explicații 
din partea ministrului chinsz 
Li Sui-cin, a directorului Ex
poziției și a altor cadre de spe
cialiști chinezi.

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc la numeroase 
standuri, se interesează de ca
racteristicile unor produse, 
dînd o înaltă apreciere calită
ții și ingeniozității creațiilor 
oamenilor muncii chinezi.

în încheierea vizitei, condu
cătorii de partid și de stat 
prezenți la festivitatea inaugu
rării expoziției au scris în 
Cartea de onoare : „Expoziția 
realizărilor în construcția so
cialistă a Republicii Populare 
Chineze ne oferă o imagine 
grăitoare a marilor înfăptuiri 
dobîndite de poporul Chinez în 
opera de edificare a socialis
mului, reprezintă o expresie 
concludentă a hărniciei și ta
lentului său, a capacității sale 
de creație științifică și tehni
că, atît de strălucit fructifi
cată sub conducerea încercată 
a Partidului Comunist Chinez, 
în frunte cu președintele Mao 
Tzedun.

Deschisă publicului româ
nesc la scurtă vreme după vi
zita făcută în Republica Popu
lară Chineză de către delega
ția de partid și guvernamen
tală română în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, — 
eveniment cu profunde semni-

pină 
(Agerpres)

publicului vizitator 
6 iulie a.c. I

★
însărcinatul cu afaceri ad-in- 

terim al Republicii Populare 
■ Chineze la București, Van Țen- 

iuan, și directorul expoziției. 
Țzai Sfn-de, au oferit marți sea
ra, o recepție cu prilejul des
chiderii la București a Expozi
ției realizărilor în construcția 
socialistă a Republicii Populare 
Chineze.

Au luat parte tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Pățan. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.C.R., și ai guvernu
lui, conducători ai unor institu
ții economice și organizațiilor 
obștești.

Au participat membrii delega
ției guvernamentale a Republi
cii Populare Chineze, condusă 
de Ei Sui-cin. ministrul indus
triei de mașini nr. 1, care se a- 
flă într-o vizită în țara noastră.

La București a început, marți 
dimineață, Colocviul științific 
european, cu tema „Conferința 
pentru securitate și 
în Europa : etape, 
conținut", care se desfășoară, 
timp de trei zile, sub auspiciile 
Asociației de Drept Internațio
nal și Relații Internaționale din 
România (A.D.I.R.I.).

Această manifestare continuă 
seria întîlnirilor de acest fel 
inițiate și găzduite de A.D.I.R.I., 
în 1969 și în 1970. Ca și reuniu
nile precedente, actualul coloc
viu oferă celor întruniți la 
masa dezbaterilor — oameni de 
știință, experți și specialiști în 
domeniul relațiilor internațio
nale — posibilitatea unui schimb 
deschis de opinii și idei, unei 
confruntări rodnice, construc
tive, a punctelor de vedere în 
problema securității și coope
rării europene, problemă ma
joră a vieții internaționale, 
care preocupă țările continentu
lui nostru. Participanții au, de 
asemenea, prilejul de a for
mula sugestii și propuneri con
crete cu privire la pregătirea 
și organizarea Conferinței ge
nerale europene, adueîndu-și, 
astfel, contribuția la găsirea ce
lor mai bune metode și proce
duri care să asigure succesul 
proiectatei conferințe, la opera 
de destindere și normalizare a 
raporturilor inter-europene.

La ședința de deschidere au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Președintele A.D.I.R.I., prof, 
dr. docent Traian Ionașcu, a 
rostit cuvîntul inaugural, salu- 
tîndu-i pe cei prezenți și urîn- 
du-le succes în desfășurarea lu
crărilor.

Secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, a dat. ajloi, 
citire Mesajului președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, adresat participanți- 
lor la colocviu.

Mesajul a fost urmărit cu a- 
tenție și primit cu interes de 
întreaga asistență.

Directorul Institutului olan
dez de relații internaționale, 
L.G.M. Jaquet. a mulțumit, în 
numele participanților, pentru 
mesajul transmis, pentru aten
ția pe care șeful statului ro
mân o acordă colocviilor Orga
nizate de A.D.I.R.I., subliniind, 
în acest context, aportul însem
nat al României la statorni-

cooperare 
proceduri,

cirea unui climat de pace, cola
borare, încredere, stimă și în
țelegere reciprocă in Europa, in 
lume.

La lucrări iau parte : Liubi- 
voje Acimoviei, director al sec
ției de relații internaționale de 
la Institutul de politică și eco
nomie internațională — Bel
grad ; Osmo Apunen, director 
al Institutului finlandez de re
lații internaționale — Helsinki ; 
Anna Bebrits, director al Di
recției studii din Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. Un
gare : Christopher Bertram, di
rector adjunct al Institutului de 
studii strategice — Londra ; 
Marie-Therese Bockstaele, se
cretară de redacție a revistei 
„Cnronique de Politique etran- 
gere“ a Institutului regal de re
lații internaționale — Bruxel
les ; O. T. Bogomolov, director 
al Institutului de economie a 
sistemului mondial socialist — 
Moscova ; Katarina Brodin, cer
cetător la Institutul suedez de 
relații internaționale — Stock
holm ;
rector adjunct 
internațional pentru
Viena ; John C. Campbell, mem
bru al Consiliului de 
terne — New York ; 
chi, vicepreședinte al 
de Științe Sociale și 
Republicii Socialiste 
Jorgen Gronnegaard 
sen, de la Institutul 
Politice al Universității 
Aarhus ; Lefkos Clerides, pre
ședintele Baroului din Cipru ; 
Emmanuel Coppieters, director 
general al Institutului Regal de 
Relații Internaționale — Bru
xelles ; Margaret Cornell, re
dactor la „World Today", repre
zentantul Institutului Regal de 
Relații Internaționale — Lon
dra ; V. I. Dașicev, cercetător 
principal la Institutul de econo
mie mondială și relații interna
ționale — Moscova ; Wilhelm 
Ersil. șef de secție la Institutul 
de relații internaționale din 
Potsdam — Babelsberg: Nicolae 
Fotino, director științific al A- 
sociației de Drept Internațional 
și Relații Internaționale — 
București : Jean Freymond, de 
la Institutul universitar 
înalte studii internaționale 
Geneva : Johan Galtung, direc
tor al Institutului internațional 
de cercetări asupra păcii — 
Oslo : Curt Gasteyger, director 
adjunct al Institutului Atlantic 
—' Paris ; Pierre Genevey, con
trolor general lâ Centrul de

Vladimir Brusskov, di
al Institutului 

pace —

relații ex- 
Ion Ceter- 
Academiei 
Politice a 
România ;
Christen- 

de Științe 
din

de

studii de politică externă — 
Paris ; Edwin Glaser, membru 
al Consiliului Executiv al 
A.D.I.R.I. — București ; William 
Griffith, profesor la Institutul 
de Tehnologie din Massachu
setts — Cambridge ; Joszef Ha- 
lasz, de la Universitatea „Karl 
Marx“ — Budapesta ; B. M. Ha- 
loșa, cercetător principal la In
stitutul de economie mondială 
și relații internaționale — Mos
cova ; Werner Hănisch, profe
sor la Institutul de relații in
ternaționale din Potsdam — Ba
belsberg ; 
cetător la 
relațiilor 
Fundației 
politice - 
zog, de la Institutul de relații 
internaționale din Potsdam — 
Babelsberg ; Jukka Huopaniemi, 
de la Institutul de politică ex
ternă al Universității din Hel
sinki : Andrew Janos, profesor 
la Universitatea din California 
— S.U.A. : L.G.M. Jaquet, di
rector al Institutului olandez de 
relații internaționale — Haga ; 
Samuel Karres, șef de departa
ment la Fundația „Friederich 
Ebert“ — Bonn ; Jean Klein, 
cercetător la Centrul de studii 
de politică externă — Paris ; 
v, M. Kuliș, profesor, șef de 
sector la Institutul de econo
mie mondială și relații interna
ționale — Moscova ; Luiz. Legaz 
y Lacambra, director al Insti
tutului de studii politice — Ma
drid ; Sverre Lodgaard, cerce
tător la Institutul internațional 
de cercetare asupra păcii — 
Oslo; Gene Lyons, director al 
Departamentului de științe , so
ciale al UNESCO : Cesare Mer- 
lini, director al Institutului de 
relații internaționale — Roma ; 
Jean Meyriat, director al Cen
trului de relații internaționale 
al Fundației naționale de științe 
politice — Paris : Jerzy Moraw- 
sky, director adjunct al Insti
tutului polonez de relații inter
naționale — Varșovia ; Costin 
Murgescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, redactor-
șef al Revistei române de studii 
internaționale — București ; • 
Djuro Nincici, de la Secreta
riatul de Stat al Afacerilor Ex
terne al R.S.F. Iugoslavia ; I. I. 
Orlik, de la Institutul de eco
nomie a sistemului mondial so
cialist — Moscova ; Michael 
Palmer, de la Trustul Federal 
pentru Educație și Cercetare — 
Londra ; Ranko Petkovici, re
dactor șef al Revistei de poli-

Pierre Hassner, cer- 
Centrul de studii ale 

internaționale al 
naționale de științe 

Paris ; Ursula Her-

tică internațională — Belgrad ; 
Werner Pfeifenberger, profe
sor la Universitatea din Salz
burg, reprezentant al Centrului 
internațional de cercetări — 
Salzburg ; Cristian Popișteanu, 
redactor șef al revistei „Maga
zin istoric" — București ; Veli- 
mir Popovici, de la televiziu
nea iugoslavă : Eberhard Schulz, 
director adjunct al Institutului 
de cercetări al Societății germane 
de politică externă — Bonn ; Urs 
Schwarz, profesor la Institutul 
universitar dc înalte studii inter
naționale — Geneva ; Jean 
Siotis, consultant al Centrului 
european al Fundației Carnegie 
pentru pacea internațională — 
Geneva, ptofesor la Institutul 
universitar de înalte studii in-*, 
ternaționale -- Geneva : Andere 
Sjaastad. profesor la Institutul 
norvegian dc relații internațio
nale — Oslo : Albert De Smaele, 
președintele Consiliului central 
economic — Bruxelles ; Peter 
Smithers, de la Institutul inter
național pentru cadre și cerce
tare de pe lingă O.N.U. — 
UNITAR ; Franco Soglian, șef 
de secție la Institutul de studii 
și relații internaționale — Mi
lano ; Manuel Solana Sanz, se
cretar al Institutului de studii 
politice — Madrid ; Akke Spar
ring, director al Institutului 
suedez dc relații internaționale
— Stockholm ; Robert Spencer,
profesor, membru al Institutului 
canadian de relații internațio
nale — Toronto ; Barbara Spi
nelli, colaboratoare la Institu
tul de afaceri internaționale — 
Roma : C. Maxwell Stanley, 
președintele Fundației „Stanlev- 
Muscatino“-Iowa — S.U.A. ; Ja- 
nez Stanovnik, secretar execu
tiv al Comisiei economice 
O.N.LT. pentru Europa, reprezen
tant al secretarului general al 
O.N.U., ” — "■
Ștefanov, șef de secție la Insti
tutul de politică internațională
— Sofia ; Wolfgang Strasser, 
secretar general al Asociației 
austriece -ele politică externă și 
relații internaționale — Viena ; 
Iindrich Tisler, de la .Institutul 
de relați internaționale 
Praga ; Nikolai Todorov, direc
tor al Institutului de politică in
ternațională — Sofia : I. Veki- 
lov, asistent șef la catedra de 
drept internațional a Universi
tății din Sofia : Joszeph Wie- 
jacz, de la Ministerul Afaceri
lor Externe al Republicii Popu
lare Polone.-''

U Thant ; Gheorghi

(Agerpres)• •••••
(Urmare din pag. l-a)

maximă în producție nu depă
șește șase ani. Ei reprezintă a- 
proape 40 la sută din personalul 
de concepție și de acest fapt 
trebuie ținut seama : Institutul 
e implicit o școală, în care se 
formează o nouă generație de 
constructori de motoare și vehi
cule. Or, după cum am constatat 
în cursul discuțiilor purtate la 
I.C.P.A.T., tocmai această latură 
a activității, de pregătire în 
perspectivă, de profilare și de 
perfecționare este pusă sub 
semnul întrebării de actualele 
relații dintre institut și între
prinderile brașovene. Fenomenul 
are implicații directe asupra va
lorificării potențialului creator 
al proiectanților și cercetători
lor de aici, asupra posibilității

Mici meșteri

f mari
(Urmare din pag. I)

notat în carnet o listă de nume, elevi ai liceului, pasio
nați constructori din cadrul cercului auto, apoi o altă 
listă de pasionați de chimie, fizică etc. Impresionează îna
inte de toate numărul lor. Orientarea aceasta spre ac
tivitățile practice, spre domenii tehnice a fost determinată 
de o preocupare constantă ce există la acest liceu de 
mai mulți ani. Cu toate că Liceul ,.lon Neculce" are ~ un 
profil de cultură generală, experiențele ce s-au desfășu
rat aici, sub mereu neobosita îndrumare a profesorului 
emerit Ion Dragu, directorul liceului, în vederea îndrumă
rii elevilor spre activități practice au început să dea roa
de binefăcătoare. De patru ani activitatea practică a e- 
levilor se desfășoară în atelierele și laboratoarele pro
prii ale școlii, dotate cu un aparataj . modern. Paralel 
cu activitatea didactică propriu-zisă ce se desfășoară în 
laboratoare, au fost constituite diferite cercuri de acti
vități practice dintre care amintim: cercul de auto-moto, 
de stenodactilografie, de biblioteconomie, de legătură de 
cărți, de mașini de calcul etc. Ceea ce trebuie reținut de 
la început e faptul că activitățile practice nu se reduc 
doar la un scop pur didactic, în sensul obișnuitelor ore 
de laborator, ci au un caracter lucrativ, de producție. 
Așa de exemplu, elevii care fac parte din grupul care 
studiază automobilul ajung să primească o calificare, 
aceea de conducători auto. Mai mult, în atelierul școală 
se execută reparații, pe bază de contract, pentru anumi
te unități cooperatiste și de stat, școala obținînd benefi
cii din aceste activități. De semnalat faptul că elevii sînt an
trenați nu numai în activitatea productivă, dar și în cea 
economică. Devizele ce se întocmesc pentru diversele re
parații și servicii cer o cunoaștere temeinică a legisla
ției, a principiilor de stabilire a prețului de cost, a con
sumului de materiale și materii prime etc. Contractele pe 
care le are liceul cu anumite unități productive, coopera
tive. întreprinderi oferă posibilitatea ca elevii să se fami
liarizeze cu problemele de producție și să acumuleze de
prinderi care îi vor ajuta să îmbrățișeze meserii și înde
letniciri practice.

Tn aceste împrejurări orientarea profesională a elevi
lor se realizează în condiții deosebit de eficiente.

Finanțăm cercetarea originală
ori cumpărăm licențe?

de sub apăsarea licen-de a ieși 
țelor.

Putem _____
nivel mondial ?

— Da, afirmă ing. loan Nem- 
țean. Am proiectat recent în 
institut noul tractor de 55 G.P., 
cu întreaga sa gamă. Am reali
zat aici tractorul portal și cel cu 
tracțiune pe toate cele patru 
roți — iată doar cîteva exemple. .

— .Avem muncitori și' tehni
cieni cu calificare superioară 
mediei întîlnite la firme1 străine 
de prestigiu, afirmă ing. Gh. A- 
lexopol, care a fost recent la 
specializare peste hotare. Insti
tutul este bine dotat cu apara
tură pentru cercetări și va primi 
în continuare utilaje moderne.

— Atunci ce îi lipsește ?
Lipsește interesul beneficiaru

lui pentru perfecționarea con
tinuă a produselor sale !

Tinerii ingineri cu care am 
discutat ne-au furnizat numeroa
se exemple în acest sens. E 
drept, cele mai multe țin de pe
rioada anterioară introducerii 
contractelor în relațiile dintre 
cercetare și întreprinderi. Așa 
se explică de ce numeroase teme 
au fost plătite de către uzine 
și înmormîntate, odată cu fina
lizarea lor, în arhivele benefi
ciarilor. Așa se explică de ce 
numeroase propuneri ale insti
tutului, care vizau medificări 
importante ale calității camioa
nelor sau tractoarelor româ
nești au eșuat, de ce vehicule 
întregi au ajuns după am de 
lucru, oare au costat milioane 
de lei și incomparabil mai multă 
energie umană, să se oprească 
la stadiul de model funcțional. 
Desigur, aceste situații nu mai 
sînt posibile... teoretic. Dar nici 
practic, pentru bunul motiv că . 
întreprinderile, ca să nu riște 
apariția unor propuneri ce ar 
provoca bătăi de cap producției 
de serie și serviciilor tehnolo
gice... nu mai oferă contracte de 
cercetare în perspectivă. In fața 
acestei afirmații probabil că cei 
in cauză vor protesta : cum nu 
oferă ? Doar I.C.P.A.T.-ul are 
acum chiar mai multe contracte 
deoît poate rezolva. Intr-adevăr, 
dar pe ce teme ?

— Uzinele constată mereu că 
„ceva nu merge bine" la un pro
dus oarecare — ne spune ing. 
Constantin Minea. Și atunci ne 
oferă cite un contract prin care 
cer ca în 2—3 luni să le rezol
văm necazul. Sub presiunea ter
menului de predare alegi o 
luție care ți se pare bună 
gata. Nu poți experimenta

realiza o producție la

so
si...
su-

ficient, nu poți alege din mai 
multe variante și ceea ce e mai 
grav nu poți perfecționa ulterior 
soluția oferită — în majoritatea 
cazurilor întreprinderile refu
ză să mai plătească continuarea 
cercetării. Or, asta ne împiedică 
să dobîndim acea experiență 
care ne-ar scuti de ezitări in 
cazuri similare ce s-ar putea ivi 
ulterior".

După cum se vede, Institutul 
și-a transformat cea mai mare 
parte a capacității de creație in
tr-o anexă a serviciilor con- 
structor-șef din centrala indus
trială în care a fost înglobat. 
In loc ca el să dea linia direc
toare din punct de vedere teh
nic, să stimuleze inovația. în 
modernizarea producției exis
tente, să asigure pregătirea vii
toarelor camioane, autobuze și 
tractoare) I.C.P.A.T.-ul a ajuns, 
sub presiunea contractelor pe 
termen scurt, cu teme minore, 
la remorca fabricației de serie. 
Este interesant de observat că 
lansarea în aceste condiții a 
unor produse noi ca și o serie de 
studii de perspectivă s-au făcut 
„pe răspundere proprie", re- 
curgîndu-se la diferite artificii. 
Unele rezultate au fost apoi 
acceptate și „cumpărate" de în
treprinderi, altele riscă să eșue
ze. Și nu din rațiuni economice 
sau tehnice ci din conservato
rism.

— Se pare, observa ing. Ilie 
Rău, că industria în ramura 
noastra nu a ajuns să rezolve a- 
ceastă dilemă :

E mai .rentabil să-ți formezi 
specialiștii proprii sau să cum
peri licențe ?

— De pildă, ne spunea ing. E. 
Zărnoveanu, încă din 1968 doar 
două firmă pe glob mai utili
zau motoare cu aprindere prin 
seînteie la camioanele grele. 
Tendința trecerii spre Diesel era 
evidentă. In prezent se contu
rează pe plan mondial ideea tre
cerii spre autotrenuri grele de 
35—40 tone. Licența M.A.N. nu 
acoperă această necesitate Dar 
peste cîțiva ani probabil, va 
trebui să ne însușim și noi fa
bricația unor asemenea vehicule 
grele. începem atunci să studiem 
de azi motoarele necesare sau 
vom cumpăra din nou, cînd va 
fi nevoie de ele o altă licență ? 
Dacă eram sprijiniți să con
struim un motor Diesel încă de 
acum 3—4 ani și să-1 perfecțio
năm continuu, chiar dacă nu 
puteam concura azi M.A.N.-ul, 
peste doi-trei ani am fi fost 
deja la un nivel competitiv. De 
altfel, nu vi se pare semnifica
tiv pentru felul în oare între-

prinderile din această ramură 
privesc perfecționarea produse
lor faptul că deși fabricăm de 
atîta timp camioane, autobuze, 
automobile, nu avem în țară 
nici măcar un singur poligon 
de încercare ?

— Pe piața internațională, ob
serva ing. Ilie Rău, vinzi mașina 
pentru ce poate face ea. Dar 
intre două produse egale, clien
tul îl preferă pe cel superior er
gonomie sau estetic sau pe cel 
mai silențios. Dar cum se reduc 
zgomotele, vibrațiile ? Uzinele 
nu ne oferă aici contracte de 
studiu, de teamă că subiectele 
propuse de ele vor implica mo
dificări cerute de noi. De ce să 
se lege la cap dacă nu le doare ? 
(Dacă nu le doare pe moment!). 
O asemenea optică însă nu nu
mai că influențează negativ ca
litatea produselor lor dar frî- 
nează și perfecționarea noastră, 
a cadrelor tinere. Degeaba ni se 
cer rapid rezolvări, dacă nu ni 
se asigură contracte pentru stu
dii de perspectivă într-o serie 
de domenii, dacă nu ni se oferă 
posibilitatea de a compara di
rect realizările noastre cu cele 
mai bune produse similare ob
ținute în lume.! Citind reviste și 
prospecte nu ne putem specia
liza !

Care este opinia directorului 
institutului, ing. Gorun Kassard- 
jian ?

— Sigur că este preferabil să 
cheltuiești permanent ca să-ți 
formezi cadrele necesare pentru 
proiectarea de automobile și 
tractoare decît să scoți mereu 
sume importante în valută pen
tru achiziționarea de licențe. 
Din păcate în sectorul nostru nu 
totdeauna se procedează în a- 
cest fel. Situația institutului s-a 
îmbunătățit de cînd s-a creat 
centrala industrială, dar ea nu 
e încă satisfăcătoare. Noi tie- 
buie să formăm o școală româ
nească de constructori pentru 
automobile și tractoare — asta 
cere timp și bani. Dar investiția 
este rentabilă. Este nevoie de 
mai multă încredere în capaci
tatea inginerilor pe care îi avem 
și, totodată, de contracte care să 
finanțeze cercetarea în perspec
tivă astfel ca în 4—5 ani să 
putem ajunge la produse com
petitive în toate sectoarele. Tre
buie să ni se acorde mai multă 
independență financiară, renun- 
țîndu-se la tutela măruntă și 
permanentă. Institutul are un 
consiliu științific care ar trebui 
să poată dispune după aprecie
rile sale de o serie de fonduri 
în lei și în valută. Altfel nu vom 
putea scăpa de necesitatea cum
părării licențelor.
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DELEGAȚIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ,
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

și-a Încheiat vizita In r p.d. coreeană
COMUNICAT COMUN

privind vizita în Republica Populară Democrată 
Coreeană a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii

Ii a invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea și a guvernului Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, o delegație de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială de prietenie în 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, în perioada 9—15 iu
nie 1971.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de soția sa, tova
rășa Elena Ceaușescu.

în timpul șederii în Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România a vizitat fabrici, în
treprinderi, instituții de învăță- 
mînt și cultură din orașele 
Phenian și Hamhîn.

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Kim Săng 
E, a vizitat creșe, grădinițe, o 
fabrieă textilă din orașul Phe
nian și a avut o întîlnire prie
tenească cu femei coreene.

Pretutindeni, poporul coreean 
a făcut delegației române o 
călduroasă primire. îneonju- 
rînd-o cu ospitalitate cordială, 
expresie a sentimentelor calde 
de prietenie pe care le nutrește 
față de poporul frate român. 
Delegația română « exprimat 
mulțumiri pentru ospitalitatea 
și primirea de care s-a bucurat 
în timpul șederii în Republica 
Populară Democrată Coreeană.

In timpul vizitei, au avut loc 
convorbiri între delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. și delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
condusă de tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri al 
Republicii Populare Democrate 
Coreene.

La convorbiri au participat, 
din partea română, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral a! Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale. 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, ai Prezidiului 
Permanent, secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Dumitru 
Popa, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al Partidu
lui Comunist Român, primarul 
general ai Capitalei, Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, George Maco- 
vescu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Aurel 
Mălnă.șan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Re
publica Populară Democrată 
Coreeană, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-adjunct de șef de 
secție la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, E- 
milian Dobrescu și Constantin 
Mitea, membri supleanți ai Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, consilieri Îs 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român.

Din partea coreeană, au par
ticipat tovarășii Kim Ir Sen, șe
ful delegației de partid și gu
vernamentale, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, șeful 
statului, președintele Cabinetu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
Toi En Ghen, membru al Comi
tatului Politic, secretar al Co
mitetului Central al Partidului

Socialiste România
Muncii din ®oreea. președintele 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a Republicii Populare 
Democrate Coreene. Kim Ir, 
membru al Comitetului Politic, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, Pak 
Sen Cer, membru al Comitetu
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri, 
general de armată O. Jin 
U, membru al Comitetu
lui Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, șeful Marelui 
Stat Major al'Armatei populare 
coreene, Zăng Zun Thek, 
membru supleant al Comi
tetului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepre
ședinte al Cabinetului de Mi
niștri, lang Hiang Sop, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, Hă 
Dam, membru al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, ministrul afaceri
lor externe, Kim Iang Nam, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea. adjunct de șef de secție la 
Comitetul Central, Kang Iăng 
Săp, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene în 
Republica Socialistă România, 

în timpul convorbirilor, păr
țile s-au informat reciproc în 
legătură cu construcția "socialis
mului în cele două țâri, au fă
cut un schimb de vederi cu pri
vire la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare între popoarele 
român și coreean și asupra unor 
probleme internaționale. Con
vorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie cordială, 
tovărășească.

Cele două părți și-au expri
mat profunda satisfacție pentru 
faptul că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre partidele, 
guvernele și popoarele celor 
două țări. întemeiate pe prin
cipiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, se 
dezvoltă pe zi ce trece, in mod 
fericit, in lupta comună împo
triva imperialismului, pentru 
victoria cauzei socialismului.

Părțile consideră că dezvolta
rea relațiilor frățești de priete
nie și colaborare dintre cele 
două țări și partide corespunde 
în întregime intereselor topoa
relor român și coreean și ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Cele două părți au reafirmat 
hotărirea fermă de a dezvolta 
relațiile politice. economice, 
tehnico-științifice, culturale și 
în alte domenii dintre Republic 
ca Socialistă România și Repu
blica Populară Democrată Co
reeană, de a întări și apro
funda prietenia frățească dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, 
dintre poporul român și po
porul coreean. Ele au căzut de 
acord să dezvolte și în viitor 
schimburile de delegații și ex
periență. să intensifice contac
tele dintre cele două partide, să 
se organizeze întilniri între re
prezentanți ai secțiilor relațiilor 
externe ale celor două partide, 
ai ministerelor afacerilor exter
ne și ai ministerelor cu profil 
economic din cele două țări. De 
asemenea, se vor stimula, dez
volta și diversifica legăturile d“ 
colaborare dintre organizațiile 
sindicale, de tineret, studenți, 
femei și alte organizații de masă 
și obștești din Republica Socia
listă România șt Republica 
Populara Democrată Coreeană.

Partea română a felicitat căl
duros poporul frate coreean 
care, «ub conducerea justă a 
Partidului Muncii din Coreea, 
în frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, înfăptuind politica suvera
nității, independenței si autoa

NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar generai al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

KIM IR SEN,
secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele Cabine

tului de Miniștri al Republicii Populare 
Democrate Coreene
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părării, a transformat înrtr-un 
timp scurt țara sa într-un stat 
socialist industrial cu o suvera
nitate politică deplină, cu o e- 
conomie trainică de sine stătă
toare, cu o capacitate de auto
apărare puternică și o cultură 
națională înfloritoare. Ea a dat 
o înaltă apreciere obținerii, pe 
baza acestor succese, a ritmu
rilor ridicate, revoluționare ale 
marșului continuu îndreptat 
spre dobindirea, cu un ceas mai 
devreme, a victoriei depline a 
socialismului și a revoluției pe 
scară națională, aplicînd pro
gramul grandios al planului 
șesenal trasat de cel de-al V-lea 
Congres al Partidului Muncii 
din Coreea.

Partea română sprijină lupta 
dreaptă a poporului din Coreea 
de sud împotriva agresiunii im
perialismului american și a ma
nevrelor militarismului japonez, 
precum și împotriva dictaturii 
militare fasciste a marionetei 
lor Pak Cijan Hi, pentru de
mocratizarea vieții sociale.

Delegația romană a reafirmat 
deplina solidaritate și sprijinul 
poporului român cu lupta po
porului coreean de 40 000 000 de 
oameni pentru retragerea tru
pelor agresive ale S.U.A. din 
Coreea de sud. pentru realiza
rea unificării independente și 
pașnice a patniei de către însuși 
poporul coreean, fără nici un 
amestec din afară. S-a subliniat 
și cu acest prilej că România 
se pronunță cu hoitărîre — in
clusiv la Organizația Națiunilor 
Unite și în alte foruri interna
ționale — pentru respectarea 
dreptului imprescriptibil al po
porului coreean de a decide sin
gur asupra destinelor sale și 
sprijină propunerile de salvare 
a patriei în opt puncte formu
late de către Adunarea Populară 
Supremă a Republicii Populare 
Democrate Coreene. întemeiate 
pe linia consecventă a Partidu
lui Muncii din Coreea privind 
unificarea Coreei.

Partea coreeană exprimă re
cunoștința sa Partidului Comu
nist Român, guvernului și po
porului român pentru sprijinul 
activ pe care-1 acordă luptei 
poporului coreean consacrată 
construirii socialismului și uni
ficării patriei.

Partea coreeană a salutat cu 
căldură faptul că poporul frate 
român, sub conducerea justă a 
Partidului Comunist Român. în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a transformat Ro
mânia. dintr-o tară nedezvolta
tă, într-un stat socialist înflori
tor, cu o industrie dezvoltată, 
cu o agricultură în continuu 
proces de modernizare multila
terală. care asigură condiții de 
viață tot mai bune pentru toți 
oamenii muncii de la orașe și 
sate, și a dat o înaltă apreciere 
muncii și luptei sale consecven
te pline de însuflețire, îndrep
tată spre realizarea sarcinilor 
planului oincinal 1971—1975, a 
obiectivelor stabilite de cel 
de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Partea coreeană își afirmă 
sprijinul și solidaritatea deplină 
qu poziția Partidului Comunist 
Român, cu lupta poporului ro
mân pentru întărirea și lărgi
rea relațiilor de prietenie, co
laborare și alianța cu toate sta
tele socialiste, pentru dezvolta
rea relațiilor de colaborare cu 
toate țările lumii, pe baza prin
cipiilor respectării independen
ței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc ; pentru 
sprijinirea luptei de eliberare 
națională, împotriva imperialis
mului și colonialismului, pentru 
pace în lume.

Partea română exprimă recu
noștință Partidului Muncii din 
Coreea, guvernului, poporului 
coreean pentnu sprijinul activ 
pe eare-1 acordă luptei poporu
lui român pentru construirea 

socialismului, imbotriva impe
rialismului, pentru pace.

Cele doua părți au relevat că 
actuala situație internațională 
se dezvoltă în continuare în fa
voarea forțelor socialismului și 
revoluției și in defavoarea for
țelor imperialismului și reac- 
țiunii. împotriva politicii im
perialiste de dominație și dic
tat. de încălcare a suveranității 
și independenței popoarelor, de 
agresiune armată, se ridică for
țe uriașe care luptă pentru pro
gres social, pentru independen
ță națională și pace Ele au 
subliniat necesitatea unirii tu
turor forțelor revoluționare, an- 
tiimperialiste din întreaga lume.

Părțile consideră că este ne
cesar ca, în etapa actuală, 
toate statele socialiste și par
tidele comuniste și munci
torești să-și întărească re
lațiile de prietenie și colaborare, 
pe baza marxism-leninismului 
și a internaționalismului pro
letar. a respectării principiilor 
egalității depline în drepturi, 
suveranității și respectului re
ciproc, neamestecului în trebu
rile interne și întrajutorării to
vărășești, să lupte ferm împo
triva acțiunilor agresive și . de 
jaf colonial ale imperialiștilor 
și să sprijine activ lupta antiim- 
perialistă a tuturor popoarelor 
pentru libertate, pentru conso
lidarea independenței naționale, 
pentru progres social.

Cele două părți au salutat 
faptul că popoarele vietnamez, 
laoțian și cambodgian obțin 
victorii, din zi în zi mai mari, 
în rezistența eroică de apărare 
a ființei naționale împotriva a- 
gresorilor imperialiști ameri
cani și și-au exprimat sprijinul 
activ și solidaritatea fermă cu 
lupta dreaptă a popoarelor din 
Indochina. Ele se pronunță cu 
hotărîre pentru încetarea acțiu
nilor agresive ale Statelor Uni
te ale Americii, pentru retrage
rea totală și necondiționată a 
trupelor americane și ale sate
liților lor din Vietnam și din 
peninsula Indochinei, pentru 
respectarea dreptului sacru al 
popoarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian de a-și rezolva sin
gure problemele interne, fără 
nici un amestec din afară.

Părțile sprijină lupta poporu
lui chinez pentru retragerea 
trupelor Statelor Unite ale A- 
mericii și lichidarea bazelor lor 
militare din Taivan, pentru eli
berarea Taivanului, teritoriu 
inalienabil al Republicii Popu
lare Chineze.

în același timp, cele două 
părți consideră că este de ne
conceput rezolvarea probleme
lor internaționale actuale fără 
participarea Republicii Popu
lare Chineze. Partea coreeană a 
salutat poziția activă a Republi
cii Socialiste România pentru 
restabilirea drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze 
la O.N.U.

Ambele părți își afirmă soli
daritatea cu lupta popoarelor 
japonez, chinez și din celelalte 
țări ale Asiei împotriva reîn
vierii militarismului japonez de 
către cercurile reacționare ja- 
pono-americane.

Cele două părți și-au expus 
pozițiile în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat, decla- 
rînd, în același timp, că sînt 
solidare cu lupta popoarelor a- 
rabe împotriva imperialismului, 
pentru apărarea independenței 
naționale, pentru progres social. 
De asemenea, ele s-au pronunțat 
pentru reglementarea proble
mei populației palestiniene în 
conformitate cu interesele ei 
naționale.

Părțile își afirmă sprijinul și 
solidaritatea cu lupta popoare
lor Africii împotriva imperia
lismului și neocolonialismului, 
pentru libertate, pentru conso
lidarea independenței naționale.

Cele două părți sînt solidare 
cu lupta popoarelor latino-ame- 
ricane împotriva dominației im

perialismului american pentru 
independență și suveranitate 
națională. Părțile sprijină lupta 
poporului cubanez pentru ză
dărnicirea acțiunilor de subver
siune, agresive ale imperialismu
lui american, pentru construirea 
socialismului.

Cele două părți sprijină lupta 
oamenilor muncii din țările ca
pitaliste europene împotriva ex
ploatării, pentru drepturi de
mocratice, pentru socialism.

Ținînd seama de situația din 
lume, de condițiile actuale de 
dezvoltare a societății, părțile 
consideră că la rezolvarea con
structivă a problemelor majore 
care preocupă omenirea trebuie 
să participe toate statele, indi
ferent de mărimea teritoriului 
și a populației, indiferent de 
puterea economică și militară.

Cele două părți susțin cu ho
tărîre lupta popoarelor pentru 
dezarmare și, în primul rînd. 
pentru interzicerea producerii 
și folosirii armelor nucleare, 
pentru distrugerea tuturor ar
melor atomice existente. Toto
dată. ele se pronunță pentru 
lichidarea bazelor militare de 
pe teritoriul altor state, pentru 
retragerea tuturor trupelor în 
granițele naționale, pentru des
ființarea blocurilor militare.

Delegațiile au relevat impor
tanța înfăptuirii securității eu
ropene, care să ducă la exclu
derea folosirii forței și amenin
țării cu forța.

Cele două părți au exprimat 
convingerea că, dacă toate for
țele revoluționare antiimperia- 
liste din lume se vor uni strîns 
și vor lupta cu îndîrjire, ele vor 
putea să zădărnicească mane
vrele de agresiune și război ale 
imperialismului în frunte cu cel 
american și să apere pacea 
mondială, iar popoarele lumii 
își vor putea dobîndi indepen
dența națională și vor putea în
făptui progresul social.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea de
clară că vor milita și in viitor 
pentru dezvoltarea colaborării 
tovărășești și a solidarității in
ternaționaliste cu toate partide
le comuniste și muncitorești, 
pentru depășirea actualelor di
ficultăți din mișcarea comunis
tă, pentru întărirea unității și 
coeziunii partidelor comuniste 
și muncitorești, în interesul ce
lor două popoare, al tuturor for
țelor antiimperialiste, al cauzei 
păcii, socialismului în lume.

Cele două partide consideră 
ca fiind excluse posibilitatea și 
necesitatea unui centru interna
țional.

Părțile aa subliniat că vizita 
în Republica Populară Demo
crată Coreeană a delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie un eveni
ment de mare însemnătate în 
întărirea și dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare 
statornicite între partidele, gu
vernele și popoarele celor două 
țări pe baza principiilor mar
xism-leninismului și internațio
nalismului proletar și reprezintă 
o contribuție importantă la în
tărirea unității țărilor socialiste 
și a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Comite
tul Central al Partidului Comu
nist Român și guvernul Repu
blicii Socialiste România au a- 
dresat Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea și 
guvernului Republicii Populare 
Democrate Coreene invitația ca 
o delegație de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen 
să facă o vizită oficială în Re
publica Socialistă România. De 
asemenea, a fost invitată tova
rășa Kim Săng E, soția tovară
șului Kim Ir Sen.

Partea coreeană a acceptat cu 
plăcere invitația, data vizitei 
urmînd să fie stabilită ulterior.

Cuvintul tovarășului 
imt aMștsa
(Urmare din pag. 1) 

tărirea unității lor în lupta anti- 
imperialistă. pentru socialism și 
pace in lume.

Așteptăm cu plăcere revederea 
noastră în România și. mulțu- 
mindu-vă încă o dată pentru tot 
ceea ce ați făcut ca să ne sim
țim cit mai bine în tot timpul 
vizitei, vă adresăm dumnea
voastră. tovarășe Kim Ir Sen, 
celorlalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat a Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, tuturor oamenilor muncii

Cuvîntul tovarășului

KIM IR SEN
(Urmare din pag. 1) 

lăsind o profundă impresie po
porului nostru.

Poporul coreean nu va uita 
niciodată sentimentul de priete
nie frățească pe care ni l-ați 
lăsat.

Noi urăm din inimă poporului 
român să obțină, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, noi 
și minunate succese în lupta 
pentru crearea unei vieți noi, 
pentru apărarea păcii.

Astăzi ne despărțim, dar rela
țiile de prietenie și colaborare 
bazate pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar, statornicite între

SEMNAREA COMUNICATULUI COMUN

(Urmare din pag. 1)

Român, președintele Consiliului 
de Miniștri, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar al 
Comitetului Municipal București 
al Partidului Comunist Român, 
primarul general al Capitalei, 
Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, George 
Macovescu, membru al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
României la Phenian, membri ai 
delegației.

Au fost prezenți Kim .Ir, 
membru al Comitetului Politic, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri, general de ar
mată O Jin U, membru al Co
mitetului Politic, secretar a] Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, șeful Mare
lui Stat Major al Armatei Popu
lare Coreene, Zăng Zun Thek, 
membru supleant al Comitetului 
Politic al Comitetului Central al 

cu care ne-am întilnit în aceste 
zile și întregului popor coreean 
prieten, urarea tovărășească de 
a obține noi și noi realizări in 
construcția socialistă a patriei, 
in înfăptuirea înaltelor sale țe
luri de unitate, prosperitate și 
pace.

Trăiască prietenia și solidari
tatea de luptă dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre po
porul român și poporul coreean'

La revedere, dragi tovarăși și 
prieteni.

Partidul Muncii din Coreea și 
Partidul Comunist Român, între 
Republica Populară Democrată 
Coreeană și Republica Socialistă 
România, între popoarele țărilor 
noastre se vor întări și dezvolta 
tot mai mult.

Stimați oaspeți,
Subliniind încă o dată cu satis

facție, rezultatul vizitei dum
neavoastră la noi în țară, vă a- 
dresez urări de drum bun și 
sănătate.

Trăiască prietenia și coeziunea 
frățească dintre poporul co
reean și poporul român !

Trăiască Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă 
România !

Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri. Yang Hyang Sop, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea. Hă Dam, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, ministrul

DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al. Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEOR
GHE MAURER, președintele Consiliului dc Miniștri al Re
publicii Socialiste România, au trimis tovarășului KIM IR 
SEN, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al 
Republicii Populare Democrate Coreene, și tovarășului ȚOI 
EN GHEN, președintele Prezidiului Adunării Populare Su
preme a Republicii Populare Democrate Coreene, urmă
toarea telegramă :

Părăsind pămîntul Republicii Populare Democrate Core
ene, dorim să vă exprimăm încă o dată cordiale mulțumiri 
pentru primirea caldă, plină de ospitalitate tovărășească de 
care ne-am bucurat în timpul vizitei noastre în frumoasa 
dumneavoastră țară.

Sîntem încredințați că vizita, făcută, convorbirile rodnice 
pe care le-am purtat vor întări și mai mult relațiile noas
tre prietenești, vor contribui la dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre partidele și țările noastre, în interesul 
popoarelor român și coreean, al cauzei socialismului și păcii.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și 
întregului popor coreean urarea de a obține noi și mari 
succese în lupta pentru realizarea înaltelor idealuri de uni
ficare a patriei, de progres social și pace.

PLECAREA 
DIN PHENIAN

(Urmare din pag. 1)

la apoi cuvîntul tovarășul Kim 
Ir Sen, întîmpinat cu vii și re
petate aplauze de cei prezenți.

Salutați cu entuziasm, cu vi
brante aclamații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 
sînt înconjurați de mulțimea 
aflată pe aeroport. In mijlocul 
pionierilor, care le-au oferit 
flori, cei doi conducători de 
partid și de stat se fotografiază 
împreună.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
strînge numeroase mîini ce se 
întind spre dînsul din mulțime, 
primește nenumărate buchete de 
flori, este salutat cu aplauze și 
urale. In această atmosferă de 
fierbinte prietenie, secretarul 
general al partidului nostru 
parcurge șirurile de oameni, 
salutînd mulțimea, în timp ce, 
reluate de mii și mii de glasuri, 
răsună necontenit cuvîntul „Mări
se" — Trăiască!

înainte de plecare, la scara a- 
vionului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, își iau rămas hun cu 
căldură de la tovarășul Kim Ir 
Sen și soția sa, Kim Săng E. Cei 
doi conducători de partid și de 
stat își string mîinile, se îmbră
țișează. Tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa, Ion Iliescu și George 
Macovescu își iau rămas bun de 
la tovarășul Kim Ir Sen și 
soția sa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
salută încă o dată, din ușa avio
nului, mulțimea care ovaționea
ză și aclamă.

La amiază, avionul oficial dl 
delegației române a decolat, o 
escadrilă de onoare a Forțelor 
aeriene militare coreene escor- 
tîndu-l ptnă la frontierele țării.

afacerilor externe. Kim Yang Nam, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
adjunct de șef de secție la Co
mitetul Central, al Partidului 
Muncii din Coreea, Kang Iăng 
Săp. ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene Ia 
București.



Guvern
de stînga 

în Islanda?
Primul ministru al Islan- 

dei, Johann Hafstein, a a- 
nunțat că a hotărît să pre
zinte demisia guvernului sau 
ca urmare a pierderii ma
jorității deținute in Parla
ment de cele două partide 
ale coaliției guvernamentale 
— independent și social-de
mocrat — în alegerile desfă
șurate duminică.

Potrivit agenției U.P.Î., la 
Reykjavik se crede că gu
vernul își va prezenta oficial 
demisia sa președintelui Is- 
landei, Kristjan Eldjarn, 
după care președintele va 
începe consultări cu liderii 
tuturor partidelor în vederea 
formării unui nou cabinet. 
Observatorii din capitala is
landeză consideră foarte pro
babil constituirea unui gu
vern de stingă, condus de 
Olafur Johanesson, liderul 
Partidului progresist, sau de 
Hannibal Valdimarsson, con
ducătorul Partidului liberal 
de stingă. Șefii acestor două 
partide au indicat, jn decla
rații făcute după cofriunica- 
rea rezultatelor alegerilor, 
că nu ar refuza o cerere de 
a forma noul guvern.

MONTREAL 15. — Cores
pondență de la C. Alexan- 
droaie : Răspunzînd invitației 
secretarului de stat pentru 
problemele externe al Cana
dei, Mitchell Sharp, ministrul 
afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, cu soția, a so
sit marți într-o vizită oficială 
în Canada.

Pe aeroportul din Montreal, 
oaspetele român a fost întîm- 
pinat de ambasadorul Cana
dei Ia București, Bruce Wil
liams, și ambasadorul Româ
niei la Ottawa, Bucur Șchio- 
pu, de membri ai Ambasadei 
și Agenției economice.

De aici, ministrul român, 
împreună cu persoanele care 
îl însoțesc, a plecat la Ottawa, 
unde a fost salutat de secreta
rul de stat- pentru afacerile 
externe, Mitchell Scharp. Cei 
doi miniștri s-au întreținut 
cordial.

Miercuri, urmează să încea
pă convorbirile oficiale ale 
ministrului român cu omolo
gul său canadian și cu alți 
membri ai Cabinetului.

PROVINCIA
FRANCEZA

COMUNICAT
CU PRIVIRE LA VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR 

EXTERNE AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA. 
CORNELIU MĂNESCU, ÎN GRECIA

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, -a făcut o vi
zită oficială în Grecia, la incita
ția guvernului regal elen, între 
11 și 14 iunie 1971.

Ministrul afacerilor externe 
Republicii Socialiste România 
avut convorbiri cu Excelența 
Gheorghios Papadopoulos, 
mul ministru și ministru al afa
cerilor externe al Greciei, și cu 
Christian Xanthopoulos-Palamas, 
subsecretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe al Greciei.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de sinceritate și respect reciproc, 
s-a efectuat un schimb de pă
reri cu privire la relațiile bilate
rale, și. unele probleme actuale 
ale situației internaționale.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile tradiționale 
de prietenie româno-elene evo
luează corespunzător interese
lor celor două țări și po
poare, în spiritul coexistenței 
pașnice, avînd la bază deplina e- 
galitate în drepturi, respectarea 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecul în treburile 
interne1 și avantajul reciproc.

Părțile au apreciat pozitiv re
zultatele obținute în relațiile lor, 
îndeosebi pe plan economic, cul
tural și științific. Ele au reafir
mat dorința celor două guverne 
de a acționa pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor româ
no-elene, îndeosebi de a diversifi
ca schimburile economice, de a 
intensifica cooperarea industrială 
și tehnico-știmțifică, turismul 
etc. In acest scop, cele două 
părți au convenit să creeze o 
comisie guvernamentală mixtă de 
colaborare; ele vor desemna re
prezentanții lor autorizați, care 
se vor întruni într-un viitor a- 
propiat, pentru a elabora docu
mentele corespunzătoare. A fost 
relevată, totodată, utilitatea ex
tinderii cadrului contractual al 
raporturilor bilaterale și s-a con
venit să se întreprindă măsuri 
în vederea încheierii unei con
venții consulare, a unei conven
ții de asistență juridică și a unui 
acord turistic.

Procedînd la un schimb de pă
reri cu privire la situația inter
națională actuală, cele două părți 
și-au exprimat hotărîrea de a ac
ționa consecvent în ‘direcția men
ținerii și consolidării păcii, cît și 
a dezvoltării unei largi cooperări 
între toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, pe baza 
normelor fundamentale ale eticii 
și legalității internaționale, care 
trebuie să guverneze raporturile 
dintre state, a dreptului fiecă
rui popor de a decide singur a- 
supra destinelor sale.

In cursui convorbirilor, părțile 
au acordat o atenție deosebită 
problemelor promovării secu
rității europene, care reclamă un 
sistem de. angajamente ferme din 
partea tuturor statelor, precum 
și de măsuri concrete de natu
ră să ofere fiecăruia dintre ele 
garanții depline ca să se afle la 
adăpost de orice primejdie de a- 
gresiune sau de alte acte de fo
losirea forței ori de amenințarea 
cu forța și care să asigure dez- 
voltarea lor pașnică într-un cli
mat de destindere, înțelegere re
ciprocă și colaborare. în acest 
sens, cele două părți au apre
ciat că se impun eforturi susți
nute în vederea pregătirii confe
rinței pentru securitate europea
nă, cu participarea egală în drep
turi — în toate fazele de pregă
tire și desfășurare a conferinței 

a tuturor statelor interesate.
Cele două păfți și-au exprimat 

satisfacția față de elementele și 
rezultatele pozitive obținute pînă 
în prezent pe calea conlucrării 
între țările din Balcani și au rea-

al 
a 

Sa 
pri-

de GEORGE IVAȘCU

O recentă participare, la Colocviul internațional al cri- . 
ticilor, care s-a desfășurat la Nisa între 27 și 31 mai, mi-a ' 
prilejuit — pe lingă întîlnirea cu însorita, pe-alocuri fas- j 
tuoasa Coastă de Azur — și revederea orașelor Lyon și < 
Dijon cu împrejurimile lor. E ceea ce mi-a înlesnit să-mi ' 
dou seama, o dată în plus, de ceea ce înseamnă raportul j 
între capitala, respectiv Parisul, și provincia franceză.

Confruntarea e cu atît mai interesantă, cu cît răsfoiri- ' 
du-mi însemnările de acum 32 de ani — cînd vizitam j 
pentru prima dată Franța — multe din aspectele de atunci • 
(unele înfățișate în cîteva articole din ziarul ,,lașul'1 în iu- ' 
lie 1939) se reîntîlnesc în amintirea mea cu cele de astăzi j 
și se reconfirmă. .

într-adevăr, — cum scriam și acum peste 3 decenii — ' 
cînd ieși din Paris și treci în provincie, o dată cu schimba- j 
rea peisajului, înțelegi că intri într-un ținut al geografiei < 
franceze în care gradul specificului național e mai ridi- • 
cat și în care tradiția își exercită forța ei cu mai multă j 
statornicie și intensitate.

Parisul are, cum e și firesc pentru un oraș de asemenea j 
proporții și semnificație, un mare procent de populație , 
alogenă, desigur flotantă, dar mereu existentă. Asta te • 
împiedică, poate, într-o oarecare măsură, să-ți dai sea- j 
ma- mai ales cînd tu însuți ești în trecere, de specificul < 
într-adevăr francez. în provincie, însă, viața e oarecum - 
mai liniștită, un anume calm emană parcă din fiecare re- j 
licvă a trecutului, fără ca viața să fie stingherită într-a- < 
tît de invazia noului val de cosmopolitism, de provenien- < 
ță mai ales trans-oceanică, acuzat mai ales în tehnica ci- ) 
vilizației de consum, a manierei de a face comerț, turism j 
etc. în provincia franceză și oamenii par mai ei înșiși, • 
nota lor aparte fiind mai pregnantă și mai ușor sesi- j 
zabilă. j

Animația pe străzi e redusă. Simți că viața provinciei < 
franceze se petrece în casă, înăuntru șj nu afară. Dacă ‘ 
intri într-un restaurant, de pildă, te izbește de la prima ' 
vedere atmosfera de vechime, de statornicie. Inscripții < 
vechi, în caractere gotice, cu anume particularități orto- ' 
grafice, inspiră vizitatorului cultul autenticității și respec- " 
tul valorilor perene. în naiva invitație : „Dacă, țrecînd pe j 
aici, ți-e cumva sete sau foame, deschide ușa, vei găsi < 
ce-ți. trebuie"- trăiește parcă nu știu ce secol vechi și tre- " 
cutul pare prezent, depășindu-te. j

Provincia franceză e pe drept cuvînt rezervorul ener- < 
giilor naționale franceze. Din provincie vin- la Paris și se " 
valorifică atîtea mari inteligențe, atîtea mari talente. A- 
colo este izvorul bunului-simț și al echilibrului francez, și < 
în măsura în care provincia este un element fecund pen- " 
tru Paris, ea este pentru el și un corectiv. "

Mi-amintesc festivitățile dintre 1.2—14 iulie 1939. cînd 
se împlineau 150 de ani de la Revoluția Franceză. Atunci, * 
la Paris am văzut și numeroase delegații ale provinciilor j 
franceze. Fiecare cu costumul caracteristic, fiecare cu dan- ,< 
șurile și cu cîntecele în nuanțele proprii de limbă și de j 
psihologie. Am înțeles atunci cîtă putere de viață și cîte j 
posibilități creatoare are acest respect al specificului re- < 
gional. și mai ales cît de mult contribuie el la unitatea po- ‘ 
porului și statului francez. j

Parisul e cupa în care se revarsă tot ce e mai repre- < 
zentativ ca notă specifică regională. Parisul e pentru fie- ' 

ițim, în to- jcare provincie în parte reprezentantul ei legitim, în to
tal el reprezentînd Franța, ca summum al calităților fran
ceze. Fiecare provincie reprezintă nota caracteristică, vi
brantă a istoriei atît de complexe, a poporului francez. Fără 
provincie. Parisul nu ar putea exista în măreția și cu sem
nificația lui. Fără Paris, provincia franceză ar fi lipsită de 
posibilitatea valorificării și de stimulentul necesar forței 
creatoare a ceea ce, prin și după Revoluția din 1789, nu
mim națiunea franceză.

Și provincia franceză e o mare forță creatoare.

firmat hotărîrea României și Gre
ciei de a acționa în continuare, 
în cadrul bilateral și multilate
ral, pe pian guvernamental și 
neguvernamental, pentru întă
rirea prieteniei și colaborării in
tre țările balcanice, pentru ex
tinderea relațiilor în domeniile 
politic, economic, tehnic, științi
fic. cultural și altele, pe baza 
respectării stricte a principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, a- 
vantajului reciproc, neamestecului 
în treburile interne, integrității 
teritoriale șl inviolabilității fron
tierelor, a dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur desti
nele, în vederea *—-*-----
Balcanilor intr-o . ........
bună vecinătate, colaborare, pace 
șl securitate.

Părțile au expus pozițiile 
vernelor lor față de situația 
Orientul Apropiat. Ministrul 
cerilor externe al Republicii 
claliste România a expus, de 
menea, poziția guvernului său in 
legătură cu situația din Indo
china.

Corisiderînd că înfăptuirea o- 
biectivelor dezarmării interesea
ză în mod vital toate popoarele, 

pronunțat pentru in- 
negoclerilor în acest 
pentru adoptarea u- 
concrete de dezar-

transformării 
regiune de

Pe străzile capitalei mexicane, Ciudad de Mexico au avut loc recent tulburări studențești, 
în imagine, aspect din timpul acestor tulburări.

.liii
Congresul P.S.U G

BERLIN 15 — Corespodentul 
Agerpres, Ștefan — 
smite : în marea 
grese ..Werner
Halle" din Berlin_ ____ r...,
Ia 15 iunie, lucrările Congresu
lui al VlII-lea al P.S.U.G.

La congres participă peste 
2 030 delegați — muncitori, ță
rani cooperatori, intelectuali — 
aleși la conferințele de partid 
regionale și ale unor comctete 
de partid, reprezentînd aproape 
2 milioane de membri ai 
P.SU.G.

De asemenea, in sală sint 
prezente delegații ale unor par
tide comuniste și muncitorești, 
partide socialiste de stingă și 
democratice, ale unor mișcări 
de eliberare națională. în pre
zidiul - congresului a luat, . loc, 
alături de conducătorii altor de
legații invitate la congres, con
ducătorul delegației Partidului 
Comunist Român, tovarășul
Paul Niculescu-Mizil. membru 
al Comitetului Executiv al Pre
zidiului Permanent, secretar 
C.C. al P.C.R.

Cuvintarea de deschidere 
congresului, ce urma să 
rostită de președintele P.S.U.G.,

Deju, tran
șai ă de con- 
Seelenbinder 
au început,

al

a 
fie

Walter Ulbricht — care nu a 
participat la ședința de des
chidere a congresului din mo
tive de sănătate — a fost citită 
de Hermann Axen, membru al 
Biroului Politic, secretar al iC.C, 
al P.S.U.G.

Pe ordinea de zi a congre
sului se află raportul C.C. al 
P.S.U.G , raportul Comisiei cen
trale de revizie al P S.U.G., ra
portul asupra directivelor cu 
privire la planul de dezvoltare 
a economiei naționale a R.D.G. 
pe perioada 1971—1975. alege
rea * organelor de conducere.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria unor militanți din R.D.G. 
și din străinătate ai mișcării co
muniste și muncitorești și ai 
luptei de eliberare națională 
care au decedat în perioada 
dintre congresele al VII-lea și 
al VlII-lea.

După aceasta, a avut loc con
stituirea organelor de lucru ale 
Congresului.

A luat apoi cuvîntul Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., care a prezentat 
raportul Comitetului Central al 
P.S.U.G.

părțile s-au 
tensificarea 
domeniu și 
nor masuri 
mare.

Recunoscînd importanța rolu
lui' Organizației Națiunilor Unite 
în menținerea și consolidarea pă
cii, cele doua părți și-au expri
mat convingerea că trebuie fă
cut totul pentru întărirea efica
cității și pentru realizarea uni
versalității sale.

Părțile au apreciat utilitatea 
convorbirilor și și-au manifestat 
dorința de a le continua, de a 
dezvolta contactele dintre cele 
două Ministere ale Afacerilor 
Externe.

Wa» Mec la Bonn
BONN 15. — Trimisul special 

Agerpres, Ion Badea, transmite : 
Marți, delegația Marii 
Naționale a României, 
de tovarășul Ștefan 
președintele M.A.N., a 
vizită la Bundeshaus. 
avut o convorbire cordială cu 
președintele Bundestagului, Kai 
Uwe von Hassel. Părțile s-au in
format reciproc asupra activității 
parlamentare din cele două țări.

în numele Marii Adunări Na
ționale. conducătorul delegației 
române a transmis președintelui 
Bundestagului, invitația de a vi
zita România. în fruntea unei 
delegații, invitație care a fost 
acceptată.

Președintele Marii Adunări 
Naționale. Ștefan Voitec, și cei
lalți membri ai delegației au 
făcut apoi o vizită ța primăria 
orașului Bonn, unde au fost în- 
tîmpinați de primarul Michael 
Hitz și de membri ai Consiliu
lui Municipal. între deputății 
români și oficialitățile capitalei 
R. F. a Germaniei 
cu acest prilej, o 
amicală.

Primarul orașului 
rit un dejun în onoarea oaspe
ților .români. M,embr,ii delega
ției române au vizitat, apoi 
Casa Memorials Ludwig van 
Beethoven.

în cursul după-amiezii, preșe
dintele Marii Adunări Naționale,

Adunări 
condusă
Voitec, 

făcut o 
unde a

a avut loc, 
convorbire

Bonn a ofe-

Convorbirile
P. C.R

Partidului
condusă de

1
I

’ ■■

SCRISOARE DIN SONG MY Dezvăluirile ziarului

Ștefan Voitec, și ceilalți membri 
ai delegației române au fost pri
miți de președintele Bundesra- 
tului, Hans Koschnik, care înde
plinește temporar funcția de șef 
al statului, în lipsa președintelui 
Heinemann. La primire a fost 
prezent Schmidt Vockenhansen, 
vicepreședinte al Bundestagului.

Urînd delegației române bun 
venit in R.F. a Germaniei, pre
ședintele Bundesratului a subli
niat că această vizită constituie 
un nou pas in dezvoltarea rela
țiilor dintre țările noastre.

Membrii delegației române au 
avut o întîlnire cu membri ai 
grupului parlamentar de priete
nie R.F.G.—România, constituit 
marți, 15 iunie. Președintele gru
pului, dr. Walter Althammer, în- 
timpinînd pe oaspeții români, a 
decjarat cși grupul iși propune să 
acționeze pentru întărirea co
laborării dintre parlamentele ce
lor două țări.

Seara, președintele Bundesta
gului, Kai Uwe von Hassel, a 
oferit un dineu in onoarea tova
rășului Ștefan Voitec și a mem
brilor delegației Marii Adunări 
Naționale. în cursul dineului, 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele M.A.N. și 
președintele Bundestagului au 
toastat pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări, pen
tru destindere și pace în Europa, 
iii întreaga lume.

delegației
la Viena

Delegația 
Român, 
Leonte Răutu, membru 
tetului 
P.C.R., a avut marți o 
re cu o delegație 
Comunist din Austria, în frunte 
cu tovarășul Franz Muhri, pre
ședintele P.C.A.

Din partea 
cipat tovarășii 
bru supleant 
șef de secție 
Traian Dudaș, 
al C.C. al P.C.R., 
al Comitetului J 
Mehedinți, Dumitru Ghișe, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., iar din partea austria
că tovarășii Friedl Furnberg și 
Walter Wachs, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C.A., 
Heinrich Fritz, membru al C.C.» 
șeful secției externe a C.C. al 
P.C.A., Johann Steiner, activist al 
secției externe a C.C. al P.C.A.

In aceeași zi, delegația Parti
dului Comunist Român a avut o

Executiv al

Comunist 
tovarășul 
al Comi- 
C.C. al 
convorbi- 

a Partidului

română au parti- 
Vasile Viad, mem- 
al C.C. al P.C.R., 
la C.C. al P.C.R., 
membru supleant 

~ . prim-secretar 
județean P.C.R.- 

Dumitru

NOUA CONSTITUȚIE 
BOLIVIANA

• NOUA constituție boliviană 
trebuie să răspundă cu fidelita
te cerințelor relațiilor sociale ac
tuale din țară, a declarat pre
ședintele Boliviei, generalul Juan 
Jose Torres. Proiectul noii legi 
fundamentale, elaborat de un 
grup de experți, a fost înaintat 
președintelui Torres spre avizare, 
înainte de a fi expus dezbaterii 
publice. Observatorii politici din 
La Paz apreciază că adoptarea 
constituției ar putea reprezenta 
un prim pas spre organizarea de 
alegeri generale în cursul anului 
viitor.

DIFICULTĂȚI ÎN 
PORTUGALIA

• DIFICULTĂȚILE pe care le 
traversează în prezent economia 
Portugaliei se agravează și se în
mulțesc, a declarat Joao Sal- 
gueiro, președintele Comisiei pla
nului pentru regiunea nordică a 
țării, incercînd să explice cau
zele acestei situații el a arătat 
că emigrarea elementelor active 
ale națiunii, privează economia 
țării și mai ales statele de mina 
de lucru cea mai activă. Dacă se 
ține cont și de faptul că tinerii 
în vîrstă de 20 de ani trebuie 
să satisfacă un stagiu militar de 
patru ani, perioadă în care el 
încetează să mai fie productivi, 
se înțelege că mina de lucru de
vine rară și, în consecință, mal 
scumpă, într-o țară unde prețu
rile urcă fără încetare datorită 
inflației crescînde.

• UN ACORD de colaborare 
economică și tehnică între R.P. 
Bulgaria și Malayezia a fost 
semnat luni la Sofia de Ivan 
Nedev, ministrul comerțului ex
terior al Bulgariei, și Abdul 
Gafar Baba, ministrul dezvol
tării naționale și locale al Ma- 
layeziei, informează agenția 
B.T.A.

întîlnire cu membrii Secretaria
tului Organizației P.C.A. din 
Viena. Oaspeții români au fost 
salutați de Franz Karger, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Austria, președintele a- 
cestei organizații.

Convorbirile 
t-ro atmosferă 
tovărășească.

s-au desfășurat în
de caldă prietenie

României la Vie- 
Aninoiu, a oferit

Ambasadorul
na, Dumitru .
marți un dineu în cinstea dele
gației Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Leon- 
te Răutu. Au • participat tovarășul 
Franz Muhri împreună cu ceilalți 
tovarăși din conducerea P.C.A. 
care au luat parte la convorbiri, 
precum și membrii delegației ro
mâne.

£u prilejul vizitei delegației 
Partidului Comunist Român în 
Austria, tovarășii Leonte Răutu 

. și Vasile Vlad s-au întîlnit în 
.clădirea . Parlamentului austriac 
cu Bruno Pittermann, membru al 

; conducerii Partidului Socialist 
Austriac, fost vicecancelar. A fost 
prezent Dumitru Aninoiu. amba
sadorul României la Viena.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

„In timp ce voi vă bucurați de pace, învățați și 
vă jucați fără teamă, noi, copiii sud-vietnamezi, 
trăim în fiecare clipa grozăvia războiului, sub bom
bardamentele neîncetate, pîndiți mereu de primejdia 
de a fi uciși. Avioanele americane aruncă în fiecare 
zi bombe și substanțe toxice asupra școlior, orașelor 
și satelor noastre. Multe din prietenele mele au fost 
ucise în timpul lecțiilor, la școală. In localitățile pîr- 
jolite de bombardamente și incendii, foarte mulți 
copii au rămas orfani și rătăcesc pe drumuri fără 
adăpost. Noi, copiii sud-vietnamezi, nu avem o do
rință mai fierbinte decît aceea ca soldații americani 
să plece imediat acasă. Vrem să putem merge fără 
teamă la școală, să ne jucăm 
bucura de copilărie".

Rîndurile acestea simple 
dar încărcate de tragism 
au fost scrise de o feti
ță sud-vietnameză în vîr- 
stă de 13 ani, Vo Thi 
Lien. Ele constituie un 
mesaj emoționant adresat 
copiilor lumii, conștiinței 
întregii omeniri. Fetița 
care . adresează lumii 
cest mesaj este, ea însăși, 
un simbol viu ' '
lui milioanelor 
din Vietnamul 
Thi Lien este 
foarte puținii . .
tori ai masacrului săvîrșit 
de militarii americani în 
micul sat sud-vietnamez 
Song My.

Avem în față un text al 
„jurnalului" fetiței sud- 
vietnameze, zguduitor do
cument despre masacrul 
din ziua aceea de primă
vară a anului 1968. Repro
ducem cîteva fragmente : 
„Eram cu bunicii mei la 
cîmp cînd am auzit dea
supra noastră zgomotul e- 
licopterelor. Am presimțit 
ceva rău și am fugit spre 
sat. Cînd am ajuns acolo 
am auzit primele rafale de 
mitralieră. împreună cu 
bunicii m-am ascuns în
tr-o groapă. A trecut foar
te puțin timp și deasu
pra gropii a explodat o 
grenadă. Cînd mi-am reve-

a-
al calvaru- 

de copii 
de Sud. Vo 
unul din 

supraviețui-

în liniște, să ne putem

eram plină de sînge. 
nu aveam decît o mică 

rană la brațul stîng. Era 
sîngele bunicilor mei ciu- 
ruiți de schije... îngrozită 
am ieșit din groapă și am 
început să alerg spre casa 
noastră. Străzile erau pli
ne de cadavre. în fața 
fiecărei case zăceau tru
puri ciopîrțițe de baione
te sau sfârtecate de gloan
țe... în două încăperi și 
în curtea casei familiei 
mele i-am găsit uciși pe 
absolut toți ai mei — opt
sprezece persoane. Copilul 
de șase luni al surorii 
mele mai mari zăcea cu 
capul sfărîmat de gloanțe 
sub alte două cadavre, li
pit de pieptul mamei sale 
și ea sfîrtecată de baione
te. O altă soră a mea, ză
cea în curte cu abdome
nul sfîșiat. Fratele meu 
mai mic, rănit, agoniza și 
a murit în brațele mele...»

Din cei 244 de oameni 
asasinați la Song My, 130 
au fost copii. Dar cîte 
Song My-uri există pe pă- 
mîntul chinuit al Vietna
mului de Sud ! Colonelul 
Ryan Bolth, fost coman
dant al unei unități ame
ricane de desant aerian 
din Vietnamul de Sud spu
nea la o recentă conferin
ță de presă la Philadel
phia : „Pot enumera ime-

nit 
Eu

diat cel puțin douăzeci de 
masacre de genul celui de 
la Song My". Săptămîna 
trecută cotidianul saigo- 
nez CING LUAN dezvă
luia amănunte despre unul 
din aceste masacre : în că
tunul Truong Khanh (din 
aceeași provincie cu Song 
My) au fost uciși cu foc 
de mitralieră aproape toți 
locuitorii. Printre ei, toți 
cei 60 de copii de vîrstă 
școlară, aflați în clase la 
orele de învățătură. Date 
publicate de organizațiile 
antirăzboinice din Statele 
Unite arată Că în Vietna
mul de Sud au fost dis
truse peste 2 000 de școli 
(trei pătrimi din numărul 
total al localurilor de 
școală existente înainte de 
intervenția americană). Se
natorul Edward Kennedy, 
referindu-se la surse 
„foarte serioase", dezvălu
ia că în Vietnamul de.Sud 
au fost uciși cel puțin 
350 000 dev copii. Cîte zeci, 
cîte sute de mii de copii 
invalizi, mutilați fizicește 
trăiesc astăzi în însîngera- 
tul Vietnam de Sud ? Cîte 
sute de mii de copii au 
trăit și trăiesc spaimele și 
durerile cumplite ale lui 
Vo Thi Lien, care-i muti
lează sufletește pentru tot 
restul vieții ?

„Nu avem o dorință mai 
fierbinte decît aceea ca 
soldații americani să plece 
imediat acasă !“ Mesajul 
supraviețuitoarei de la 
Song My este o vibrantă 
chemare la solidaritate și , 
acțiune pentru ca pămîn- 
tul pîrjolit al Vietnamu
lui de Sud să cunoască 
pacea, pentru ca milioaner- 
le de copii de pe acest 
pămînt al suferinței să 
poată zîmbl. E. R.

New York Times"
• PUBLICAREA PRIMELOR EXTRASE 
DIN „RAPORTUL McNAMARA" • 
SITUAȚIE APĂSĂTOARE TN CERCU
RILE OFICIALE DE LA WASHINGTON

NEW YORK 15 (Agerpres). — Agențiile Associated 
Press și U.P.I. anunță că ziarul „New York Times" 
a început să publice, la 13 iunie, largi extrase din- 
tr-un studiu secret efectuat de Pentagon acum trei 
ani, la cererea ministrului apărării de atunci, Robert 
McNamara, asupra intervenției militare americane în 
Vietnam. Ziarul relevă, printre altele, că președintele 
Johnson acceptase în principiu, încă la .7 septembrie 

. 1964, în cursul unei reuniuni la’ Casa Albă, .bombarda
mentele asupra R.D. Vietnam, dar s-a hotărît ca ele 
să fie dezlănțuite în februarie 1965. Această decizie 
fusese luată pentru a nu periclita pozițiile lui John
son în alegerile prezidențiale, în cursul cărora acesta 
se prezentase drept un „candidat al rațiunii", în timp 
ce adversarul său, Barry Goldwater, preconiza un 
atac aerian masiv asupra R. D. Vietnam. După ale
gerea lui Johnson ca președinte, a urmat declanșarea, 
la 8 februarie 1965, a atacurilor aeriene barbare asu
pra R. D. Vietnam.

Publicarea extraselor din „Raportul McNamara" a 
creat o situație apăsătoare în cercurile politice ofi
ciale de la Washington, transmite agenția France 
Presse. ,,Ceea ce dezvăluie documentele reprezintă 
istoria unei decepții aproape incredibile create de 
cele mai înalte oficialități ale guvernului", a declarat 
senatorul George McGovern, unul din candidații po
tențiali ai Partidului democrat la alegerile preziden
țiale din 1972. El s-a pronunțat pentru adoptarea unei 
legislații de retragere completă a tuturor trupelor din 
Vietnam pînă la sfîrșitul anului în curs, ceea ce ar 
face astfel „imposibile noi decepții și tergiversări".

Cercetările de pe „Saliut"
• FOTOGRAFII SPECTRALE ÎN REGIUNEA 

MĂRII CASPICE • EXPERIENȚE PRIVIND 
DOZELE DE RADIAȚII

La 15 iunie, ora 14, stația orbitală pilotată „Saliut" a înche
iat cea de-a 134-a rotație în jurul Pămîntului. Ziua de lucru a 
echipajului a început însă la 14 iunie, la ora 21,45, cînd labo
ratorul cosmic a intrat din nou în zona de radiovizibilitate de 
pe teritoriul. U.R.S.S. în cursul zilei, cosmonauții au efectuat 
diferite experiențe științifice. Printre altele, au fost efectuate 
fotografii,spectrale în regiunea Mării Caspice, necesare agricul
turii, geodeziei și cartografiei. în paralel, în zona respectivă, au 
fost efectuate și fotografii de la bordul unor avioane.

Stația „Saliut" a continuat fotografierea unor formațiuni de 
nori deasupra ținuturilor de pe Volga. în același timp, forma
țiunile respective au fost televizate de la bordul satelitului 
„Meteor", imaginile obținute fiind transmise pe Pămînt.

în vederea obținerii unor date referitoare la securitatea îm
potriva radiațiilor pe navele cosmice, au fost efectuate diferite, 
experiențe privind dozele de radiații, sistemul de măsurare a 
acestora și altele. în cadrul cercetărilor biologice au fost con
tinuate explorările sistemului cardiovascular al cosmonauților.

Comandantul stației „Saliut" a raportat că echipajul se. simte 
bine.

FLAGELUL SCLAVIEI
Un studiu e- 

fectuat sub egida 
Comisiei O.N.U. 
pentru dreptu
rile .omului și 
ale cărui rezul
tate au fost pu
blicate în urmă 
cu cîteva zile 
relevă că actual
mente, în plin 
secol al descătu

șării atomului, al zboruri
lor cosmice, al revoluției teh
nologice, există pe Terra 
proape cinci milioane 
sclavi. Aflăm, astfel, că 
Camerun un tînăr cu mare 
patere de muncă poate fi 
cumpărat pe piață ilegală de 
sclavi cu sume variind între 

■' 700—800 dolari. Pe piețele de 
sclavi din Oman o tînără fru
moasă poate fi cumpărată la 
prețul de maximum... 600 do-

’ ■ lari.. ; v " •
/. Sclavajul modern se mani

festă, în principal, sub două 
forme. Sub imperiul șomaju
lui și foametei și sub parava
nul unui „troc al mîinii de 
lucru" afaceriști rapace se o- 
cupă cu cumpărarea pur și 
simplu a „mărfii» unțane ajeo- 
lo unde ea nu beneficiază de 
nici un statut legal. In afa
ra șcestei „burse silițe" a mîi
nii de lucru — fenomen sem
nalat în unele zone din Afri
ca, Asia meridională, America 
Latină — funcționează și fai
moasa bursă a „cărnii v-ii" 
unde acționează vaste rețele 
de traficanți.

Luări de poziție în favoarea 
unor acțiuni concrete pentru 
a se pune capăt comerțului

a- 
de 
în

cu sclavi s-au făcut auzite In 
diferite organisme internațio
nale.

Problema sclaviei s-a aflat 
în atenția comunității inter
naționale încă de la. constitui
rea Ligii Națiunilor, care, în 
1926, a adoptat „Convenția 
pentru eliminarea practicării 
sclaviei". După trei decenii, o 
convenție similară a fost a- 
doptată de Consiliul Econo
mic și Social al O.N.U., la a- 
cest document aderînd pînă 
în prezent 80 de țări. Cu toa
te acestea practicarea sclaviei 
și a negoțului cu sclavi nu 
a fost lichidată. Deși nume
roase anchete răsunătoare (a- 
mintim, de pildă, studiul ex
haustiv alcătuit sub asupiciile 
O.N.U. în 1964 de Societatea 
britanică de luptă împotriva 
sclaviei și Liga suedeză pen
tru drepturile omului) denun- 
ță'rInsulta pe care o reprezin
tă sclavia la adresa libertă
ților consfințite ale individu
lui, acțiunile întreprinse de 
organismele internaționale nu 
și-au putut vădi eficiență în 
urma faptului că unele guver
ne nici nu recunosc măcar e- 
xistența, clar atestată, a scla
viei pe teritoriile lor.

In această situație Comisia 
O.N.U. pentru drepturile o- 
mului a luat din nou în dis
cuție problema măsurilor ce 
trebuie întreprinse în vede
rea aplicării convențiilor și 
recomandărilor împotriva scla- 

1 viei. A fost desemnat un 
grup special de lucru în ca
drul comisie, care urmează să 
elaboreze un plan de acțiuni 
la scară internațională pentru 
eradicarea acestui flagel so-

încheierea convorbirilor
lui M. Tepavaț la Pekin
La Pekin a fost dat publici

tății comunicatul cu privire la 
vizita delegației guvernamen
tale iugoslave, condusă de se
cretarul de stat pentru aface
rile externe, Mirko Tepavaț. și 
convorbirile avute cu Li Sien- 
nien, vicepremierul Consiliului 
de Stat, și Ci Pîn-fei, ministru 
ad-interim al afacerilor externe.

Sclavă în Camerun: cinci 
milioane de sclavi în seco

lul zborurilor cosmice...

cial. Una din cele mai ur
gente măsuri preconizate- pri
vește crearea unui sistem in
ternațional de cooperare pen
tru a stăvili transportul per
soanelor amenințate să devi
nă sclavi.
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ALEGERILE
PARȚIALE

ln Italia au fost date 
publicității rezultatele 
alegerilor locale parția
le, la care au participat 
peste 7 milioane de ale
gători — peste 
me din 
ral.

corpul
o cinci- 

electo-

a avut 
Consiliului

în ve-
re-

Consultarea 
dere înnoirea 
gional (guvernul local) al Si- 
ciliei, regiune cu statut spe
cial, a administrațiilor, provin
ciale din Roma și Foggia, și a 
158 de consilii municipale 
și comunale — între care se 
află Roma și patru capitale 
de provincii.

Rezultatele alegerilor au 
indicat un regres al Partidu
lui Democrat-creștin, princi
pala grupare a coaliției gu
vernamentale de centru-stîn- 
ga. Cu toate acestea, stabilita
tea coaliției se menține dato
rită sufragiilor obținute 
partenerii P.C.D. — 
socialiștii-democrați 
blicanii.

După anunțarea 
lor scrutinului de către Mi
nisterpl Afacerilor. Interne, 
Luigi Longo, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Italian, a declarat că „aces
tea confirmă consolidarea și 
extinderea forței P.C.I. și în
tărirea pozițiilor totalității 
partidelor de stînga".

Comunicatul precizează că în
trevederile, desfășurate 
atmosferă de sinceritate, 
legere și prietenie, s-au ’ referit 
ia dezvoltarea continuă a rela
țiilor dintre China și Iugoslavia, 
precum și la unele probleme 
internaționale de interes reci
proc. Ambele părți au subliniat 
că toate țările, cu sisteme so
ciale identice sau diferjte, mari 
sau mici, trebuie să-și înteme
ieze relațiile lor reciproce pe 
principiile respectului reciproc, 
independenței, suveranității și 
integrității teritoriale, neagre
siunii, neamestecului reciproc 
în treburile interne, egalității și 
avantajului reciproc.

Părțile au constatat cu satis
facție că în ultimii ani — re
lațiile dintr-» R.P. Chineză și 
R.S.F. Iugoslavia se dezvoltă 
cu succes-, pe baza principiilor 
amintite. S-a exprimat- de că
tre ambele părți dorința de a se 
depune în continuare eforturi 
pentru dezvoltarea prieteniei 
dintre cele două state și po
poarele lor, ■ pentru extinderea 
si dezvoltarea relațiilor de co
laborare în domeniul economic, 
tehnico-științific și cultural în
tre cele două țări. Ambele părți 
au constatat cu satisfacție că 
vizita de prietenie a delegației 
guvernamentale iugoslave ' a 
adus o contribuție pozitivă la 
aprofundarea cunoașterii reci
proce între popoarele Chinei și 
Iugoslaviei, la întărirea priete
niei lor și dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări.

Partea chineză, relevă în în
cheiere comunicatul, a acceptat 
cu satisfacție invitația adresată, 
în numele guvernului iugoslav, 
de secretarul de stat pentru a- 
facerile externe, Mirko Tepavaț, 
ea o delegație guvernamentală 
a R.P. Chineze să facă o vizită 
în R.S.F. Iugoslavia.

într-o 
înțe-

de 
socialiștii, 
și repu-

rezultate-

• LA UNIVERSITATEA 
din Renne (Franța) a avut 
loc, luni, ceremonia acordării 
titlului de „doctor Honoris 
Causa“ savantului Român 
Ștefan Milcu, vicepreședin
tele Academiei Republicii 
Socialiste România. La cere
monie a participat profeso
rul Durant Prinborgne, rec
torul Universității locale. 
Din partea Ambasadei a luat 
parte Marcel Chibernea, mi
nistru consilier.
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