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• in județul Ilfov orzul a fost 
strîns de pe mai bine de 10 000 
de hectare, iar în județul Ialomi
ța, practic de pe întreaga supra
față.

• în 14 unități agricole din 
cele 36 cuprinse în raidul nostru 
recoltatul griului este în toi.

• în medie 9 din 10 combine 
funcționează.

• Semănatul culturilor duble 
se execută într-un ritm de 10 ori 
mai mic decît recoltatul.

• Elevii lucrează în cadrul ac
țiunilor patriotice, dar mulți din
tre tinerii cooperatori lipsesc de 
la muncă în toiul campaniei.

RECOLTA E BUNĂ.
S-O STRÎNGEM

LA TIMP!

VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT AL

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN FINLANDA La Cooperativa agricolă din Afumați 

asfințitul soarelui a fost strînsâ ■zece combine au lucrat la recoltatul orzului. Aseară în 
recolta și de pe ultimul din cele 102 hectare cultivate.

Fotografiile : ORESTE PLECAN

Moment important în cronica relațiilor româno-finlandeze

Plecarea
din Capitală

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, au plecat marți 
dimineața în Finlanda, unde 
vor face o vizită oficială, la 
invitația președintelui Repu
blicii, Urho Kekkonen, între 
29 iunie și 3 iulie 1971.

Șețul statului român este 
însoțit de Janos Fazekaș. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor 
externe, Ioan Avram, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, Mircea Bălănescu, 
ambasadorul României la 
Helsinki, de consilieri și ex
perts.

Pe aeroportul Băneasa, au 
fost prezenți : Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, 
V.ie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălache, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Leonte 
Gheorghe Stoica, 
Voitec, Iosif Banc, 
Blajovici, Miron Constanti- 
nesctt, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Iliescu, Ion loniță, 
Vasile Tatilineț, Ion Stănescu, 
precum și soțiile conducăto
rilor dc partid și de stat, 
vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai Con
siliului de Stat și ai Guver
nului, conducători de insti
tuții centrale și organizații 
obștești.

Erau, de asemenea, pre
zenți însărcinatul cu afaceri 
adinterim al Finlandei la 
București, Pertti. Kaukonen, 
membri ai ambasadei finlan
deze, șefii misiunilor diplo
matice acreditați în Româniți, 
și :i!ți membri a: Corpului 
Diplomatic.

Un mare număr de locui
tori ai Capitalei au venit la 
aeroport pentru a conduce pe 
șeful statului nostru. Ei ova
ționau îndelung, scandau 
(Continuare in pag. a Ill-a)

Răutu, 
Ștefan 

Petre

SOSIREA LA HELSINKIHELSINKI — 29 — Tri-miștii speciali Agerpres,. A- drian Ionescu și Constantin Țintea, transmit : Vizita ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste ~ mânia, Nicolae Ceaușescu, a soției sale. Elena Ceaușescu, în Finlanda este apreciată aici ca un eveniment politic remarcabil, ca o reafirmare a hotărîrii celor două țări de a promova în continuare relații fructuoase de colaborare, pe multiple planuri, sub semnul stimei și respectului reciproc.Acestea sînt auspiciile sub care a început marți vizita în Finlanda a tovarășului Nicolae

pre-Ro-Și

Pe aeroport, la sosirea în Finlanda

Ceaușescu și a soției sale, Elena Ceaușescu.Pe aeroportul Seutula, în întîmpinarea oaspeților r.omâni au venit președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, și soția sa, Sylvi Kekkonen, președintele parlamentului, Rafael Paasio, președintele Consiliului de Miniștri, Ahti Karjalainen, ministrul afacerilor externe, Văino Leskinen, și alțî membrii ai guvernului, președintele Curții supreme, președintele Curții supreme administrative, cancelarul justiției, comandantul forțelor armate, guvernatorul regiunii Uusimaa, președintele Consiliului municipal și primarul capitalei.Ora 12,30. Avionul prezidențial, care a fost însoțit de la frontiera țării și pînă la Helsinki de o escortă de onoare a forțelor militare aeriene ale Finlandei, aterizează pe aeroportul capitalei.La coborîrea din avion, președintele Nicolae Ceaușescu și soția sa. Elena Ceaisșescu. sînt întîmpinați cordial dtf' președintele Urho Kekkonen d de soția sa. Cei doi șefi tatîși string mîinile, își adrei’^ață calde cuvinte de salut. \ Sînt intonate imnurile del stat ale celor două țări.în continuarea c<remoniei, președintele Nicola'Ceaușescu prezintă președintei Finlandei persoanele c‘e *' însoțesc în vizita sa : ,nos Fazekas, vicepreședinteConsiliului de Miniștri,/rneliu Mănescu, ministrul *ficeril°r externe, loan Avrr' ministrul industriei co^uc;‘^or mașini.La rir41 său’ Șeful statului finlanc prezmtă președinte- ; I lui NJae CeauȘescu persona- lităf venite în întîmpinarea |sa I-.e . prezent ambasadorul namei în Finlanda. Mircea IAlanescu. Sînt de față, de a- 1

semenea, șefii misiunilor diplomatice acreditați la Helsinki.Președintele Consiliului de Stat al României, însoțit de președintele Finlandei, trece apoi în revistă garda militară, care prezintă onorul. Șeful statului român salută drapelul finlandez.însoțiți de președintele Fin-

landei și de alte înalte oficialități ale țării gazdă, tovarășul Nicolae Ceaușescu și soția sa, persoanele oficiale care îi însoțesc, se îndreaptă apoi spre Helsinki. La ieșirea din aeroport, oaspeții români sînt salutați de militari din garni-
(Continuare în pag. a lll-a)

Dineu de gală oferit
de președintele
Urho KekkonenMarți seara, președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, și soția sa, Sylvi Kekkonen, au oferit în Sala oglinzilor din Palatul prezidențial un dineu de gală în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, Elena Ceaușescu.Au participat tovarășii Janos Fazekas, Corneliu Mănes- cu, loan Avram, Mircea Bălă- . nescu, ambasadorul României 11a Helsinki.Din partea finlandeză au

luat parțe Rafael Paasio, Ahti Karjalainen, Vâino Leskinen, ceilalți membri ai guvernului, personalități ale vieții politice, economice și culturale.Au participat, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Helsinki.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, președintele Urho Kekkonen și președintele Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.Au fost intonate imnurile celor două țări.
a '
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■ / 'Toastul președintelui
TRHO

ăstui
« AE

KEKKONEN
președintelui
CEAUȘESCU

Sfirșit de iunie. Zile de maximă încordare pe ogoare. Se întreține porumbul și floarea- soarelui, se sapă in culturile de sfeclă de zahăr și se recoltează legumele, se seamănă suprafețele pe care apa din ploile a- bundente ale acestei veri a băltit, dar mai ales se seceră. Se recoltează orzul și griul ajuns la maturitate. în fiecare cooperativă agricolă sau fermă de stat specialiștii iși încep ziua de muncă în marginea lanului de grîu constatindu-i starea de vegetație, inriicind începerea activității oombinelor sau aminînd încă declanșarea lucrării cu cî- teva ore... Mecanizatorii dau ocol oombinelor, string un șurub, verifică o sită sau încearcă vîn-■ turtle. Sacii sint stivuiți la in- demina celor ce formează echipele de ..combinieri". Dar imaginea ce te intimpină cel mai adesea, cutreierind cimpiile din sud. este șirul combinelor într-un mers continuu, ce avansează neîntrerupt spre inima lanurilor de otz ■ți df gria ; *t»n- voiul de autocamioane si atelaje ce transportă aurul ogoarelor

spre magazii, formațiile de lucru ale cooperatorilor alături de mașinile moderne — spriji- nindu-se reciproc în acțiunea de eliberare a pămîntului ce imediat primește 6ămința culturii de porumb pentru boabe cau
A

w
pentru furaj, după cum îi este hotărită destinația.în acest iureș al celei mai o- perative dintre campaniile " r- gricole ale anului în care recolta întrece peste tot așteptă-
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Tineretul își exprimă 
deplina adeziune 

la politica partidului 
Telegrame trimise

C. C. al P. C. R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
de către comitetele 
județene ale U. T. C.

Omul 

dc la 

catedră

Acum trei zile, la desfacerea 
plicurilor conținind subiectele 
pentru limba și literatura, ro
mână ale concursului de ad
mitere în învățământul liceal, 
pe tablă a apărut — alături 
de analiza unor opere literare 
celebre, aparținind unor tot 
atît de celebri scriitori clasici, 
— o temă plină de rezonanță : „Chipul profesorului sau învățătorului iubit", compunere 
liberă. Tezele sînt secrete, se 
desfac abia peste citeva zile, 
în finalul concursului de ad
mitere. Altminteri, azi, de ziua 
dascălilor țării, în locul rându
rilor noastre omagiale, am fi 
pus gîndurile exprimate de a- 
dolescenți la un concurs de 
admitere, într-o lucrare lite
rară dedicată profesorului lor.

Treceți zilele acestea prin 
școli, la concursuri de admi
tere și examen, peste citeva 
zile pătrundeți, de curiozitate, 
în facultăți, la concursurile de 
admitere de aici. Veți constata 
că profesia de profesor n-are

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a IV-a)

rile, i-am căutat pe tineri, pe aceia despre care nu numai scrisorile primite la redacție în zilele din urmă ci și informațiile telefonice îi descriu ca partici- panți în măsură hotărîtoare la executarea volumului mare de lucrări. Pe cei mai mulți i-am întîlnit :
PE COMBINE, LA ELI
BERATUL TERENULUI, 

LA EXECUTAREA
TRANSPORTURILOR

La Afumat:, recoltatul orzului pe cele 102 hectare cultivate s-a încheiat aseară odată cu asfințitul soarelui. S-a „mers*1 cu o viteză zilnică de 46 hectare, cu citeva procente mai mult decît se prevăzuse. Explicația o primim de la șeful fermei, tovarășul Constantin Caramburu : nu s*a stat o clipă. Combinele au funcționat ca la carte iar .oamenii nu ne-au lipsit. Elevii, aflați în vacanță, vreo 54 cu toții, zilnic ne-au sprijinit in legumicultură și la eliberatul de paie a miriștii. Unii dintre ei, Florea Pirvulescu, Georgeta Tudor, Tudor Moise, și Anghel Marcu au lucrat chiar pe combine. Și tractoriștii și-au dat interesul. Din primăvară ei au fost asimilați în formațiile de lucru ale cooperativei, depășirile de plan, realizarea planului in general jnsemnind ciștiguri suplimentare și pentru ei. Ii remarc pe tinerii Ion Popa, Nicolae Florea, Ion Taulea. frații Stelian și Marin Marcu și Traian Neagu. La Cooperativa- agricolă din Malu președintele A- lexandru Badea afirma că „după vîrsta celor Ce au lucrat și lucrează la recoltat, campania din acest an poate fi considerată campania tinereții. 15 dintre cei 13 mecanizatori ciți lucrează cu combina sint ute-
GH. FF.CIORU

(Continuare în pag. a 11-a)

ȘTIINȚĂ
SI UMANISM

9
de CĂTĂLIN ZAMFIR

Simpla considerare a științei ca un instrument al omului 
de realizare a aspirațiilor sale s-a dovedit a nu fi su
ficient de exactă, implicînd posibilitatea unei grave iluzii. 
Dezvoltarea științelor naturii nu a avut numai consecințe 
pozitive pentru om, ci și o serie de consecințe negative, 
începînd cu poluarea crescută a mediului, cu crearea de 
mijloace tot mai eficace de exterminare și sfîrșind.cu ten
dința de transformare a omului într-o anexă a unui proces 
de producție impersonal. Folosite în condițiile unei organi
zări sociale capitaliste, științele naturii au tins să producă 
o ruptură între om cu valorile sale și civilizația industrială. 
Revoluția industrială, dezvoltarea științelor și a tehnicii au 
dus la dezvoltarea generală a 
treabă dacă și omul a devenit 
cele mai multe răspunsuri par 
degrabă sceptică.

Științele naturii sînt în ele 
umane. Ele pot fi folosite atît ca instrumente ale afirmării 
omului, cît și ca instrumente ale aservirii sale. Deci totul 
depinde de folosirea lor.

Științele social-umane au în această privință o situație 
diferită ? Adică sînt, prin însăși natura lor, purtătoare ale 
nevoilor umane, sau manifestă și ele aceeași neutralitate 
valorică ca și științele naturii, adică posibilitatea de a fi 
folosite uman sau neuman ?

Un răspuns la această întrebare ni-l oferă cazul societăți
lor occidentale, a S.U.A. în primul rînd. După război se 
instaurase un optimism de factură melioristă. Societatea 
evoluează treptat prin asimilarea științelor atît ale naturii, 
cît și ale omului și societății. Are loc o creștere progresivă 
a bunăstării, a satisfacției etc. Această imagine paradisia- 
că a fost însă brusc și brutal sfîșiată. Printre altele de un 
reviriment extraordinar al criticii societății venit din partea 
filozofilor, sociologilor, psihologilor, antropologilor, în spe
cial tineri. Și nu numai o critică violentă a societății, dar

(Continuare în pag. a IV-a)

societății, dar mulți se în- 
mai fericit cu aceasta. Și 

să indice o atitudine mai

însele neutre la valorile
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(Urmare din pag. 1)ciști. 46 dintre cei 54 de cooperatori repartizați pe combine sînt uteciști. Și tot tineri sînt și majoritatea celor ce lucrează la transporturi. Nume ? Constantin Miu, Petre Grigore, Ion M. Stan, Didel Ifrim, Gheorghe Nicolescu, Nicoleta Costache, Georgeta Răducanu. dintre ai noștri, din cooperativă, apoi elevii Eugen Cosma, Constantin Rusen, Tarsina Niță, surorile Nicoleta și Mariana Duțu, Eugenia Mărgărit, mecanizatorii Preda Tache, Nicolae Duțu, Cristache Pravăț, Alexandru Niță, Constantin Manea. Și cam în același termeni ne-au vorbit despre campania de recoltări, despre tinerii din localitățile lor, președinții cooperativelor agricole din Joița și Grădinari, din Gogoșari, Frăsinet, Fundeni și Bolintinu Vale, din Budești, vedea, Valea Dragului, aflate in dmpia Burnasului și în cea a Mostiștei și din Țăndărei, O- grada, Bucu și Făcăieni, din Bărăgan. Și nu întâmplător. Alături de mecanizatori și țăranii cooperatori tinerii depun eforturi susținute pentru ca întreaga recoltă de grîu, orz și mazăre să ajungă pînă la ultimul bob in magazie. In felul acesta dau un răspuns prompt și patriotic chemării Frontului Unității Socialiste, dau un examen de conștiință și atașament față de unitățile agricole ce le oferă cele mai largi posibilități de a- firmare. în satul Panduru, a- parținînd comunei Axintele, secretarul organizației U.T.C., Mihai Ginfăleanu prezintă pe larg una dintre cele mai de ecou acțiuni inițiată de cei a- proape 80 de uteciști: recoltatul manual al orzului și griului căzut în urma ploilor și vintu- lui, strînsul spicelor în urma combinelor. „In 4 zile, spunea el, am recoltat manual orzul și griul de pe suprafețe ce însumează aproape trei hectare. Șl am recuperat în urma combinelor aproape 1 000 de kilograme de orz și griu. Cifrele, ele singure, poate nu spun prea mult. Dar ceea ce merită subliniat, ceea ce se cere reținut este participarea tuturor tinerilor din satul nostru Ia această acțiune pe care fiecare am înțeles-o ca o datorie, ca o contribuție personală la înmagazina- rea pînă la ultimul bob a acestei foarte bune recolte din acest an, rod atit al eforturilor sătenilor noștri dar șl al sprijinului primit din partea statului prin mașini, prin îngrășăminte, prin semințe de cea mai bună calitate. Și acest lucru este de mare importanță". La Ulmi, Ion Voicu și Elena Trona au sintetizat doar în cîteva fraze contribuția tineretului în actuala campanie : lucrează pe combine și la transporturi. Tinerii din satul nostru au luat asupra lor întreaga lucrare de eliberare a miriștilor de paie. Că țin la cuvin tul lor o dovedesc rezultatele : miriștea este eliberată pînă în apropierea locului unde combinele iți urmează mersul lor in suveică.Tineri, însă, am găsit nu numai in cîmp, acolo unde de fapt se simte nevoia efortului lor. Pe mulți l-am văzut căutînd umbra mai deasă și colțurile mai afluente ale satului
OCOLIND MUNCAObiectivul fotografic i-a surprins, de pildă, pe ulițele satului Movilița pe numai o parte dintre cei aproape 80 de absenți de acolo de unde se hotărăște soarta producției. I-am notat doar pe Nicolae Eremia, Aurel Stoica, Ion Țăruș, Maria Georgescu pentru că ceilalți, de îndată ce au dedus despre ce e vorba, au rupt-o pur și simplu la fugă. O fugă cît se poate de rușinoasă. O retragere din fața efortului. Și cît de mult ar a- vea nevoie cooperativa agricolă de efortul lor ! Din cele 100 de hectare cultivate cu orz recolta n-a fost strânsă decît de pe 17 hectare. De ce ? „Ne lipsesc oamenii, care să lucreze pe combine ne spunea vădit supărat inginerul șef al cooperativei, tovarășul Nicolae Iorga. Și, producția se anunță foarte bună, aproape 3 000 de kg la hectar. De asemenea, nu s-a recoltat nici măcar un spic din lanul de griu întins pe 790 de hectare cu toate că ajungerea

Ia maturitate a griului Triumph s-a constatat încă de-acum două zile. Și fiecare zi întârziere înseamnă pierderi. Dacă la fiecare spic se pierde un bob, ceea ce nu se înmagazinează la un hectar ajunge în mai puțin de o săptămînă la peste 200 de kilograme. Calculul le-a fost înfățișat și celor 80 „de feți frumoși" ai satului. Nu într-o ședință, pentru că n-ar fi venit; nu la căminul cultural în cîteva minute ce ar fi precedat rulării filmului, pentru că fluierăturile ar fi acoperit vocea specialistului, ci în discuții directe, în fraze scrise pe panourile expuse la loc vizibil. Nici un ecou n-au găsit însă toate acestea în inimile tinerilor satului care, prin plimbarea lor In a- miaza mare sfidează activitatea elevilor oe efectuează practica de producție, pe Aurel Petcu. Mihai Dumitru, Elena Fătu, Petrică Stoica, Iancu Sliha- lache, Gheorghe Văleanu și Mircea Gh. Nicolae, care în tot timpul de la termi-

car un tânăr dintre cei o sută și ceva cuprinși în organizația U.T.C. nu s-a gindit să propună, să inițieze o acțiune de recuperare a acestei recolte. Secretarul organizației U.T.C., Constantin Dumitrache, cu zim- betul în . colțul gurii, ne-a răspuns cu nevinovăție : nu m-am gindit că am putea face ceva în acest sens. Nu s-a gindit, e simplu de spus, dar cit de păgubitor pentru cooperativa a- gricolă pentru ei înșiși poate deveni această comoditate în gîndire. In timp ce tinerii se bronzează pe malul lacului în apropierea satului, cîteva mii de kilograme din recolta ce ar fi putut ajunge în magazii se pierde pe cîmp. Nu 6-a însă- mînțat cu porumb în cultură dublă nici măcar o palmă de pămînt pentru că pe 140 de hectare de orz recoltate, paiele sînt încă pe jos, împiedicîndu-i pe mecanizatori să execute lucrările pregătitoare. Nu ar putea constitui aceasta un obiectiv al muncii tinerilor din sat?
RAIDUL NOSTRU

de muncă ce sporesc prestigiul gospodarilor. Poate nefiresc, am lăsat însă la urmă cîteva din ceea ce oonstituie deficiențe în actuala campanie. Deși la începutul ei, multe dintre combine s-au defectat. Proporția nu este alarmantă : una din zece, dar la cele 5 000 de combine cite ae află repartizate unităților agricole cuprinse în raidul nostru, numărul lor se ridică la 500. Or, aceasta este o cifră ! Ele reprezintă o forță mecanică ce ar putea recolta zilnic foloasele de pe 5000 de hectare. Sînt defecte pentru că mecanizatorilor le lipsesc piesele de schimb.Ministerul agriculturii, prin centrala de mecanizare n-a reușit încă să rezolve nici pînă acum această problemă stringentă. Sigur, privirile se îndreaptă neputincioase către unitățile producătoare : Uzina „Semănătoarea" București, Uzina „7 Noiembrie" Craiova, întreprinderile din Topleț, Brașov și Sibiu, dar stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din minister sînt tutelate și salariaților de aici le revine sarcina să găsească soluții de rezolvare în problema aprovizionării cu pie-

RECOLTA E BUNA
Aproape o mie de combine 
C-12 „Gloria" lucrează în 
actuala campanie de recol
tare a păioaselor în cele două 
puternice județe agricole ale 

țării: Ilfov și Ialomița.

S-O STRÎNGEM LA TIMP !

în amiaza mare, ieri pe ulițele satului Movilița, județul Ilfov, aproape 80 de tineri stăteau la... șuetă. în același timp, în cîmp nu s-a lucrat la recoltatul păioaselor pentru că lipseau.... brațele de muncă, (fotografia din dreapta)Și pe aici, se zice, a trecut rabatorul și masa de treier a combinei... (fotografia din stingă)
narea școlii au lucrat cite 10 și 12 ore zilnic.La cooperativa agricolă din Sfîntu Gheorghe, în urma combinelor au rămas cantități mari de spice atît din neglijența mecanizatorilor, cît și a conducerii unității. Inginerul șef Cristache Popa avea principala sarcină în acest sens. Dar nici mă-

Fără îndoială, acestora le-ar sta în putință eliberarea terenului de paie în cel mult două zile. E nevoie însă de inițiativă...
★Aproape 300 de kilometri parcurși printre lanurile de grîu și orz. Am avut posibilitatea consemnării a numeroase fapte

se de schimb. De asemenea, foarte mici suprafețe de teren au fost însămințate în cultură dublă. Ritmul este de peste 10 ori inferior recoltărilor. Cauzele invocate sint mereu aceleași : lipsește forța de muncă necesară eliberării terenului, mecanizatorii ocolesc lucrul cu presa

de balotat paie, întrucît nu este atît de bine remunerată precum arătura sau recoltatul cu combina. Analizate atent, fiecare dintre acestea sint doar false paravane în spatele cărora se ascund adevăratele cauze : o insuficientă organizare a mun-

cii, dezinteresul. Ne-am convins de acest lucru în cursul raidului nostru cind, cu foarte mici excepții, activitatea a fost încheiată de către membrii cooperatori în jurul orelor 14,00, iar de către președinții cooperativelor agricole și inginerii agronomi (Coșereni, Alexeni, Sinești, Bo- rănești, Manasia) cu cîteva ore mai înainte. Pe la patru, în cîmp puteau fi întîlnite doar foarte puține tractoare. Pentru că Ie lipseau ajutoarele pe combine, mecanizatorilor nu le rămăsese altceva de făcut decît să se retragă la secții. Cite ore bune de muncă au fost astfel irosite !Timpul însă nu așteaptă. Cade în sarcina organelor tehnica coordonatoare, să intervină operativ și cu maximă eficacitate. Nu ca în cazul cooperativei agricole din Sfîntu Gheorghe, cînd inginerul Lascu de la Direcția generală agricolă a județului Ialomița a impus recoltarea orzului intr-o fază premergătoare celei de coacere, iar acum 40 de membri cooperatori lopătează în fiecare zi cele a- proape 300 de tone de recoltă, pentru a preveni pierderea totală a acesteia. De asemenea, organizațiile U.T.C. pot șl trebuie șă inițieze acțiuni specifi- fice prin care să vină în sprijinul unităților agricole, în a- ceste zile, cind se desfășoară cea mai operativă campanie agricolă a anului, cînd trebuie să se înmagazineze ceea ce s-a obținut prin eforturile de 1 an.
Lopețile pot fi mînuite cu 
aceeași hărnicie și de fete, 
iar pămîntul se supune as
cultător efortului lor, atunci 
cînd hărniciei i se adaugă 

priceperea

însoțind o brigadă

a Ca Ca ai U. Ta Ca

in județul Teleorman

Organizațiile 
mici și problemele 

lor „mărunte“
Nu numai la Piatra, ci și la Drăgăneșți-Vlașce și, fără indo ială, în încă alte comune din județ, fenomenul există, iar e- xistența lui a început să ocupe o rază mai mare a atenției, îndeosebi în ultima vreme. El a fost sesizat convingător cînd de un colectiv, cînd de altul al brigăzii C.C. al U.T.C. și semnalat insistent in diverse prilejuri. Pe parcursul concluziilor prezentate în fața activului U.T.C. de la Drăgănești-Vlașca, de exemplu, a fost făcută la un moment dat observația :— Măsurile și hotărîrile Congresului IX al U.T.C. au fost în general bine dezbătute și au fost însoțite de măsuri proprii, specifice. Nu același lucru s-a în- tîmplat in organizațiile U.T.C. mai mici, care sînt ctim de mult neglijate, iar rezultatul este că unele din ele nici n-au luat in discuție probleme atît de importante pentru viața și activitatea lor.Erau subînțelese sau nominalizate aici, fiecare în măsura în care se făcea vinovată, organizații U.T.C. ca cea de la Cooperația meșteșugărească sau Dispensar, ca și cele ale cadrelor didactice sau elevilor de la școala generală din Piatra.Din când în cînd, aceeași remarcă revenea încă o dată, în alt loc al concluziilor, ca un lait-motiv Indispensabil.— Secretarii organizațiilor U.T.C., mai cu seamă la organizațiile mici, lucrează de unul singur, cind lucrează, bineînțeles.Sau :— Este tot atit de necesar ca și organizațiile mici să-și țină adunările generale, ea și cele

lalte. lunar.Curios ! asemenea reproșuri se făceau la adresa unor organizații cu un efectiv de cîțiva membri. La cea a Cooperației meșteșugărești, formată din numai 7—8 membri, e drept, fiecare lucrlnd într-o altă unitate, dar. toți la o distanță ce putea fi anulată printr-o simplă fluierătură ; la cea de la Dispensar, care, in ciuda locului de muncă mult mai limitat de data a- ceasta, n-a mai ținut o adunare de multe luni de zile.Și mai curios înoă : în același timp și spațiu cu organizațiile amintite activează și o alta, cea a cooperativei agricole din satul Comoara, o organizație nu cu mult mai numeroasă, intrînd deci în aceeași categorie, dar care a fost deseori apreciată

TOA TE OBIECTIVELE AFLA TE ÎN CONSTRUCȚIE POT 
DEVENI VERITABILE ȘANTIERE ALE TINERETULUI !

• Tinerii din Tecuci vă invită, peste două luni, la o plimba
re pe noul lac ce-l amenajează în apropierea orașului

• Se taluzează malurile abrupte ale Brateșului
• în comuna Măstăcani, 200 de elevi pregătesc pentru iriga

ții 220 de hectare

Soare puternic, soare de vară 
rodnică. Cîteva sute de tineri și 
tinere din municipiul Tecuci cu 
lopeți și hîrlețe, cu tărgi, nive
lează două insule, taluzează ma
lurile lacului, cară pămînt aco
lo unde nu peste mult timp se 
va construi un debarcader, tine
rii sînt organizați pe echipe și 
brigăzi, își accelerează continuu 
mișcările fiindcă sînt în întrece
re, fiindcă 
construiesc 
lor le este 
vor să știe 
pera lor, a 
mului lor.

— Aici era un teren mlăști
nos, urît, un fel de pată chiar 
înaintea intrării în oraș, ne 
spune IOAN BODNARIUC, 
comandantul șantierului, se
cretar al comitetului munici
pal U.T.C. Acum, prin munca 
tinerilor, a elevilor de liceu din 
Tecuci am amenajat un lac cu 
o suprafață de 28 700 metri pă- 
trați și cu o adîncime de 2 me
tri jumătate. In mijlocul lacului, 
după cum se vede, au fost înăl
țate 2 insule pe care se vor con-

obiectivul pe care îl 
prin forța brațelor 

aproape de inimă. Și 
tot orașul că el e o- 
hărniciei și entuzias-

strui o braserie și cofetărie și se 
vor planta arbori, arbuști și 
trandafiri. Mai avem în față 
încă 2 luni de muncă intensă, 
entuziastă.

Ne oprim in diferite puncte 
de pe malul lacului. Georgeta 
Cosan de la liceul nr. 2, coman- 
danta unei brigăzi de fete care 
s-au și bronzat sub razele soa
relui puternic, ne mărturisește 
că în primele zile le-a fost greu, 
că au făcut bătături în palme , 
dar nu au dat înapoi fiind' că 
ideea amenajării unui loc de 
grement aici, la Tecuci i-au 
tuziasmat de cum au auzit 
urmărim apoi pe alți elevi 
Dan Sava, Ionel Arghir- 
Grigore Niță care în f’ 
este primul fiind și cel 
ceput în mînuirea une 
încheierea programul:, 
prezintă raportul el 
evidențiat.,

— Pînă în preze 
ră NICOLAE Ș. 
membru al birou 
municipal U.T.C 
cutate aici lv 
voluntar-patU

' om
en

ii 
pe 

sau 
•care zi 
mi firi
lor. La 
md se 
mereu

3,7 milioane lei. Valoarea totală 
a lucrărilor la acest loc de agre
ment se va ridica la 8,8 milioa
ne lei, din care 4,8 milioane lei 
prin muncă voluntar-patriotică. 
După ce vom încheia acest o- 
hiectiv, la 23 August, vom înce
pe alături .amenajarea unui eleș
teu de pescuit sportiv, tot prin 
muncă v/oluntar-patriotică, în va
loare d& 2,5 milioane lei.

Cifrt care vorbesc de la sine, 
fapte e ip-e atribuie noi valențe 
tinereți' Jrair.te de plecare pri
vește înc.jc o iată: un lac mare 
cuj două insule în mijloc care 
udor fi legate cu poduri, pe șub 
care vor trtce bărci și hidrobi
ciclete; porci, văd braseria și 
cofetăria de ț» insule, miile de 
copaci, de arbt^ dg trandafiri. 
Cineva, cu citeț dipe înainte 
spunea: „Acesta ^g cișmigiul

scla- l’U.
'lui 
xe- 
ncă 

de

nostru .
Soare puternic, sc,e vară 

rodnică. Împreună , Mafin
Stoian, prim secreta- tComite. 
tului județean ^f’al y.T.C. 
poposim pe un “ț.Vpjeial ti
neretului, pe malul la-jut B 
teș. Peste 1300 de ele. din 
ceele gălățene taie curețe și 
lopeți înaltele malurt abt 
taluzează, fac o noua a

S «-» «ș

Impreună , Mari~

să-și arate priceperea și hărnicia. 
Eleva Beatrice Pîrzea îmi arată 
mîinile bătătorite, li place mai 
ales drumul pînă aici la șantier. 
11 găsește plin de poezie. Corne
lia Gheorghe ne declară: „A- 
vem să muncim cît mai mult, să 
taluzăm o porțiune cît mai mare 
fiindcă după 1 iulie ne va lua 
locul altă serie de elevi, tot co
legi de ai noștri, și nu vrem ca 
ei să ne întreacă . Valoarea lu
crărilor de aici ? Peste 2 milioa
ne lei.

Un alt popas, de data aceasta 
pe ogoarele cooperatorilor din 
comuna Măstăcani, acolo unde 
200 de elevi de la Liceul Vasile 
Alecsandri din Galați au deschis 
un șantier de irigații. Tinerii au 
poftă de muncă și vor să termi- 

■ ne un canal prin care se vor iri
ga 220 hectare Specialiștii sînt 
lîngă ei, ti îndrumă, îi învață 
să taluzeze, să sape cu spor. 
Brațele acestor elevi vor disloca 
în 4 zile au mai puțin de 4 500 
metri cubi de pămînt.

Raidul nostru pe șantierele ti
neretului din Galați se încheie 
aici. Am văzut sute și mii de 
elevi care muncesc cu bucurie, 
eu satisfacții inedite ajutînd la 
Knstruirea unor importante o- 
biestive, venind în ajutorul con
structorilor și cooperatorilor. En
tuziasmul lor ne-a entuziasmat.

I. CHIRIC

pentru rezultatele ei în antrenarea tinerilor la producție, în pregătirea lor politico-ideologic ., în aproape întreaga sa activitate. De altfel, aici mai trebuie adăugat că și alte orgahizatft, U.T.C. din Drăgănești-Vlaștai cele din cooperativele agricole sau de la liceu, pot fi de asemenea, alăturate unei eventuale încercări, de a le evalua meritele, multe din ele incontestabile, cel puțin enunțîndu-le activitatea, dacă nu analizînd-o detaliat. Singura problemă care dădea naștere la îngrijorări chiar dacă pînă acum trecuse aproape neobservată, era aceea a organizațiilor mai reduse numeric dar a căror activitate trăgea dintr-odată neașteptat de, greu în balanța strădaniilor unei comune întregi.Cum se explică, atunci, aceste situații paradoxale ? A fost întrebarea pe care' ne-am pus-o cu toții și la care am încercat să aflăm răspunsul cel mai corespunzător.— Din păcate, aș putea spune că această orientare unilaterală pleacă chiar de la noi, de la județ,- afirma FLOREA IVÂ- NICA, președintele consiliului- Tineret sătesc al comitetului județean U.T.C. Noi am încurajat îndrumarea ți controlul mai insistente, în primul rînd, la organizațiile mari, cu un specific „productiv". Desigur, n-am spus niciodată că celelalte pot fi neglijate, dar rezultatul acesta este totuși.— Așa este, noi, comitetul comunal, ne-am ocupat mai puțin de ele, le-am scăpat din mină și ele au profitat de ocazie pentru a nu mai face nimic. Va trebui să le repartizăm acum în răspunderea celor mai buni membri af biroului comitetului cor muna! U.T.C. pentru a se ocupa special de ele — adăuga și GHEORGHE MOCANU, secre- . tarul comitetului comunal U.T.C.,. într-o încercare de a oferi și soluția redresării situației.Cu toate acestea, explicația este și nu prea adevărata explicație. Ea reflectă mai curînd un anumit mod de a privi lucrurile, o .viziune limitată asupra unei realități . complexe, care este și ea, la rîndul său, con- seaința unei cauze mult mai adinei, singura oare poate arunca fascicolul de lumină asupra punctului de început al acestui proces. O _ astfel de cauză ne-a fost oferită de intervenția unuia din participanții la discuții, oare în cuvîntul său, a spus la un moment dat :— Organizația noastră este mult mai măre, are peste 300 de membri, deci și activitatea ei este mai bună, mai bogată decît a celor cu puțini uteciști.Aici, în locul aaesta, dacă stăruim ceva mai mult, putem descoperi explicația. Ea constă în atitudinea de a nu pune pe a- celași plan cele două categorii de organizații, de. a le socoti pe unele „mari", deci mai puternice, și pe altele „mici", deci mai puțin importante. Nu contestă nimeni faptul că, dacă privim situația dintr-un singur unghi, cel cantitativ, realitatea asta este, însă totodată ele ar trebui socotite, și unele și altele, organizații și atît. Din punctul de vedere al contribuției lor la registrul de ansamblu al unei activități care acoperă întreaga comună nu se poate porni de la ideea fatalistă că unele nu pot face dealt inevitabil mai puțin deoarece, păstrînd proporțiile și situîndu-ne permanent în punctul de echilibru al raportului de forțe, observăm că fiecare colectiv își dezvăluie, prin ceea ce face, propriile posibilități. La nivelul acestora, al posibilităților proprii, și nu prin raportare la resursele altor organizații mai mari, trebuie să ne așezăm și ariteriile de apreciere. Altfel ne trezim că uri exemplu ca cel al cooperativei agricole a- mintite ni șe relevă mai ds- - grabă ca o surpriză, decît ca o activitate normală, corespunzătoare capacității sale interne.Așa incit mult mai plauz b lă părut recunoașterea deschisă stărilor de. lucruri, așa cum fost făcută în final :— Am trăit cu impresia cănumai organizațiile mari pot a- vea și probleme pe măsura lor. A trebuit ca, în celelalte, problemele să se adune, să fie mai multe, ca să ne dăm seama că și acestea sînt mari.Ceea ce, la urma urmei, este un semn îmbucurător. Semn că și activitatea acestor organizații va porni în scurtă vreme pe drumul cel bun.
D. MATALA
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN FINLANDA

Toastul președintelui Toastul președintelui
URHO KEKKONEN NICOLAE CEAUȘESCU

Sosirea la Helsinki

Domnule președinte al Con
siliului de Stat,Este pentru mine cea mai mare satisfacție să vă urez dumneavoastră un cordial bun venit în Finlanda. Acum doi ani, în toamnă, am avut posibilitatea să mă bucur de marea ospitalitate a țării dumneavoastră și de frumusețile ei, și să cunosc în mod nemijlocit rezultatele impresie ’ante ale eforturilor perse- v' .^nte pe care poporul român, însuflețit de o puternică voință de independență, le-a obținut sub conducerea guvernului dumneavoastră.Am amintit deseori, cu căldură, despre vizita de patru zile în România și, în . același timp, am urmărit cu deosebit interes industrializarea rapidă care a fost caracteristica țării dumneavoastră în ultima vreme. Nu am putut să nu observ, de asemenea, numeroasele contacte constructive, pe care România, în spiritul coexistenței pașnice, le-a avut cu diferite state, indiferent de orînduirea lor socială sau forma lor de guvern ămînt.în ce privește relațiile dintre Finlanda și România, colaborarea noastră în domeniile economic, științific și cultural s-a intensificat mult în ultimul timp. Noi am avut multe lucruri utile de învățat unul de la altul. Am observat, de exemplu, că diferitele ramuri de producție ale noastre se completează reciproc, creînd astfel o bază pentru schimburi comerciale fructuoase. în același timp, noi am observat, mai clar decît înainte, că țările noastre au multe lucruri comune, ca urmare a faptului că în. trecut ele au fost adeseori în situația de a suferi datorită politicii de dominație.România și Finlanda, în cadrul sistemelor lor proprii, au reușit să-și dezvolte societatea, ca state independente și suverane.îndrăznesc să cred, domnule președinte al Consiliului de Stat, că tocmai state ca România și Finlanda știu, din propria lor experiență, ce importanță are pentru continentul nostru crearea unui climat de pace și reală securitate.Cel de-al doilea război mondial a provocat în Europa 30 milioane de morți, 60 milioane de refugiați, sute de orașe ruinate și imense suprafețe dis

Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

a membrilor corpului diplomatic
Marți după-amiază, președintele Consiliului de Statal României, Nicolae Ceaușescu, și soția sa, Elena Ceaușescu, au primit la reședința oficială pe șefii misiunilor diplomatice a- creditați la Helsinki, împreună cu soțiile lor.Ceremonia primirii a avut loc în Sala Gotică, în prezența tovarășilor Janos Fazekas, Cor- neliu Mănescu, loan Avram, precum și a ambasadorului României’ în Finlanda, Mircea Bălănescu.Șefului statului român și soției sale i-au fost prezentați ambasadorii Spaniei, Elveției, Danemarcei, Norvegiei, Italiei, Turciei, Ungariei, Japoniei, Israelului, Indiei, Republicii A- rabe Unite, Cehoslovaciei, Franței, Statelor Unite ale A- mericii. Marii Britanii, Olandei, Belgiei, Braziliei, Bulgariei, R. P- Chineze, Perului. Mexicului, Iugoslaviei, Uniunii Sovietice, șefii reprezentanțelor comerciale ale Republicii Federale a Germaniei, Republicii Democrate Germane, însărcinați! cu afaceri ad-interim ai Austriei, Suediei, Argentinei, Poloniei, șeful adjunct al reprezeptanței comerciale speciale a R.P.D. Coreene.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut apoi îndelung cu ambasadorii Franței, R.P. Chineze, Danemarcei, Uniunii So

truse. Toate acestea sînt doar date pur cantitative, care nu pot da niciodată imaginea completă a tuturor urmărilor sociologice și psihologice pe care războiul le-a produs europenilor. Prin statistici este greu, de asemenea, să se măsoare acel spațiu plin de nesiguranță, frică și prejudecăți, ca urmare a faptului că Europa a trebuit să trăiască de la terminarea războiului, timp de un sfert de secol, fără aranjamente trainice de pace.O nouă etapă se prevestește în dezvoltarea Europei și în colaborarea dintre popoare datorită faptului că nu se mai folosesc ca înainte dogme vechi și lozinci uzate ca principii ale politicii externe. Modalitățile noi de apropiere a popoarelor au reușit să împrospăteze cu succes politica internațională. Eliberarea de prejudecățile care au frînat dezvolțarea a pus în mișcare n,oi forțe pentru găsirea de forme novatoare ale politicii de securitate pe continentul nostru. După părerea guvernului Finlandei, un punct de plecare util pentru aceste căutări îl constituie conferința pentru securitate europeană. Noi am acționat pentru a contribui la realizarea acesteia. în prezent, utilitatea acestei conferințe este recunoscută aproape pretutindeni. Punctele de vedere legate de ținerea ei au fost precizate mai mult în ultimul timp. Sperăm că, în legătură cu preconizata conferință europeană, se va crea cu- rînd acea unanimitate care să permită trecerea de la schimburi de opinii bilaterale la discuții multilaterale.Pe lîngă un remarcabil dinamism, Europei i-a fost totdeauna caracteristică și multitudinea valorilor, care, împreună, au creat atît bogăția de idei, cît și schimburile culturale intense. Pluralitatea valorilor, care îmbogățesc cultura, a fost posibilă numai datorită faptului că, în ciuda încercărilor grele, națiunile europene au reușit să-și păstreze fiecare trăsăturile lor naționale specifice și să evite situația ea Europa să devină o topitorie a popoarelor cu identități diferite.în cursul discuțiilor largi legate de securitatea europeană, noi' am putut constata cu satisfacție rolul crescînd al statelor mici în viața politică internațională. Pînă în prezent, noi ne-am străduit să fim u- 

vietice, Republicii Arabe Unite, Turciei, Mexicului, Norvegiei, Bulgariei, Braziliei, Statelor Unite ale Americii, Belgiei, Cehoslovaciei și cu alți șefi ai misiunilor diplomatice, întîlnirea șefului statului român cu reprezentanții diplomatici acreditați în capitala finlandeză a ilustrat, prin larga participare și atmosfera
Depunerea unei coroane de flori 
la mormîntul lui J. K. Paasikiviîn cursul după-amiezii, președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, a depus o coroană de flori la mormîntul fostului președinte Juho Kusti Paasikivi, fondatorul politicii externe de pace și neutralitate activă a Finlandei.împreună cu șeful statului român, la ceremonie au luat parte tovarășii Janos Fazekas, vicepreședinte a Consiliului de Miniștri, Cbr Mănescu, ministrul at,- re externe, loan Avran strul industriei constr de mașini.Președintele lui deStat al Roma însoțitde Văino Lf *’°trulfinlandez al tor- 

tili în primul rînd în Organizația Națiunilor Unite, unde, în anumite circumstanțe și după posibilitățile ei, Finlanda și-a oferit bunele oficii. Intensificarea activității O.N.U. și îmbunătățirea premiselor activității organizației sînt, după părerea guvernului Finlandei, o problemă cheie a progresului internațional.în. ce privește rolul statelor mici în promovarea colaborării internaționale, tocmai țara dumneavoastră, domnule președinte al Consiliului de Stat, este de mult timp un exemplu strălucit. România promovează o colaborare activă între state cu sisteme sociale diferite. Noi, cu toții, avem vie în memorie rezoluția Organizației Națiunilor Unite, adoptată la cea de-a XX-a Sesiune, din inițiativa României, privitoare la promovarea unei asemenea colaborări.Statele mici pot, la rîndul lor, să contribuie la crearea în Europa a unui sistem de securitate elastic și deschis, care să se extindă și în alte domenii de activitate fără să se încalce suveranitatea statelor sau intereselor lor naționale. în cadrul acestui nou sistem european de securitate trebuie avută în vedere, în mod deosebit, și necesitatea colaborării în acele probleme, proprii statelor moderne industriale, care nu pot fi rezolvate decît printr-o strînsă cooperare între țări.Interesul nostru, al finlandezilor, față de România nu se limitează numai la admirarea'plajelor însorite și a munților magnifici. De altfel, pot constata, pe de altă parte, că și natura finlandeză s-a pregătit să întîmpine oaspeții în haine de sărbătoare.Domnule președinte al Consiliului de Stat, personal dau o apreciere deosebită faptului că am din nou posibilitatea de a avea un schimb de idei cu dumneavoastră despre viitorul continentului nostru și, în general, despre situația internațională.Sper ca dumneavoastră, domnule președinte al Consiliului de Stat, să vă simțiți bine în țara noastră, așa cum ne-am simțit noi în țara dumneavoastră. Vă adresez din nou un cordial bun-venit !Permiteți-mi să ridic acest pahar pentru fericirea și succesul dumneavoastră și al poporului român, pentru prietenia dintre popoarele noastre ’ 

cordială, bunele legături pe care țara noastră le întreține cu numeroase state ale lumii. O- magiile prezentate președintelui Consiliului de Stat al României de către ambasadorii din capitala finlandeză, discuțiile purtate au reliefat, o dată în plus, stima și prestigiul de care se bucură țara noastră în lume.

ne, și de ambasadorul Finlandei la București, Kaarlo Mă- kelă.A fost de față ambasadorul României la Helsinki, Mircea Bălănescu.Coroana depusă poartă înscrise pe o eșarfă tricoloră cuvintele : „Din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae ceaușescu".Președintele Nicolae Ceaușescu și persoanele ca- re-1 însoțesc păstrează un moment de reculegere în memoria lui J. K. Paasikivi.Ceremonia a avut loc în prezența unei companii a garnizoanei Helsinki, care a prezentat onorul.

Domnule președinte, 
Domnule prim-ministru, 
Doamnelor și domnilor,Doresc să încep prin a vă mulțumi în mod cordial, în numele meu, al soției și al colaboratorilor mei, pentru ospitalitatea ce ne-o acordați, pentru invitația ce ne dă posibilitatea să cunoaștem nemijlocit viața și preocupările poporului finlandez, a cărui contribuție la tezaurul civilizației umane, la promovarea ideilor de pace este bine cunoscută în România.Vizita noastră se înscrie pe linia bunelor relații dintre România și Finlanda, relații care, în ultimii ani, au cunoscut o dezvoltare ascendentă atît pe plan economic, tehnico- științific și cultural, cît și pe plan politic.Păstrez, domnule președinte, cele mai frumoase amintiri despre întîlnirea pe care am avut-o cu ocazia vizitei dumneavoastră în România, de acum aproape doi ani — și sînt convins că în cursul convorbirilor pe care le vom avea aici, în patria dumneavoastră, vom putea releva noi posibilități de lărgire și întărire a colaborării româno-finlandeze.România, înfăptuind consecvent’ o politică de prietenie și colaborare cu țările socialiste, promovează, totodată, largi relații cu toate statele lumii. Considerăm că deosebirile existente de orînduire socială nu pot — și nu trebuie — să constituie un impediment în conlucrarea largă dintre state în scopul promovării progresului și păcii în lume. Cerințele evitării unei noi conflagrații mondiale, necesitatea unui circuit intens de bunuri materiale șl spirituale, de care să beneficieze toate popoarele, impun în mod obiectiv o politică activă și constructivă, din partea tuturor statelor, schimburi, contacte și negocieri intre reprezentanții tuturor națiunilor. In această ordine de idei, cred că putem afirma că raporturile dintre România și Finlanda oferă un exemplu pozitiv de relații interstatale în spiritul principiilor coexistenței pașnice, pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectului suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.
Domnule președinte,Deși au trecut 27 de ani de eînd s-a încheiat cel de-al doilea război mondial, în lume n-au încetat vărsările de singe, în diferite zone ale planetei noastre mai ard flăcările războaielor, se mențin încă focare de conflict și încordare care pun în pericol pacea și securitatea omenirii. în a- ceste condiții, considerăm că una din cerințele fundamentale ale contemporaneității este unirea într-o acțiune ho- tărită a tuturor forțelor, a tuturor popoarelor, împotriva politicii imperialiste de forță, 

In timpul dejunului intim oferit de președintele-Vrlte Kekkorieri șt soția sa, Sylvi Kekkonerț

•v?

dominație și dictat, pentru salvgardarea păcii. In locul tensiunii și neîncrederii, în viața internațională trebuie instaurată o atmosferă de colaborare multilaterală care să -nu fie afectată de nici un fel de restricții și discriminări, care să aibă la bază deplina egalitate în drepturi, respectul mutual și avantajul reciprec.Ca țări europene, România și Finlanda sînt profund interesate ca securitatea și colaborarea să fie trainic instaurate în Europa — continentul de unde au pornit în trecut cele două războaie mondiale și care, dezvoltînd tradițiile sale înaintate, sintem convinși că poate aduce și în zilele noastre o contribuție esențială la pacea și progresul umanității.In abordarea problemei securității europene, România pornește de la necesitatea recunoașterii realităților postbelice, a inviolabilității granițelor statornicite după cel de-al doilea război mondial. Este cunoscut că țara noastră, împreună cu alte state socialiste din Europa au fost inițiatoarele propunerii de a organiza o conferință europeană consacrată securității și colaborării pe continent. Ecoul larg pe care l-a avut această propunere, consensul manifestat asupra componenței conferinței, precum și asupra unor probleme ce ar putea face obiectul or- dinei de zi a acesteia dovedesc că organizarea conferinței ge- neral-europene corespunde intereselor tuturor popoarelor de pe continent, cerințelor majore ale vieții politice internaționale. Pe bună dreptate, consfătuirea miniștrilor de externe ai statelor socialiste, care a avut loc în luna februarie a acestui an, la București, a a- preciat, pe baza evaluării acestor date, că' în prezent există condiții pentru accelerarea pregătirii conferinței. Noi considerăm că realizarea acestei acțiuni de deosebită importanță politică nu trebuie subordonată nici unor condiții prealabile, însuși rolul ei fiind acela de a deschide calea soluționării problemelor aflate în suspensie.Guvernul român apreciază în mod deosebit poziția guvernului finlandez în favoarea securității europene, inițiativele și demersurile întreprinse în acest scop de țara dumneavoastră ; ne-am exprimat acordul nostru deplin cu propunerea Finlandei privind organizarea, la Helsinki, a unor reuniuni pregătitoare ale tuturor statelor interesate — și sîntem gata să participăm în orice moment la acestea. Cons- tatînd cu satisfacție dorința a- tit a României, cît și a Finlandei de a se ajunge la înfăptuirea concretă a securității europene, ne exprimăm convingerea că. acționînd în comun, împreună cu celelalte state interesate, țările noastre vor putea aduce o contribuție prețioasă la întărirea păcii și colaborării pe continent.

In lumea de azi există, cuna se știe, state mari, mijlocii și mici, țări cu orînduiri social- politice diferite. Noi considerăm că tuturor statelor, indiferent de mărime sau potențial economic și militar, de orînduirea lor socială, le revine răspunderea pentru menținerea păcii, pentru soluționarea în interesul popoarelor a problemelor care confruntă omenirea. Fără a subestima importanța statelor mari, apreciem că țările mici și mijlocii — care reprezintă marea majoritate a statelor lumii — pot și trebuie să joace un rol tot mai activ în viața internațională, în asigurarea păcii.In acest spirit, ne pronunțăm pentru lichidarea conflictelor din diferite regiuni ale lumii, pentru reglementarea pe căi pașnice a problemelor litigioase, cu respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor națiunilor. România sprijină cu consecvență cererea privind încetarea războiului dus de Statele Unite în Vietnam, în Indochina, retragerea totală a trupelor americane din această zonă, crearea condițiilor ca popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian să-și poată hotărî ele însele viitorul, fără nici un amestec din afară.Pronunțîndu-ne în favoarea sporirii rolului O.N.U., subliniem că autoritatea și eficacitatea acestei organizații ar crește prin realizarea principiului universalității, în primul rînd prin restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U., precum și prin primirea altor state.Apreciem că a sosit timpul să se acționeze cu mai multă fermitate pentru înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a celei nucleare. în acest sens, considerăm utilă luarea unor măsuri cum sînt diminuarea bugetelor militare, reducerea de forțe armate și armamente în Europa, lichidarea bazelor militare, retragerea trupelor în teritoriile naționale, desființarea blocurilor militare, precum și alte măsuri care să permită folosirea tuturor resurselor materiale și umane ale societății în slujba progresului, a bunăstării popoarelor.
Domnule președinte,Doresc, în încheiere, să-mi exprim c.onvingerea că vizita pe care o facem în Finlanda va contribui la dezvoltarea relațiilor de colaborare prietenească dintre țările noastre, în interesul popoarelor român și finlandez, al cauzei destinderii internaționale, a păcii și înțelegerii între popoare.Ridic paharul în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte, a domnului prim-ministru, a tuturor celpr de față; pentru prosperitatea poporului finlande^, pentru prietenia și colaborarea dintre România și Finlanda !

(Urmare din pag. 1) zoana orașului, care prezintă onorul.Coloana oficială de mașini, escortată de motocicliști se îndreaptă spre Palatul prezidențial, reședința rezervată șefului statului român. In fața palatului sînt arborate, pe înalte catarge, drapelele României și Finlandei.Mulțimea aflată aici aplaudă cu căldură pe președintele Nicolae Ceaușescu. la cobo- rîrea sa din mașină ; șeful statului român răspunde cu cordialitate acestei manifestări spontane de simpatie.
★La amiază. președintele Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena Ceaușescu, precum și ceilalți oaspeți români au fost invitați la un dejun intim de președintele Urho Kekkonen și soția sa, Sylvi Kekkonen.
★Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Finlanda a fost așteptată cu un remarcabil interes de către oficialități, precum și de opinia publică finlandeză, care își exprimă și cu acest prilej stima și prețuirea pentru poporul nostru, pentru conducătorii săi, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.„Vizita în Finlanda a domnului Nicolae Ceaușescu, președintele României — a declarat Rafael Paasio, președintele Parlamentului, trimișilor speciali Agerpres — este un eveniment important în cadrul relațiilor excelente dintre țările noastre și ea va crea, fără îndoială, condiții optime pentru dezvoltarea în continuare a legăturilor fino- române, va adăuga noi dimensiuni cadrului în care țările noastre cooperează în domeniul relațiilor bilaterale, în care conlucrează în. principalele probleme internaționale unde, din numeroase puncte de vedere, pozițiile noastre sînt apropiate sau identice. Aș dori să exprim satisfacția mea pentru faptul că șeful statului român, Nicolae Ceaușescu, a acceptat să viziteze Parlamentul, al cărui membru și președinte sînt. Aici reprezentanții Finlandei vor avea un nou prilej să-i ureze din inimă bun sosit, să-1 salute cu căldură. Finlanda a așteptat cu nerăbdare și interes întîlnirea cu președintele României, domnia sa fiind bine cunoscut datorită calităților sale de om de stat care acționează fără prejudecăți, cu eficiență în •viața internațională, pentru apropierea popoarelor, pentru depășirea barierelor existente, în vederea creării unei baze solide a cooperării sincere și unei păci durabile, corespunzătoare intereselor reale ale tuturor națiunilor".La rîndul său, primul ministru, Ahti Karjalainen, ne-a declarat : „Personal, l-am în- tîlnit de două ori pe președintele Ceaușescu. Am avut, cu aceste prilejuri, discuții utile privind problemele bilaterale și cele internaționale. Finlanda și România au foarte multe motive de apropiere. Sîntem nerăbdători să-1 revedem pe președintele dumneavoastră la Helsinki și sîntem oonvinși că vom continua cu același succes convorbirile noastre. Sperăm că schimburile de vederi ne vor ajuta să intensificăm cooperarea și buna înțelegere dintre țările noastre. încă o dată, exprim bucuria noastră

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului 
L. I. BREJNEV, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și tovarășului 
N. V. PODGORN1I, președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., următoarea telegramă :Zburînd deasupra teritoriului Uniunii Sovietice, doresc să vă adresez, dumneavoastră și popoarelor Uniunii Sovietice, un călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări de noi succese în opera de construire a comunismului, de înflorire a patriei.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului 
EDWARD GIEREK, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, și tovarășului 
JOZEF CYRANK1EWICZ. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone, următoarea telegramă :Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Polone, doresc să vă transmit dumneavoastră și întregului popor polonez un salut cordial și cele mai bune urări de succes în construcția socialismului, de prosperitate și pace.

din Capitală 
prestigiului internațional al 
patriei noastre. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde 
prietenește aclamațiilor mul
țimii, stringe cu căldură mii- 
pile multor cetățeni. Un grup 
de pionieri oferă flori șefului 
statului, soției sale.

'Avionul oficial a decolat la 
ora 8,30, îndreptîndu-se spre 
Helsinki.

(Agerpres)

Plecarea
(Urmare din pag. 1)

„Ceaușescu >— P.C.R.", ex- 
primîndu-și cu acest pri
lej 'dragostea și stima față 
de conducătorul partidului și 
statului nostru, prețuirea pen
tru neobosita sa activitate 
consacrată dezvoltării priete
niei ți colaborării României 
socialiste cu toate țările, cau
zei păcii și înțelegerii intre 
popoare, sporirii conținuie tf 

de a-1 reîntîlni pe președintele Ceaușescu".„Atît din punctul de vedere al relațiilor fino-române, cît și din cel al politicii internaționale, ne-a declarat ministrul afacerilor externe, Văino Leskinen, vizita președintelui Ceaușescu este foarte interesantă. Sînt cunoscute prestigiul său în lume, rolul important pe care îl joacă în politica internațională".„Apreciem foarte mult —• ne-a spus ministrul comerțu- ■ lui, Arne Berner — faptul că președintele dumneavoastră a acceptat invitația de a ne vizita țara, invitație făcută în urmă cu doi ani de președintele Kekkonen, cu prilejul vizitei in România. Noi cunoaștem foarte bine poziția președintelui dumneavoastră, în politica internațională, rolul activ pe care România îl joacă pe arena mondială".Este un prilej fericit pentru noi, finlandezii, de a-1 cu- , noaște mai bine pe președintele Ceaușescu — declara . Mauno Koivisto, guvernatorul Băncii Finlandei — care sublinia, în această ordine de idei, că „o vizită a șefului statului român se înscrie întotdeauna în prim plan în viața internațională". Domeniul meu de activitate este politica economică ; nutrim speranța că vizita domnului Nicolae Ceaușescu va contribui în măsura cea mai importantă la dezvoltarea relațiilor economice și a cooperării industriale și tehnico-științifice dintre țările noastre. Din a- cest motiv salut apropiatele convorbiri dintre Urho Kekkonen și Nicolae Ceaușescu, ex- primîndu-mi convingerea că discuțiile dintre cei doi șefi de stat vor fi fructuoase sub toate aspectele. Opinia publică finlandeză așteaptă cu mult interes și cu sentimente de prietenie pe șeful statului român și pe soția sa, oaspeți distinși pe-, care avem onoarea de a-i saluta în mijlocul nostru.In calitate de fost președinte al comisiei .pentru problemele externe a Parlamentului, iar în prezent membru al guvernului — declara Pekka Kussi, ministrul pentru afacerile sociale — am avut prilejul să urmăresc îndeaproape dinamica politică externă a României, inițiativele și acțiunile sale pe plan internațional, salutare pentru cauza păcii și a destinderii, a în-, țelegerii și securității mondiale. Nu spun nimic nou dacă subliniez că această politică se bucură de o largă apreciere și audiență în rîndul opiniei publice mondiale și, bineînțeles, în Finlanda. De altfel, în țara mea politica externă românească se bucură de multă simpatie, cu atît mai mult cu cît ne unesc numeroase puncte de vedere și poziții similare în domenii de interes vital ale vieții internaționale, dintre care aș aminti, în primul rînd, pe cel al securității europene. Sîntem cu atît mai bucuroși că, în acest context, contactele noastre sînt tot mai numeroase, vizita președintelui Nicolae Ceaușescu reprezen- tînd o nouă posibilitate la cel mai înalt nivel de a discuta, în spiritul constructiv ce caracterizează relațiile noastre, probleme de interes comun, bilaterale sau privind comunitatea noastră internațională. Pentru noi este o mare bucurie să primim vizita președintelui Nicolae Ceaușescu, pe care o considerăm extrem de importantă.
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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii So
cialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat gene- 
ralului-locotenent JOSEPH 
DESIRE MOBUTU, președin
tele Republicii Democratice 
Congo și șef al guvernului, o 
telegramă cu prilejul Aniver
sării zilei naționale a Repu
blicii Democratice Congo.

• MOMENTE VESELE, ANSAMBLUL FOLCLORIC „DOINA", CONCURSURI DISTRACTIVE, MISS, 
MĂȘTI, CONFETII, DANS, DANS, DANS, STUDENTI, STUDENTE — PE SCURT CARNAVAL • CA
RACTERUL APLICATIV AL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI — ÎN DISCUȚIA CORPULUI PROFESORAL • S-A 
SCHIMBAT OFICIUL STĂRII CIVILE ? • F.R.F. ANUNȚĂ ; ARBITRI SUSPENDAȚI, ECHIPE SANCȚIO
NATE, TITLUL DE GOLGETER NEACORDAT SI UN Ndu MECI DE BARAJ PENTRU DIVIZIA B • DE 
AZI, CONCURS INTERNAȚIONAL DE PENTATLON • LA CONSTANTA, REPETIȚIE GENERALA 
PENTRU MONDIALELE DE LUPTE
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INTRE
DOUĂ CANALE...

Președintele Consiliului de 
Miniștri ai Republicii Socia
liste România, ION GHEOR- 
GHE MAURER, a trimis to
varășului PIOTR JAROSZE- 
WICZ, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, o telegramă 
de condoleanțe în legătură cu 
tragicul incendiu de la rafi
năria din Czechowice — Dzie- 
dzice, care a dus la pierderea 
de vieți omenești.

ASEARĂ, CARNAVA
LUL A INAUGURAT 
VACANTA STUDEN
ȚEASCĂ

în Italia, iar formația Gaudea- mus în Republica Federală a Germaniei. Cineaștii studenți vor fi prezenți cu aparatele de filmat pe șantierele muncii vo- luntar-patriotice și vor realiza cîteva filme didactice.
c. s.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, marți la a- miază, pe ministrul comerțului din Grecia, Spyros Zappas, care face noastră. o vizită în țara
afacerilor Socialiste externe alRomânia,Ministrul Republicii Comeliu Mănescu, va face o vizită oficială de prietenie în R.P. Polonă, la invitația ministrului afacerilor externe al R. P. Polone, Stefan Jedryohowski, în perioada 6—9 iulie 1971.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți după- amiază pe președintele Curții Internaționale de Justiție de Ia Haga, Muhammed Zafrulla Khan, care se află într-o zită în țara noastră. vi-

Omul
de la
catedra

a-
cu
cu

Se trag ultimele bilete ale sesiunii de examene studențești, după care vacanța își va începe bogatul calendar. Care este programul vacanței studențești la București, centru universitar angrenat din plin în acțiunile de muncă voluntar patriotică și ai cărui studenți efectuează într-un număr apreciabil practica de vară ?Ieri seară, începînd de la ora 20, marele Carnaval al florilor de la complexul culturail-spor- tiv univensitar-Tei a inaugurat în.<tr-o atmosferă festivă vacanta studențească.— Care au fost principalele puncte de atracție ale acestei inaugurări ?— Manifestarea intrată de a- cum într-o tradiție a sfirșitului de an universitar — ne spune tovarășul Alexandru Soare, președintele C.U.A.S. din Centrul Universitar București, a cuprins o serie de momente vesele cu cunoscuți actori comici, momente muzicale cu ansamblul folcloric Doina și formațiile Sfinx și Lauri, programe prezentate de studenții I.A.T.C.-u- lui, concursuri distractive dotate cu premii, alegerea unei Miss Camaval, vizionări de filme o- ferite de Arhiva națională, parada măștilor și, bineînțeles, dans la discreție.— Unde se vor desfășura ,n continuare programele de va" eanță ?— Cluburile studențești vor prelua activitatea, iar o mare parte a manifestărilor găzduite obișnuit de Casa studenților se vor muta la complexul Tei. Student-dubul va rămîne deschis zilnic în afară de luni, iar barul unde vor concerta formații studențești va rămîne deschis trei zile pe săptămînă.Iată cum arată în avanpremieră o zi-vacanță la complexul Tei — (ziua inaugurală — 1 iulie). De la 8,30 lecții de înot; între 9 și 10 emtelunea Radio- Tei și melodia preferată ; la 10 concurs de fotbal cu premii după care urmează o emisiune „Ce părere aveți despre..." la ’ la prinz va aveasportiv la care cronicari sportivi

„HAI CU NUNTA 
LA FOTOGRAF!"

legături directe cu unități productive. Dar și prin fiecare lecție și oră de curs care urmează să fie legate organic de' activitatea practică.Consfătuirile au prilejuit vehicularea primei experiențe a- cumulată în acest an școlar, an de debut al programei de instruire tehnico-productivă in învățământul de cultură generală, experiență ce va permite perfecționarea acestei activități de maximă însemnătate in pregătirea pentru viată a tinerei generații.
M. V,Se știe, expresia este cunoscută ; ea e de natură să ateste sentimentul de prevedere al celui ce „oonsumînd" un asemenea important și solemn eveniment de viață — căsătoria— ține să se asigure și de imortalizarea momentului pe o bucățică de hîrtie fotografică, prilej mai apoi de revelație și duioase aduceri aminte.Pînă aici, toate bune și la locul lor. Iată, insă, că la Brăila, Consiliul popular al municipiului s-a considerat dator 6ă vină „în sprijinul" contribuabililor și să reducă distanța dintre nuntă și fotograf. Nu, n-au fost puse niște mijloace speciale de transport ia îndemâna mirilor și nici n-a fost proiectată o magistrală directă între cele două puncte cu pricina. S-a ho- tărît, pur și simplu, oficializarea căsătoriilor în însăși incinta atelierului fotografic. Astfel, de aproximativ două lur.i evenimentul sărbătoresc și marcant în viața fiecăruia se petrece între patru pereți coșcoviți, printre scaune și trepieduri, în tovărășia inospitalieră a câtorva sobe și afișe în stare să-ți reteze orice... elan matrimonial.„Originalul" spectacol se petrece cu o perseverență planificată în fiecare luni, miercuri și vineri, între orele 15—17. Ziua— in amiaza mare. Și, totuși, nimeni nu vede — sau se face că nu vede. Altfel nu putem înțelege atitudinea de nepăsare a factorilor de resort față de propriii concetățeni, obligîndu-i să-și celebreze unul din cele mai importante acte din viață într-un decor total necorespunzător.

|1ektimektale |

DUPĂ 50 DE ANIO întilnire după o jumătate de secol are oricînd și oriunde paofunde semnificații. Iată de ce duminică, abia stăpînindu-ne emoția n-am putut să nu fim prezenți la revederea absolvenților promoției 1921 a Școlii normale de atunci din Rm. cea, cea de-a patra serie luminători ai spiritului pe i-a dat această instituție, cutele vîrstei trecute de pragul anului 70, amintirile s-au depănat copilărește, reconstituind întimplări de școală, chipuri dragi de profesori, împărtășind din îndelungata și rodnica experiență a fiecăruia pe tărîmul greu dar frumos al formării de oameni. O fericită coincidență i-a întilnit pe veteranii școlii cu tînăra generație a absolvenților din urmă cu 10 ani ai Liceului „Nicolae Bălcescu". O sugestivă și concretă continuitate a generațiilor pe frontul firesc al acelorași idealuri progresiste.

Vilde care Din

V. RAVESCU

I. A.

| OIPACTICE

...TOT N-O SAMOALE. In încercarea de a trăi fără muncă, un grup de tineri din Oradea înfiripaseră o mică... afacere. Hen- dre Iosif (21 ani), van Viorica (20 ani, dente penale) și Gheorghe (32 ani, dente penale) furau dintr-un depozit i vînzîndu-le apoi 2! .amatori de chilipiruri. Fiind prinși cu ajutorul cetățenilor, cei trei au fost trimiși în fața instanței. Și, cu toate că și-au pregătit covoarele, n-o să le fie deloc moale....EFECTELE NEGLIJENȚEI. Ziarele au semnalat de mai multe ori cazurile unor păstori imprudenți, care s-au angajat în traversarea liniilor ferate fără a se asigura, provocînd pierderi în turmele de care răspundeau. Cine și cum l-a angajat ca păstor la C.A.P. Recaș pe Viorel Linguraru (30 de ani), om cunoscut pentru lipsa lui de grijă față de tot ce e în jur ? La această întrebare urmează să răspundă conducerea C.A.P. Pentru că V. L. nu mai poate răspunde. El a fost omorît împreună cu mai bine de jumătate din cireada de vaci care i se încredințase, fiind surprins pe linia ferată de acceleratul 111, București- Timișoara.

Moldo- antece- Florian antece- covoare orădean, diferiților

Redactorul paginii
MARIETA VIDRAȘCU

->

(Urmare din pag. 1) 
nici cînd vacanță. Că omul 
cesta nu operează doar 
note, cu catalogul, ci, mai
seamă, cu înaltul simț uman 
pe care-l declanșează în con
știință faptul că societatea iți 
încredințează destine omenești, 
iți dă pe mină, pentru șlefuire, 
copilăria, adolescența și tine
rețea țării numită azi „elevul" 
ori „studentul".

Ziua profesorilor este o săr
bătoare pe dâre România so
cialistă o consacră de aproape 
20 de ani, omagiu unei ca
riere de care depind toate ca
rierele plămădite în prezent la 
noi, obligatoriu, prin școală.

E optimistă condiția cadrului 
nostru didactic care este lim
pede că slujește o școală, un 
învățămînt pe care secretarul 
general al partidului,-tovarășul Nicolae Ceaușescu, a definit-o 
ca principal izvor de cultură 
și factor de civilizație în patria 
noastră. Avem o școală situată 
într-un continuu proces evo
lutiv, de permanentă perfec
ționare.

Ea este, mai întii de toate, 
o școală cu larg caracter de
mocratic, întrucît asigură cu
prinderea la învățătură a tu
turor celor care au vîrsta în
vățăturii, nu numai gratuit, 
dar și oferind mijloace de stu
diu dintre cele mai bune. Se 
poate afirma că tinerii pînă la 
ÎS ani, se formează în școală, 
în cele mai diferite forme de 
învățămînt.

Este, apoi, o școală cu, pu
ternice particularități contem
porane, încinsă într-o vie ac
țiune de modernizare.

O școală care cultivă inteli
gența, solicită, deopotrivă, 
mintea și mina, șlefuiește ca
ractere — toate acestea în 
scopul formării tînărului înain
tat, constructor al socialismu
lui, care dedică toate forțele 
sale și toate cunoștințele înflo
ririi patriei. Aceasta este sar
cina grea, fumoasă, de o mare 
răspundere și noblețe spiri-' 
tuală căreia întregul corp di
dactic se străduiește cu devo
tament și pricepere să-i facă 
față, dină țării oamenii de 
care are nevoie.

stația locală ; loc un cocteil sînt invitați și componenți ai echipei naționale de fotbal ; după un buletin de știri și o audiție muzicală, vizionări de filme realizate de cineclubul casei studenților și actualitatea politică internațională în cadrul căreia va vorbi un redactor al Agerpresului ; după-amiază din nou înot, întâlnire cu un poet al cenaclului Climat, dans cu formația Excentric și din nou un concurs, în fiecare zi vor avea loc vizionări de filme artistice sau documentare, concursuri artistice și sportive, întâlniri, cu oameni de știință și artă, cu actori și ziariști, recitaluri de poezie, audiții de jazz, un curs de cultură cinematografică, prezentări editoriale și... cursuri de înot, astfel ca cele mai diverse preferințe în materie de relaxare estivală să fie satisfăcute.Și acum programul formațiilor artistice și ale cinestudioului studențesc.Modern-group și Mondial vor pleca într-un turneu în țară în centre universitare și muncitorești. în luna iulie ansamblul folcloric Doina va da spectacole

CONSFĂTUIRILE A 
NUALE ALE CORPU 
LUI PROFESORAL.Ieri s-au desfășurat în toată tara consfătuirile anuale ale cadrelor didactice.Prima noutate, o constituie însăși data la oare s-au ținut întrucât, pînă în acest an, ele aveau loc în preajma deschiderii anului școlar, deci toamna. Mutarea lor la finele anului școlar prezintă nenumărate a- vantaje, printre care și acela că oferă corpului profesoral o analiză în lumina rezultatelor obținute în. etapa de învățămînt parcursă, deschizînd perspectiva obligațiilor ce urmează a fi. o- norate în anul școlar viitor.A doua noutate stă în tematica abordată : întărirea caracterului aplicativ al învățămîn- tului. Sub semnul acestei stringente cerințe contemporane s-au dezbătut probleme privind optimizarea procesului de formare la elevi a unor deprinderi de muncă, prin multiplele canale de care dispune astăzi școala: laboratoare, ateliere,

<< (Urmare din pag. I) >>

% și o critică nu mai puțin violentă a folosirii științelor social- z? 
<? umane. <<
<< Ceea ce a scos în evidență această critică a fost faptul » 

că în cazul societăților occidentale asimilarea știin- z? 
zz țelor sociale nu produce o raționolizare și umanizare struc- << 
<< turală a societății, ci procesul este mai degrabă invers t >> 
>> vechile structuri sociale asimilează știința, transformînd-o z? 
zz într-un instrument care să-i promoveze, iar nu să-i modifice << 

vechile orientări valorice. Unul dintre conceptele cheie ale % 
>> acestei critici este acela desemnat prin termenul de zz 
zz statu-quo sau establishment. Acești termeni vizează siste- << 

mul social, cel capitalist în mod special, orice mod de or- >> 
>> ganizare socială învechit, conservator, în general, care asi- ZZ 
zz milează științele la structurile sale. Nu știința transformă << 
<< societatea, ci societatea modurile de organizare învechite >> 

folosesc știința, punînd-o să le promoveze valorile, lată ce
(ț spune un astfel de critic, J. D. Douglas : cercurile guverna- >> 

mentale și de afaceri pentru a imprima punctul lor de ve- << 
dere fac tot mai insistent apel la „experți", la oameni de 
știință, care sugerează necesitatea și raționalitatea, dar în >> 
fond promovează vechile interese, dar cu alte instrumente. << 

Tehnocrația se fundează tocmai pe o asemenea idee Ss 
eronată : folosirea științelor, promovînd prin ea însăși as- >> 
pirațiile umane și cerințele progresului social, devine o for- << 
ță socială organizatoare independentă. în fapt, această 
idee este iluzia pe care și-o fac despre sine științele ma- >> 
nipulate și folosite nu neapărat uman. De aceea și o anu- <? 
mită imagine negativă a „tehnocratului" constituită la nivelul $$ 
conștiinței comune. Pe zidul Sorbonei, în iunie 1968 stu- 
denții insurgenți scriau : „Umanitatea nu va fi fericită decît 
în ziua cînd ultimul tehnocrat se va fi spînzurat cu bretele
le ultimului capitalist".

Științele, atît cele ale naturii cît și cele social-umane pen
tru a deveni integral si exclusiv purtătoare ale valorilor 
umane trebuie să fie folosite uman. Iar folosirea lor umană 
nu o pot face decît oamenii, într-o societate care să asigu
re un control democratic și uman. Socialismul oferă o ase
menea șansă.

Pentru că tocmai s-a discutat generalizarea celui de-al doilea program — bucuria privitorilor, dar înainte, de toate obligația Televiziunii de a re- gîndi și aprofunda diversificarea emisiunilor în plan tematic și pe nivele culturale, echilibrarea raporturilor dintre distracție și instrucție, dintre informativ și formativ, sporirea spațiilor dedicate unor categorii sociale sau profesionale distincte — am urmărit în săp- tâmîna abia expirată îndeosebi serile duble. Există de acum suficientă experiență pentru a fi limpede că o asemenea seară dublă trebuie să solicite, ba chiar să impună telespectatorului opțiunea ; că fiecare program trebuie să-și facă vizibilă o anume specializare ; că două programe sînt totuși prea puține pentru ca unul să fie amenajat ca un raion de lux, iar celălalt ca un raion de solduri, sau unul pentru premiere și celălalt pentru reluări. Altfel, darea în folosință a comutatorului de canale ar rămîne un simplu eveniment tehnic și prea puține din speranțele pe care noi toți ni le punem în el s-ar împlini.Faptul că, deocamdată, canalul 6 e util numai într-un perimetru geografic restrîns nu poate constitui, cred, un argument pentru împingerea spre viitor și teorie a dezideratelor de mai sus. Impresia mea este că' la această oră se ține mai mult — dacă nu cumva chiar prea mult — seama de ceea ce e provizoriu în această situație, decît de perspectiva pe care o deschide. Cu alte cuvinte, încă se improvizează în loc să se experimenteze, prejudecățile sînt mai vizibile decît inovațiile. Grija de a nu subția sau unilateraliza programul accesibil tuturor adeseori împiedică și pînă la urmă întîrzie îmbogățirea programului dublu. în felul acesta Televiziunea își diminuează singură șansele pe care i le-a creat existența celor trei seri duble, iar fericiții locuitori ai perimetrului acoperit de două emisii sînt... fericiți degeaba. Nu mai insist, pentru că demonstrația a mai fost făcută — în fotbal, e drept, unde doar comentatorul Televiziunii nu e de acord că nu cîștigăm cît am putea din teama de a nu pierde.Coborînd la exemple, discuția se îmbogățește. Marți, 22 iunie, de pildă, s-au aflat în grațiile Televiziunii amatorii de operă ; programul 2 a debutat cu o e- misiune de balet și — la zece minute după terminarea ei — pe programul 1 s-a difuzat înregistrarea spectacolului bucu- reștean cu „Mireasa vîndută". Probabil pentru ca admiratorii lui Eugen Mândrie să n-aibă problejne, în vreme ce el își susținea „Blocnotesul" pe canalul 2, celălalt difuza inofensive desene animate. în fine, al cincilea episod din serialul „Inima lui Bonivur" n-a stîrnit prea mari regrete celor care țineau să-1 asculte pe excelentul Gheorghe Zamfir, care tocmai făcea minuni cu naiul său pe celălalt program ; și seara s-a încheiat tot cu muzică — șl tot fără concurență t al patrulea segment din înregistrarea festivalului de’ jazz de la New Port avînd vizavi ultima ediție a „Telejurnalului" și... „închiderea emisiunii". La capătul acestei descrieri oarecum factologice vă propun spre meditație și următoarele observații sintetice : 1) din cele 320 minute de program dublu, 145 fost consacrate amatorilor muzică — 'o anumită muzică, pentru că stilul și repertoriul care l-au lansat pe Gheorghe Zamfir nu țin decît la origini de foldlor, jazzul fiind într-o situație similară ; 2) cu excepția „Blocno- tes“-ului, a serialului și a desenelor animate — total : 60de minute — ambele programe ale serii s-au adresat mai ales

tunci cînd ține să cînte pentru publicul gălățean, i se putea pune la dispoziție sala cu cea mai bună acustică din oraș, pentru că merită să-i ascultăm g'asul fără nici o concurență!
COSTIN BUZDUG-N

de au de de fapt amatorilor de

u- a fi de la

acelor telespectatori care dețin o pregătire intelectuală peste medie.Joi, 24 iunie — cea de a doua seară dublă a sâptămînii trecute— posibilitatea de opțiune a fost și mai restrînsă : cît s-a difuzat pe programul 2 e- misiunea „Punct — contrapunct" — realizată de directorul programelor de televiziune— pe celălalt canal a fost doar emisiunea de educație sanitară și prima parte a „Antologiei morului", șarjata montare schiței lui Arghezi putînd văzută aproape în întregime cei care l-au urmărit pînăsfîrșit pe Tudor Vornicu ; după care programul 2 a murit — e cel mai blind cuvînt care se poate spune apropo de reluarea unui film a cărui minimă valoare artistică a fost evidentă de Ia prima vizionare — și am rămas cu un singur program care, ce-i drept e drept, a cuprins în continuare trei emisiuni cel puțin bune. Dar dacă adunăm cele 6 emisiuni care — prin valoarea lor — meritau r.ă fie difuzate, totalizează 210 minute, ceea ce e doar cu puțin mai mult decît durata obișnuită a unui singur program.Nu-1 caut cu tot dinadinsul, dar iată că se oferă iarăși prilejul de a comenta modul în care Televiziunea realizează o acțiune evident salutară, necesară, așteptată. Sper să nu citeso că am fost împotriva generalizării programului 2, așa cum s-a în- tlmplat după ce am îndrăznit să formulez obiecții asupra locului ales pentru inaugurarea seriei de spectacole în aer liber și a- supra inadecvării spectacolului la specificul estival. Și pentru că a venit vorba : continui să cred aă la Galați există locuri mai la îndemîna locuitorilor o- rașuluî și mai propice unor a- semenea manifestări ; publicul nu stă In picioare nici ,1a fotbal și cred că nu mai e cazul să ne întrebăm de ce Opera și-a construit o sală și nu un stadion. „La cohcurență cu puterea vîntului, acutele lui Her- iea au paralizat respirații" — seria cineva spre lauda spectacolului ț ei bine, continui să cred că lui Nicolae Herlea, a-

P. S.O revistă reputată pentru puritanismul său găzduiește pe o coloniță un cel puțin la fel de reputat om de spirit — de departe cel mai productiv umorist involuntar al Televiziunii, autor quasisăptămînal de panseuri, inepții și enormități învăluite într-un zîmbet senin de ginduri. Aristide Buhoiu, bineînțeles. Cel care și-a lansat subțirimea (de spirit) în coman- tarrul sportiv, apoi s-a ocupat de „Față în față" pînă a răsucit-o la „Spate în spate", după care a mai umplut de spirit orice i s-a oferit: emisiunile pentru copii, prim-pla- nul, reportajul, ancheta socială iar actualmente — fiind vară și caniculă — marea și muntele, inclusiv stadionul Dinamo. Motivul suburbanei sale apariții pe o scenă mai puțin familiară lui decît „scena tubului catod;'“ ? Rugămintea de a-mi folos! i- zavi de instituția care-1 . 'sțpp- venționează și spiritul, rrfc numai... numele. Ei bine, e de t. - servat inainte de toate că e'u îmi folosesc numele ca tot omul, în vreme ce Aristide Buhoiu abuzează de el departe de orice spirit : de civilizație, de urbanitate, de decență... Dar și fără această mostră eram convins că nu folosim cuvîntui în aceeași accepție, după cum spiritul însuși — cit îl avem fiecare — nu-1 folosim în aceiași mod. Comicul tocmai aici e, că vorbește despre funie însuși... spînzuratul. Adică exact cel care blagoslovește Televiziunea — și nu de ieri, de azi — cu scrisori de la telespectatori enervați de... precaritatea inteligenței și lipsa de spirit a comentariilor sale, cel care alimentează sistematic folclorul anecdotic cu perle televizate. Pot să dau și în scris: eu la asemenea accepție a spiritului refuz să cobor, oricit m-ar ruga Aristide Buhoiu !
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HELLO DOLLY : rulează la Pa
tria (orele 9.30; 13; 16,30; 20).

LA REVEDERE, ------------------
rulează la Scala 
11,15; 13,45; 16,15;

fotbal

SPORT • SPORT
Sala Sporturilor 

găzduiește, din nou, 
nlment intern din 
lor : cea de a X-a 
ră, a Concursului 
al României.

PRIETENE : 
(orele 8,45;
18,45; 21.15); 

Favorit (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Stadionul Dinamo 
(ora 20,30).

SPRIJINIȚI-L PE ȘERIF : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15), Gră
dina Doina (ora 20,30), Grădina 
Modem (ora 20,45), București (o- 
rele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21).

CORTUL ROȘU : rulează la Ca
pitol (orele 8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 
20,45), Grădina Capitol (ora 20,15).

TRECI PRAGUL : rulează la 
Central (orele 8.30; 10,45; 13; 15,30; 
18; 20,15).

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF : rulează la Festival (orele 
9,15; 12,15; 15,30; 18,30; 21,15). Bu- 
cegl (orele 15,30: 18; 20,30), Gloria 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45), 
Tomis (orele 9; 12; 14,15; 17,30),
Flamura (orele 9; 11,45; 14,30;
17,15; 19,45), Grădina Bucegi (ora 
20,30), Grădina Tomis (ora 20,30).

O FLOARE’ ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Victoria (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Dacia (orele 8,30 
—19. în continuare), Giuleștl (orele

INTERNAȚIONALELE"
DE LUPTE

La sediul F.R.F. a avut loc 
aseară o ședință a Biroului fede
ral. La sfîrșitul ei, în cadrul li
nei conferințe de presă tovarășul 
Mircea Angelescu, . președintele 
federației, a informat ziariștii a- 
supra măsurilor adoptate.

O S-a hotărît ca viitorul cam
pionat al juniorilor șl școlarilor 
să se desfășoare după o nouă 
formulă : 8 serii a cîte 12 echipe 
fiecare.
• Pe baza notelor acordate de 

ziariști și observatori, cel mai 
bun arbitru al campionatului 
1970—1971 a fost declarat Victor 
Pădureanu (București).
• Biroul

1 mărturiilor 
oculari ai barajului de la Oradea, 
printre care celebrul portar Mir
cea David — a ajuns la concluzia 
că rezultatul meciului Arieșul 
Turda-Chimia Făgăraș a fost vi
ciat de arbitrul M. Cruceanu 
(Arad). S-a hotărît radierea sus- 
numitului arbitru din toate lotu
rile divizionare. De asemenea,

federal — pe baza 
depuse de martori

CĂLĂRIE, SCRIMĂ, TIR, ÎNOT și CROS
Cea mai complexă disciplină 

sportivă — pentatlonul modern
— programează începînd de as
tăzi, Concursul internațional al 
României. Timp de 5 zile, echipe
le reprezentative ale Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Franței, S.U.A., 
U.R.S.S. șl României (înscrisă în 
concurs cu două formații), se 
lansează în cursa pentru puncte. 
Prima probă, călăria va avea loc 
astăzi și mîine — în loc de o 
singură zi, dată fiind sosirea cu 
întîrziere a sportivilor americani
— începînd de la orele 9, la 
Baza hipică din Calea Plevnei ; 
vineri, de la orele 9, în sala Flo
reasca, cea de a doua probă — 
scrima; sîmbătă dimineața, are 
Ioc tirul la poligonul Tunari (în
cepînd de la orele 9), iar după- 
amiaza de la orele 17 proba de 
înot, 300 m liber, la bazinul 
„Tineretului" ; în sfîrșit dumini
că, pe clasicul traseu din pă-

durea Călugăreni, de la orele 11, 
se va da startul în proba de cros. 
„Flecare "
Concursul
— ne 
MUREȘAN, 
„Steaua” — 
puțin un 
continentală, 
melev, bulgarul Emanoil Azma- 
nov, francezul Clcrtc 
sau laroslav 
cîteva 
Sarcina 
zentanți 
Covaci, 
ușoară, ___  .__ __
ceastă companie, să obțină re
zultate “
consolida prestigiul unei ramuri 
sportive care traversează, la noi, 
un declin ce ține de cîțiva anl“.

formație prezentă la 
nostru internațional 

relata prof.
de la 
prezintă 

sportiv de 
Sovieticul

IOAN 
clubul 

cîte cel 
valoare 
V. Se-

Claude Guiguet 
Korab sînt numai 

exemple în acest sens, 
tinerilor noștri repre- 

— Cosmescu, Șpîrlea, 
Zamfir — nu este deloc 
însă ei au ocazia, în a-

superioare. Ceea ce ar

R. VIOREL

Biroul federal consideră că golul 
victoriei marcat de Arieșul Tur
da in partida cu Independența 
Sibiu a fost realizat în condiții 
dubioase. Ținînd seama de toate 
acestea, cea de a 2-a formație 
care va promova în seria a H-a 
divizia B va fi decisă miercurea 
viitoare (7 iulie), la București, 
cînd se vor întîlni Arieșul Turda 
și Chimia Făgăraș.

Arbitrii divizionari A Sever 
Mureșan (Turda) șl Cornel Ni- 
țescu (Sibiu), a căror prezență la 
barajul de la Oradea, a dat naș
tere la suspiciuni, au fost 
suspendați pe 6 luni (1 iulie-31 
decembrie...).
• întrucît în cursa de urmări

re a lui Tătaru, jucătorii Duml- 
trache și Moldoveanu au fost vă
dit favorizați de jucătorii echi
pelor St. roșu și, respectiv, Jiul, 
cluburilor Dinamo, politehnica 
Iași, St. roșu și Jiul le-au fost 
adresate -
Totodată Biroul federal a decis 
să nu se acorde anul acesta dis
tincția de golgeter! Nici lui 
Tătaru, pentru „motivul" — ghi
limelele ne aparțin — că a mar
cat prea puține goluri 7 ! 7
• „Trofeul falr-play« decernat 

la finele campionatului echipei 
cu comportarea cea mai discipli
nată, nu va fi înmînat Steagului 
roșu, pentru că, așa cum notam 
mai înainte, jucătorii acestei e- 
chipe au înlesnit drumul lui Du- 
mitrache spre titlul de golgeter.
• Biroul federal a hotărît să 

anuleze, pe timp de 6 luni, drep
turile materiale cuvenite echipe
lor Ceahlăul Piatra Neamț, C.F.R. 
Pașcani șl Progresul Brăila care 
nu și-au apărat corect șansele în 
ultimele jocuri de campionat.
• In ultimele etape de campio

nat, unele echipe situate la mij
locul clasamentului — „11“ Cluj, 
și Farul, de exemplu — n-au mai 
dat dovadă de seriozitate în pre
gătire și joc. Biroul federal va 
propune conducerii C.N.E.F.S. sus
pendarea temporară a unor drep
turi bănești cuvenite cluburilor 
în cauză.

avertismente publice.

Cu prilejul închiderii anului sportiv școlar pe Stadionul Tineretului a avut loc
Un spectacol de măiestrie

și vigoare tinereascăDuminică, pe Stadionul Tineretului din Capitală, a avut loc tradiționala serbare de încheiere a anului sportiv școlar — manifestare organizată de Școala Sportivă nr. 2 din București....Cînd pianul — neașteptat de bun înlocuitor al fanfarei — a intonat primele acorduri, ale unui marș, o coloană multicoloră, defilînd în pas elastic și vioi, propriu sportivilor, a trecut prin fața tribunelor, prezentând asistentei cele 19 secții ale Școlii sportive nr. 2 : atletism, gimnastică sportivă, gimnastică modernă. înot, polo, tir, baschet, handbal, fotbal, rugbi, 
tenis de cinip, tenis de masă,

caiac-canoe, șah, schi; ciclism, hochei, patinaj și jud<>. în rin- durile sportivilor care treceau prin fața tribunei se aflau, firește, și cei 52 de campioni republicani, alături de ei pășind sportivi de peste hotare,, reprezentanți ai orașelor Prajța, Sofia, Zagreb și Wiesbadetf (R. F. a Germaniei), invitați să participe la acest eveniment șj la competițiile organizate , ou a- oest prilej. După încheierea defilării, directorul școlii — prof. Constantin Popescu — a țx>sti.t o scurtă alocuțiune, în car© a felicitat profesorii și elevii fruntași înmînîndu-le diplom,©. premii și fanioane cu însemnele clubului. Cel mai frumos

și aplaudat „capitol" al serbării a fost, insă, programul de demonstrații sportive susținut de cei mai tineri performeri. Ansamblurile de gimnastică cu steaguri (prof. Ileana Iosif), cu bănci (prof. Aurelia Bunea) și cu cercuri (mof. Petrică Nicolae), au entuziasmat tribunele. Cursa cidistă de urmărire, demonstrațiile de judo, karate și auto-apărare. precum și partidele de mini-rugbi sau mini- fotbal au fost primite și aplaudate cu aceeași plăcere, ca de altfel și ștafetele distractive, (prof. Romulus Spiresou).

din Constanța 
un măre eve- 
sportul lupte- 
edițle, jubilia- 

dnternațional 
_ _________ „Cu puțin timp

înaintea Campionatelor mondiale 
de la Sofia, care vor avea loc la 
sfîrșitul lunii august — ne relata 
secretarul general al F.ft.L. GH. 
IACOBINI — concursul nostru 
are rolul unui test revelator. Iată 
de ce numeroase federații au ți
nut să-și înscrie la start sporti
vii lor care au posibilitatea astfel 
să facă o „repetiție generală" a- 
mănunțită, să sondeze valori, să 
experimenteze formule de echipă 
acum, înaintea confruntării mon
diale. Comisia de organizare a 
invitat nu mal puțin de 25 de e- 
chipe reprezentative. Dintre a- 
cestea, 16 și-au confirmat în mod 
cert participarea (Austria, Bel
gia, Bulgaria, Cehoslovacia, Da
nemarca, R.D.G., R. F. a Germa
niei, Grecia, Elveția, Iugoslavia, 
Norvegia, Polonia, Turcia, Unga
ria, U.R.S.S., România)c șl altele 
două vor sosi, probabil, în ulti
mul moment: Italia șl R. P. 
Mongolă".

Ieri, în cadrul unei conferințe 
de presă, tovarășul MIRON OL- 
TEANU, președintele Comisiei 
de organizare și secretar al 
C.N.E.F.S., ne-a furnizat o serie 
de amănunte legate de apropia
tul start al concursului : „Reu
niunea internațională de lupte 
greco-romane și libere va avea 
loc în zilele de 2—3—4 iulie a.c. 
în paralel, va funcționa și un 
curs de avansare pentru arbitrii 
F.I.L.A.

In rîndul luptătorilor înscriși 
figurează numeroși medallați ai 
Campionatelor mondiale și eu
ropene. Printre aceștia se numără 
și românii Baciu, Popescu, Marti- 
nescu, Neguț. Iorga, Ambruș, 
Stîngu. Șț, desigur în primul 
rînd, dublul campion mondial 
Berceanu, la cat. 48 kg. Cel care 
— ca elemenț*"1.^ymuzament, da- 

.^^tțiărunte -r a 
vardesă, pe 

YaO1 ’el Plata : 
.(’’O- —

15,15; 19), Melodia (orele 8,30; 
12; 15,30; 19), Grădina Festival 
(ora 20,30).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Lumina (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

ELEFANTUL, SLOWLY : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 10,30; 
12.30; 15; 17,30; 20,30), Parcul He
răstrău (ora 20,15).

DE-AȘ FI HARAP ALB : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9— 
20,15 în continuare).

ESOP : rulează la Grivița (o- 
rele 9,30; 11,30; 16; 18,15; 20.30).

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

REGELE LEAR : rulează la Bu- 
zești (ora 16) ; Grădina Buzeștl 
(ora 20,15).

SERATA : rulează la Unirea
(orele 16; 18,15).

CINCI PENTRU INFERN: ru
lează la Lira (orele 15,30; 18,00).

APA CA UN BIVOL -----------
rulează la Drumul Sării 
18; 20).

CEI TREI 
VESTUL : 
(orele 15,30;

FACEREA 
Pacea (orele 
(orele 15,30;

MOARTEA 
rulează la 
18: 20).

ȘI CAII _ , . _ _
AȘA 7 : rulează la Floreasca (o- 
rele 15,15; 18; 20,30).

DA-I ÎNAINTE, COWBOY : ru
lează la Volga (orele 9,15; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora ta
rele 9; 11,15;............ *
(orele 15,30; 
(ora 20,15), 
20,15).

DIN NOU 
TE : rulează 
18; 20).

BĂTĂLIA 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 19).

IUBIRE : rulează la ~ -----
(orele 15,30; 18; 20,15).

CAZUL C.L. : rulează 
ca (orele 18; 18; 20).

PRINTRE COLINELE 
rulează la Grădina Lira (ora 20.15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUDANCE 
KID r --------T J -------
15.30; 
15,30; 
15.30; 17,30; 19,30).

PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18), Grădina 
Vitan (ora 20.30).

PE COMETĂ : rulează la Ra
hova (orele 15,30; 18; 20,15).

MY FAIR LADY : rulează la 
Grădina Unirea (ora 20.30).

NEGRU : 
(orele 16;

SPERIAT 
Ferentari

HORIA ALEXANDRESCV

torltă st 
fost îr 
aeroport 
„Cum d 
singur ! 
un asr 
lumii

umbli 
' a încă 
>ion al

\BA

CARE AU 
rulează la 
17,45; 20).
LUMII : rulează la 
16; 18; 20), Progresul 
18; 20,15).

FILATELISTULUI : 
Crîngașl (orele 16;

SE ÎMPUȘCA, NU-I

13,30; 15,45; 18). Arta
18), Grădina Aurora 
Grădina Arta (ora

DESPRE DRAGOS- 
la Viitorul (orele 16;

DE PE NERETVA :

Popular

la Mun-

VERZI :

rulează la Cosmos (orele 
18: 20,151, Flacăra (orele 

18: 20,15) Laromet (orele

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (La Arenele Romane) : 
DOMNIȘOARA DE BELLE-ISLE 
— ora 20 ; Teatrul de Comedie 
(La teatrul de vară „Herăstrău") : 
MANDRAGORA — ora 20 ; Tea
trul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
SE CAUTĂ O VEDETĂ — ora 
19,30 ; (La Grădina Boema) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 20.

Deschiderea emislu- 
,Ex-Terra ’71“ — emisiune 
construcții tehnice pentrude _______... ______ ,_____

pionieri și școlari. Din imagina
ție ! După inspirație ! (II). Noi 
construcții pentru teme la ale
gere prezentate de către școlari 
în concursurile pionierești a 
18,25 Mult e dulce și frumoasă 
• 18,40 Confruntări. Contractul 
cu C.E.P.E.C.A. Efecte ale expe
rimentării de către specialiști de 
la C.E.P.E.C.A. a unor metode 
moderne de conducere a între
prinderilor • 19,10 Tragerea Pro- 
noexpres • 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cel mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 Re
flector • 20,15 Tele-cinemateca : 
Kid Galahad • 22,00 Prim plan. 
Prof. dr. ing. Radu Priscu, recto
rul Institutului de construcții 
București. Emisiune de Carmen 
Dumitrescu • 22,30 Teleglob : 
Vancouver — reportaj de Catinca 
Ralea și Virgil Cojocaru • 22,50 
Telejurnalul de noapte. I
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Tineretul iși exprimă deplina adeziune
la politica partidului

TELEGRAME TRIMISE
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Activitatea tovarășului
Nicolae Ceaușescu — o pildă 
țfa slujire a cauzei comunismului

Pentru intărirea unității 

forțelor antiimperialiste

Cu profunde sentimente de Iragoste și adincă mîndrie pa- riotică, tinerii români, maghiari și de alte naționalități de pe frumoasele plaiuri bihorene, a- lături de toți oamenii muncii din patria noastră, au urmărit, zi de zi, cu cel mai viu interes, vizita delegației de partid și guvernamentală a Republicii Socialisto România în țările socialiste din Asia. Această vizită se înscrie pe coordonatele bine cunoscute ale înțeleptei politici externe marxist-leniniste a partidului și statului român, pentru continua întărire a prieteniei și alianței cu toate țările socialiste, ale solidarității active cu lupta popoarelor împotriva imperialismului, pentru apărarea libertății, independenței și suveranității naționale. Pentru noi tinerii, activitatea neobosită desfășurată de delegația condusă de tovarășul Ceaușescu este o pildă de devotament și slujire a cauzei comunismului, o strălucită expresie a contribuției pe care o aduce poporului nostru pentru triumful cauzei socialismului și păcii in lume.

Faptul că dvs, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului nostru, al națiunii noastre socialiste, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ați fost în fruntea delegației, a adăugat noi și noi valori prestigiului României socialiste, prezenței sale active în lupta pentru soluționarea celor mai arzătoare probleme ale umanității contemporane.Asigurăm Comitetul Central al partidului, pe mult iubitul și stimatul nostru conducător, Nicolae Ceaușescu, că noi, tinerii, ute- ciștii de pe această străveche vatră românească, ne vom consacra, toată puterea noastră, e- lanul și vigoarea anilor noștri tineri, toate eforturile pentru a îndeplini in mod exemplar, sarcinile trasate de Congresul al X-lea al partidului, pentru înflorirea necontenită a patriei, pentru fericirea și prosperitatea poporului român.
COMITETUL JUDEȚEAN 

BIHOR AL U.T.C.

Alături de oamenii muncii din județul Galați, tineretul a urmărit cu viu interes vizita delegației de partid și de stat, și își exprimă deplina satisfacție pentru căldura, bucuria și prietenia sinceră cu care ați fost întâmpinat de popoarele țărilor socialiste din Asia. Aprobăm din toată inima și prețuim in mod deosebit activitatea laborioasă desfășurată de dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu — eminent conducător al partidului și statului nostru, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale — în cadrul convorbirilor cu conducătorii de partid și de stat din țările vizitate.Actuala vizită în țările socialiste din Asia a adăugat noi dimensiuni prestigiului de care se bucură Partidul Comunist Român, ca factor activ, dinamic în efortul pentru intărirea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru intărirea unității tuturor forțelor anti

imperialiste. Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. de totala noastră adeziune la politica științifică, marxist-leni- nistă a partidului și statului, politică pusă în slujba progresului și civilizației, a asigurării păcii și cooperării între popoare.Noi, tinerii din județul Galați, vă adresăm dumneavoastră, tovarășe secretar general, calde mulțumiri pentru tot ce se înfăptuiește in patria noastră și sîntem hotărîți să muncim fără preget pentru construcția socialistă din patria noastră. Ne angajăm să facem totul spre a contribui cu intreaga noastră e- nergie și pricepere la traducerea in viață a obiectivelor actualului plan cincinal, convinși că, muncind pentru progresul și prosperitatea generală a țării, contribuim la asigurarea propriei noastre bunăstări, a unei vieți libere și fericite.
COMITETUL JUDEȚEAN 

GALAȚI AL U.T.C.

0 manifestare a solidarității 
internaționaliste

Purtătorul voinței poporului

Alături de toți oamenii muncii de pe meleagurile Harghitei, tinerii români și maghiari au urmărit cu deosebit interes și mare satisfacție vizita oficială de prietenie pe care delegația de partid și guvernamentală, condusă de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a efectuat-o în R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, R. D. Vietnam și R. P. Mongolă.Uteciștii, toți tinerii din județul Harghita își exprimă deplinul lor acord și calda lor prețuire pentru activitatea desfășurată de delegația română, de dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Vizita în cele patru țări asiatice reprezintă o manifestare strălucită a politicii externe a partidului și statului nostru, o nouă expresie vie și puterincă a spiritului de adincă solidaritate internaționalistă și de înaltă răs

pundere față de cauza socialismului și păcii de care este pătrunsă intreaga activitate a Partidului Comunist Român, a statului nostru.Pentru noi toți, această nouă și deosebit de importantă acțiune de politică externă, a României socialiste constituie un prilej de justificată mîndrie patriotică. Sîntem mîndri de a ne ști fiii unei țări care iși aduce o contribuție permanentă plină de inițiative la intărirea forțelor socialismului, la cauza nobilă a progresului și păcii.Folosim și acest prilej pentru a ne reafirma hotărîrea nestrămutată de a ne pune toate for-'- țele, toată energia noastră tinerească în slujba înfăptuirii politicii înțelepte a partidului.
COMITETUL JUDEȚEAN 
HARGHITA AL U.T.C.

Confirmare strălucită 
a politicii partidului

Umărind cu deosebită satisfacție și mîndrie patriotică, vizita delegației de partid și guvernamentală a țării noastre in frunte cu dvs, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în țările socialiste din Asia, tineretul din județul Brașov, alături de toți oamenii muncii români, maghiari și germani, își exprimă înalta admirație față de consecvența cu care ați fost purtătorul voinței unui popor dornic de prietenie și dreptate, constructor al socialismului.Rezultatele fructuoase ale a- cestei vizite sint legate nemijlocit de persoana dvs, stimate tovarășe Ceaușescu, de activitatea pe care o desfășurați in fruntea partidului și statului nostru pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei între toate statele socialiste, pentru întărirea unității dintre acestea si pentru creșterea forțelor socialismului și păcii în lume. Ne exprimăm convingerea profundă că eforturile dvs. pentru solu

ționarea problemelor arzătoare ale lumii contemporane reflectă grija tuturor comuniștilor, a întregului nostru popor, pentru făurirea unei lumi a păcii și înțelegerii, pentru asigurarea u- nui viitor luminos tinerei generații.Organizația județeană Brașov a U.T.C., noi, tinerii români, maghiari și germani partieipanți activi la opera de edificare a României socialiste, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Ceaușescu că ne vom da întreaga măsură a eforturilor și hărniciei noastre pentru traducerea în viață a mărețelor o- biective ale actualului cincinal, însuflețiți fiind de abnegația Și dăruirea cu care partidul nostru, în frunte cu dvs, acționează în numele intereselor poporului român, al cauzei generale a socialismului.
COMITETUL JUDEȚEAN 

BRAȘOV AL U.T.C.

Pe adresa Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, continuă să so
sească numeroase telegra
me, scrisori și mesaje. Tră
sătura lor comună este a- 
firmarea deplinei adeziuni 
la politica partidului, sen
timentul de mîndrie patrio
tică față de prestigiul Ro
mâniei socialiste pe arena 
internațională. Tn telegra
mele trimise de comitetele 
județene de partid, de co
lectivele întreprinderilor și 
instituțiilor, de organiza
țiile obștești, de numeroși 
oameni ai muncii, se sub
liniază că vizita întreprinsă 
de delegația de partid^ și 
guvernamentală română, 
condusă de tovarășul 
Nico'-’e Ceaușescu, în ță
rile socialiste ale Asiei 
constituie un eveniment de 
cea mai mare importanță, 
menit să ducă la întărirea 
unității țărilor socialiste și 
a mișcării comuniste inter
naționale, la întărirea uni
tății tuturor forțelor antiim
perialiste. „Această vizită 
este o nouă și strălucită 
dovadă a spiritului de 
înaltă răspundere de care 
sînt pătrunse țara noastră, 
partidul și guvernul său, 
față de cauza socialismu
lui și păcii în lume, o ex
presie a hotărîrii sale ne
strămutate de a contribui 
la rezolvarea problemelor 
arzătoare ale lumii contem
porane, la sprijinirea lup
tei popoarelor împotriva 
imperialismului, pentru a- 
părarea suveranității și in
dependenței naționale, pen
tru progres social și pace" 
— se arată în telegrama 
Comitetului județean Satu 
Mare al P.C.R. Au mai tri
mis telegrame Comitetele 
județene de partid Bihor, 
Maramureș, Suceava, Bo
toșani, Olt și altele. Tn a- 
ceste telegrame se dă o 
înaltă apreciere rodnicului 
bilanț al activității pe care 
delegația română a desfă
șurat-o în țările socialiste 
ale Asiei.

Expresie a unei
inalte responsabilități
împreună cu toți oamenii din țara noastră, tineretul județului Iași a urmărit cu uriaș interes vizita de prietenie întreprinsă de delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în țările socialiste din Asia. Timp de aproape o lună, ziarele, posturile noastre de radio, televiziunea ne-au oferit prilejul de a urmări îndeaproape această vizită care, după opinia noastră, are o importanță cu totul deosebită.Urmărind reportajele transmise de la mii de kilometri, secvențele de pe micul ecran consacrate acestui eveniment am fost cu gîndul și inima alături de delegația noastră, simțind în primirea caldă, frățească, în mesajul transmis de tovarășul Nicolae Ceaușesou în numele poporului nostru, niei reciproce.Tinerii ieșeni — nerei generații a tre — cunosc și înalta lor valoare eforturile deosebite ale partidului și statului, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, îndreptate spre întărirea coeziunii socialismului, a antiimperiali s te, neral al păcii, mului, libertății popoarelor. Vizita delegației de partid și guvernamentale în țările socialiste ale Asiei, alături de numeroase alte acțiuni menite a dezvolta prietenia și colaborarea pe multiple planuri cu toate țările socialiste, constituie fără îndoială o expresie a înaltei responsabilități cu care acționează Partidul Comunist Român, pentru asigurarea unității țărilor socialiste. Experiența a- cumulată de-a lungul anilor demonstrează oă unitatea țărilor socialiste poate și trebuie să fie

înfăptuită prin eforturi comune, printr-o abordare problemelor.Sîntem mîndri nostru, purtător nobilelor idealuri animat poporul român dă dă de perseverență, de
principială acă partidul al este dova- spirit
de cuvânt de care

fluxul priete-întocmai ti- patriei noas- apreciază la
tuturor forțelor tuturor forțelor în interesul ge- cauzei sooialis- și progresului

de inițiativă, în afirmarea politicii sale marxist-leniniste. Este meritul P.C.R., al conducerii sale înțelepte, în fruntea căreia se află eminentul fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi așezat în centrul preocupărilor politicii noastre externe, dezvoltarea continuă a colaborării, alianței și prieteniei cu toate țările socialiste. Consecvent acestei o- rientări permanente, vizita în țările socialiste din Asia se înscrie ca o contribuție incontestabilă în cadrul strădaniilor continue, pentru întărirea prieteniei și colaborării frățești dintre țările sistemului mondial socialist. In această vizită noi vedem o strălucită manifestare a principialității marxist-leniniste a partidului nostru iubit, a internaționalismului său consecvent, a perseverenței cu care militează neobosit în sprijinul năzuințelor fundamentale ale popoarelor, al cauzei socialismului, progresului și păcii.Tineretul județului nostru nu își precupețește nici un efort oa, în uzine și amfiteatre, pe ogoare și în școli, să-și aducă întregul aport la edificarea socialismului în patria noastră, fiind convins că prin aceasta își aduce modesta sa contribuție la sporirea prestigiului mondial al socialismului, la afirmarea tot mai puternică a forțelor antiimperialiste mondiale.
profesor 

PINTILIE PENCIU
activist al Comitetului județean 

Iași al U.T.C.

EXEMPLARA IN INTERESUL0 ACȚIUNE
CAUZEI SOCIALISMULUI

Adeziunea noastră totală

PREȚIOASĂ
CONTRIBUIE

LA CAUZA
GENERALĂ A

SOCIALISMULUI

Tineretul din județul Mehedinți a urmărit cu un deosebit interes și deplină satisfacție vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România condusă de dvs., iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in țările socialiste ale Asiei, vizită ce se înscrie printre evenimentele de cea mai mare importanță ale evoluției internaționale.Noi, tinerii, de la colosul hidroenergetic Porțile de Fier, de pe șantierele de construcții, u- zine și fabrici, din școli, de pe mănoasele ogoare ale Mehedin- tiului, aprobăm din inimă și dăm o înaltă prețuire activității delegației de partid șî guvernamentale, activitate care dă o t.ouă șî strălucită confirmare politicii partidului și statului nostru pentru refacerea și întărirea unității, a coeziunii sistemului socialist mondial. Sin- tem convinși că discuțiile și întâlnirile prietenești pe care le-ați avut cu conducătorii de partid și de stat din R.P. Chi

neză, R.P.D. Coreeană, R.D. Vietnam și R.P. Mongolă, precum și emoționantele întâlniri cu masele largi de oameni ai muncii din aceste țări, au servit atât dezvoltării relațiilor frățești cu cele patru țări socialiste de pe continentul asiatic, cît și întăririi unității întregului sistem socialist mondial, a forțelor antiimperialiste.Ne exprimăm încă o dată, alături de toți oamenii muncii profundul atașament față de Partidul Comunist Român și Comitetul său Central în frunte cu dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, și ne angajăm să folosim toată capacitatea creatoare pentru înfăptuirea neabătută a înțeleptei politici a partidului, pentru continua înflorire și prosperitate a națiunii noastre socialiste, adueîndu-ne astfel aportul la triumful cauzei socialismului și păcii în lume.
COMITETUL JUDEȚEAN 
MEHEDINȚI AL U.T.C.

Alături de comuniști, de întregul nostru popor, uteciștii, tineretul din județul Ilfov își manifestă și cu acest prilej adeziunea totală, atașamentul nemărginit pentru intreaga politică internă și internațională a partidului și statului nostru, care slujește ou consecventă imperativele majore ale socialismului. păcii și progresului. Vizita efectuată de delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România in cele patru țări socialiste din Asia constituie o expresie strălucita a coordonatelor majore ale politicii promovate în mod consecvent de partidul si statul nostru, pentru întărirea continuă a unității țărilor socialiste,

a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.Asigurăm conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că entuziasmul, dăruirea deplină, energia care caracterizează generația tinără vor fi mobilizate în slujba transpunerii în viață a mărețului program de înflorire multilaterală a patriei noastre, program în îndeplinirea căruia vedem însăși imaginea de mîine a patriei, viitorul demn și luminos către care ne călăuzim.
COMIÎETUL JUDEȚEAN 

ILFOV AL U.T.C.

Vizita delegației române în țările socialiste ale Asiei are o semnificație deosebită. Evoluția contemporană înscrie printre trăsăturile sale fundamentale, determinante, faptul că socialismul, care a devenit un sistem mondial, trainic ancorat în realitățile a 14 state din trei continente, se întărește continuu, în primul rînd prin dezvoltarea permanentă a fiecăreia dintre țările ce făuresc noua orînduire.Viotoria socialismului în mai multe state a ridicat în fața partidelor comuniste probleme inedite, fără precedent. S-a creat în mod obiectiv necesitatea afirmării unui nou tip de relații interstatale, diferite de raporturile statornicite între țările lumii capitaliste. Noile relații dintre țările socialiste, bazate pe egalitate și respect reciproc, au menirea de a favoriza și stimula progresul economic și social al fiecărei țări în parte, de a contribui la dezvoltarea și propășirea fiecărei națiuni socialiste, de a asigura afirmarea tot mai puternică a specificului și forței creatoare a fiecărui popor. Viața a relevat însă și anumite deosebiri de vederi între partidele comuniste din diferite țări socialiste, deosebiri care, la urma urmelor, apar firești dacă ne gîn-

dim la condițiile diferite economice, sociale, politice ale celor 14 țări socialiste. Dar aceste dificultăți pot fi depășite. Iată de ce poporul nostru aprobă unanim eforturile făcute de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea depășirii divergențelor e- xistente și pentru întărirea unității țărilor socialiste. Consider drept esențială ideea pentru care militează partidul nostru și anume că deosebirile de păreri dintre partidele din unele țări socialiste nu trebuie să afecteze relațiile dintre aceste țări. A- ceastă idee reflectă o politică matură și consecventă oare se exprimă în mod concret prin faptul că România întreține relații de prietenie cu toate țările socialiste. în acest cadru se înscrie și recenta vizită pe care a făcut-o tovarășul Nicolae Ceaușescu în țările socialiste din Asia. întâlnirile cu conducătorii. țărilor frățești din Asia au subliniat pregnant faptul că a- tunci oînd problemele de interes comun sînt abordate în spirit tovărășesc, de egalitate, de neamestec în treburile interne, de stimă reciprocă, se creează un climat de înțelegere. în acest sens, vizita în țările socialiste din Asia nu răspunde numai in-

tereselor părților implicate direct în aceste oontacte la nivel înalt, ci este o acțiune utilă intereselor mișcării comuniste și muncitorești, păcii generale.Delegația condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu a acționat exemplar în spiritul responsabilității cu care partidul nostru militează necontenit pentru refacerea unității mișcării comuniste și muncitorești, pentru prietenie și pace între popoare.
conf. univ. dr. 

N. VEȘTEMEANU 
Institutul politehnic Brașov

Recenta vizită a delega
ției noastre de partid și gu
vernamentale în țările socia
liste din Asia se înscrie pe 
coordonatele acțiunilor con
secvente ale partidului și sta
tului nostru menite să con
tribuie la consolidarea uni
tății sistemului socialist mon
dial. Este un prilej de pro
fundă satisfacție pentru ti
neretul nostru;, pentru între
gul nostru popor, de a con
stata rolul activ pe care Par
tidul Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, îl au în eforturile me
nite să restabilească unitatea 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a expus 
cu claritate poziția partidu
lui nostru, poziție care se 
bucură de un larg răsunet 
pe plan internațional, datori
tă spiritului constructiv, al 
realismului sări. Partidul nos
tru pornește de la ideea că 
deosebirile de vederi ce pot 
să existe, într-o perioadă sau 
alta, între țările socialiste, 
trebuiesc înlăturate pe calea 
discuției principiale, tovără
șești, evitîndu-sa etichetările, 
acuzațiile injuste.

Vizita delegației române 
în țările socialiste ale Asiei 
a slujit cauzei unității celor 
14 state ce compun sistemul 
socialist mondial, state in
dependente, suverane și e- 
gale în drepturi ce-și elabo
rează de sine stătător orien
tarea politică. Relațiile dintre 
țările socialiste, dintre parti
dele comuniste, trebuie să se 
întemeieze pe egalitate, stimă 
și încredere reciprocă, pe au
tonomia și independența fie
cărui partid și a fiecărei țări, 
excluzindu-se cu desăvîrșire 
orice forme de amestec în 
treburile interne.

Lărgirea și aprofundarea 
relațiilor dinție țara noastră 
și țările socialiste din Asia, 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului și ale internațio
nalismului socialist, corespund 
atît intereselor poporului ro
mân, cît și intereselor popoa
relor celorlalte țări socialiste. 
Această vizită reprezintă o 
rema-cabilă acțiune de poli
tică externă, o prețioasă con
tribuție la cauza generală a 
socialismului.

C. GRECESCU 
student anul III 

medicină generală I.M.F.- 
Tg. Mureș

Gîndurile și 
speranțele noastre

Cu sentimentul 
mîndriei patriotice

Un imbold permanent 

in munca noastră

Un eveniment
de mare importanță

Urmărind cu viu interes și mîndrie patriotică activitatea rodnică desfășurată de delegația de partid și guvernamentală condusă de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, în timpul vizitei _ de prietenie întreprinsă în țările socialiste din Asia, tineretul din județul Vaslui dă o înaltă anreciere contribuției deose- l ite pe care partidul nostru o aduce la cauza generală a socialismului, la întărirea sistemului socialist mondial, a întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale. Vă asigurăm de totala noastră a- probare și recunoștință pentru întreaga activitate desfășurată de delegație, pentru eforturile exemplare pe care, dumneavoastră personal le-ați depus și Ie depuneți permanent în scopul întăririi prieteniei și colaborării României cu toate țările socialiste, al dezvoltării

relațiilor Partidului Comunist Român cu toate partidele comuniste și muncitorești.Reafirmind încă o dată deplina și unanima noastră aprobare față de rezultatele vizitei în țările socialiste din Asia, adeziunea fierbinte față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, folosim și acest prilej, pentru a vă încredința pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Ceaușescu, de hotărîrea neclintită a tuturor tinerilor din județul Vaslui de a-și consacra întreaga lor energie și pricepere cauzei transpunerii în viață a politicii statului nostru pentru prosperitatea și înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
COMITETUL JUDEȚEAN 

VASLUI AL U.T.C.

însuflețiți de o legitimă mîndrie patriotică, tineretul, alături de ceilalți oameni ai muncii din județul Alba — români, maghiari, germani — își exprimă deosebita satisfacție față de rezultatele vizitei oficiale de prietenie întreprinsă de delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România în R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, R.D. Vietnam și R.P. Mongolă. Ne facem ecoul simțirii întregului tineret de pe cuprinsul județului și ne exprimăm unanima aprobare pentru întreaga activitate desfășurată, pentru înalta responsabilitate și spiritul profund internaționalist care au animat vizita delegației noastre, în frunte cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, militant consecvent pentru intărirea prieteniei și colaborării frățești dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești. A- ceastă vizită reprezintă o puternică manifestare de solidaritate a P.C.R. și a întregului popor român cu lupta popoarelor împotriva imperialismului,

pentru apărarea libertății și independenței naționale, pentru progres social și pace.Pătrunși de un sentiment de inaltă răspundere, tinerii din județul Alba au fost tot timpul alături de dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, au fost — eu inima și cu gîndul — alăt "'.'i de delegația de partid și e stat. Pentru fiecare dintre oi, rezultatele vizitei rămîn . de acum, un imbold permanent în munca de zi cu zi, în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin. Ne vom consacra toate eforturile, întreaga noastră capacitate creatoare, pentru* a da viață durabilă, exemplară, înfăptuirii programului adoptat de Congresul al X-lea al partidului, ridicării pe noi trepte a Ronlâniei socialiste, așa cum ne învață, prin intreaga sa activitate, Partidul Comunist Român, personal, dumneavoastră tovarășe Ceaușescu, conducătorul iubit și stimat de întreaga noastră națiune, de întregul nos>tru tineret.
COMITETUL JUDEȚEAN 

ALBA AL U.T.C.

în
de

Au trecut cîteva zile de la cheierea vizitei delegației partid și guvernamentale române, conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în țările socialiste din Asia, dar amintirea celor văzute, auzite și citite îmi este deosebit de vie. Sînt convins că în memoria noastră, a tuturor muncitorilor sibieni, se va păstra încă mult timp căldura și entuziasmul cu care solii poporului nostru au fost întâmpinați de populația țărilor vizitate. Am fost martorii u- nui eveniment de mare importanță.Mă bucur la gîndul că prin a- ceastă vizită, prin activitatea rodnică desfășurată de delegația noastră, de iubitul secretar general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, relațiile de prietenie și solidaritate frățească cu popoarele chinez, vietnamez, coreean și mongol vor cunoaște c nouă etapă de dezvoltare -p spre cauza socialismului și comunismului în lume. Mă bucur să

văd în aceasta o confirmare strălucită a politicii consecvente a . partidului și statului nostru de dezvoltare a relațiilor cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate popoarele dornice de pace și colaborare pe baza independenței, egalității în drepturi, neamestecului și avantajului reciproc. Mă bucur în mod deosebit de rezultatele fructuoase ale a- cestei vizite, care, prin întreaga ei desfășurare, a adus o nouă dovadă a prestigiului pe care România și l-a cucerit în lume prin politica sa internă și externă. Vă a- sigur că Ia locul de muncă, fiecare din muncitorii întreprinderii noastre vom face totul pentru a contribui din plin la succesul a- cestei politici față de care ne exprimăm întreaga noastră adeziune.
LIVIU BREZAIE

frezor la Uzina ..Independența" 
din Sibiu

Este un fapt recunoscut că puține țări se pot mîndri cu un ritm ca al nostru de dezvoltare a ipdustriei. Păstrîndu-și specificul ei, viața noastră spirituală, gîndirea științifică și creația artistică se înscriu în spiritul marilor eforturi ale omului secolului 20 pentru progres și bunăstare. Exponenți de vază ai unei țări care își urmează cu consecvență drumul ales, au dovedit, în acest iunie bogat în evenimente, lumii întregi că România și Partidul Comunist Român consideră ca o îndatorire sfîntă asigurarea unității forțelor socialismului și întărirea acestora. Țara noastră, constructoare a socialismului, dorește să colaboreze cu orice popor mic pentru realizarea celor bile aspirații umane : păcii, un schimb mai valorilor materiale și progresul omenirii.La mari depărtări condusă de tovarășul < a parcurs un lung itinerar prin țările socialiste ale Asiei. A trecut prin orașe care trăieso în conștiința noastră, a tuturor, ca legendare cîmpuri ale luptei de eliberare. Cei mai în vîrstă își amintesc de sacrificiile pe care poporul chinez le-a făcut pentru eliberarea țării oprimată de puterile imperialiste. Trăiam deja într-o țară liberă când noi am întins, alături de alte multe milioane de oameni de pe întreg pămîntul o mînă de prietenie Republioii Populare Democrate Coreene cotropită de agresorii americani, pentru tinerii noștri pădurile și cîmpiile pîrjolite ale Vietnamului se identifică azi cu pămîntul legendarului eroism; în Mongolia, un popor cu străvechi tradiții crează o civilizație moderna.

sau mare mai no- apărarea intens al spirituale,delegația Ceaușescu

Cuvintele pe care tovarășul Nicolae Ceaușesou le-a adresat în numele întregului nostru popor. popoarelor Asiei, reflectă gîndurile și speranțele noastre, ale tuturor : scopurile și îndatoririle comune înseamnă incomparabil mai mult decît acele momentane greutăți și deosebiri de păreri care se ivesc, din cauze obiective sau subiective, pe parcursul drumului istorie comun. Statele socialiste de pe orice continent păstrîndu-și fiecare specificul său, trebuie să militeze pentru unitatea de acțiune, pentru depășirea dificultăților ce se pot ivi. Ele trebuie să acționeze ferm pentru acest obiectiv de uriașă însemnătate. Sîntem mîndri a constata că partidul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. desfășoară sită activitate pentru și dezvoltarea unității cialiste.Cuvintele de salut de tovarășul Ceaușescu popoarelor care construiesc socialismul în Asia, sînt cuvintele întregului popor: ale muncitorilor bucu- reșteni, ale cooperatorilor de pe întinsul Bărăganului, ale oțelari- lor hunedoreni, ale constructorilor de nave constănțeni, ale dulgherilor secui, așa cum sînt și cuvintele intelectualității, ale oamenilor de știință și artă de naționalitate maghiară. împreună construim patria noastră socialistă, împreună urmăm pe conducătorii noștri — propagatori neobosiți ai ideii unității socialiste în lume, pe drumul marxism-leninismului, al înfloririi patriei noastre — Republica Socialistă România.

o neobo- refacerea țărilor so-transmise

MAROSI PETER
scriitor
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PRESA FINLANDEZĂ DESPRE VIZITA 

ROMÂN ÎN FINLANDAȘEFULUI STATULUI

Marți au luat sfîrșit 
lucrările Reuniunii in
ternaționale de experți 
UNESCO, intitulată „E- 
ducația tineretului in 
spiritul păcii, respectu
lui reciproc și înțelege
rii între popoare", orga
nizată de Comisia Na
țională Română pentru 
UNESCO, în colaborare 
cu Centrul de cercetări 
pentru problemele tine
retului.Timp de o săptămînă, temele înscrise pe ordinea de zi : „Participarea tineretului la opera de înțelegere internațională și la menținerea păcii" și „Tineretul și mijloacele moderne de informare" au fost amplu dezbătute. In proiectul de raport final, adoptat de experții UNESCO, se subliniază că, în condițiile actuale, pentru toate popoarele lumii prezintă un real interes problema creșterii participării tineretului la crearea și menținerea unui climat de pace, cooperare și înțelegere internațională, intensificarea rolului educativ al școlii, familiei, al activităților extrașcolare și al celor desfășurate în rîndu- rile organizațiilor de tineret, al mijloacelor de comunicare în masă etc. Este evidențiată, de asemenea, necesitatea sporirii eforturilor organizațiilor naționale și internaționale în vederea aplicării principiilor și recomandărilor Declarației Organizației Națiunilor Unite cu privire la promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare.

Referindu-se la desfășurarea reuniunii, Thierry Eemares- quier, reprezentantul directorului general al UNESCO, a făcut o declarație pentru „Agerpres" în care a spus : 
Consider că această reuniune 
a dezbătut probleme de în
semnătate deosebită, intrucît 
pacea, securitatea și coope
rarea internațională sînt și 
vor fi totdeauna în centrul 
preocupărilor mondiale. Ro
mânia are meritul de a se 
afla printre inițiatoarele în
tâlnirilor internaționale avînd 
ca obiect punerea în discuție 
a realizării idealurilor tinere
tului de pace și înțelegere în 
întreaga lume, pe baza res
pectului reciproc. în plus, a- 
ceastă manifestare a deschis 
drumul unor cercetări multi- 
disciplinare în legătură cu 
dezvoltarea viitoarelor gene
rații.

în ceea ce privește impre
siile mele despre România, a spus în încheiere Thierry Lemaresquier, țin să subliniez 
că plec cu amintirea unei țări 
minunate, cit se poate de 
atractivă pentru turiștii stră
ini, care au de admirat nu 
numai priveliști de o rară 
frumusețe, ci și impunătoare 
edificii, oglindind elocvent 
stadiul de dezvoltare econo
mică și socială a țării.

★Cu prilejul închiderii lucrărilor reuniunii, Marțian Dan, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului, a oferit o recepție în onoarea participanților.

La Phenian au luat sfîr- 
șit lucrările celui de-al VI- 
lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitoresc So
cialist din Coreea, trans
mite agenția A.C.T.C. Con
gresul a aprobat raportul 
de activitate al Comitetu
lui Central și a ales noile 
organe de conducere ale 
uniunii. Ca președinte al 
C.C. al U.T.M.S.C. a fost 
ales Kim Si Hak. Delegații 
la congres au adoptat un 
apel adresat studenților și 
tineretului din Coreea de 
sud, un apel către tineretul 
coreean studios care tră
iește în Japonia și o decla
rație în sprijinul luptei 
antiimperialiste a tineretu
lui lumii.

La lucrări 
numeroase 
peste hotare, 
și delegația Uniunii Tine
retului Comunist din Re
publica Socialistă România, 
condusă de tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, secre
tar al C.C. al U.T.C.. pre
ședintele U.A.S.R.

au participat 
delegații de 
printre care

• CIU EN-LAI, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentant ților Populari din întreaga Chină, președinte de onoare al Asociației de prietenie China- Japonia, au primit delegația Partidului Komeito din Japonia, condusă de Yoshikatsu Ta- keiri, președintele partidului. După cum anunță agenția China Nouă, cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească.
r i'7 i ,T

Făcîndu-se ecoul marelui interes pe care opinia publică finlandeză îl manifestă față de vizita șefului statului român în Finlanda, față de convorbirile dintre președinții ' Nicolae Ceausescu și Urho Kekkonen, presa centrală din Helsinki acordă spații ample reflectării evoluției raporturilor fino-ro- mâne, realizărilor dobîndite de poporul român, activității internaționale a statului nostru, personalității tovarășului Nicolae Ceausescu.Intr-un editorial consacrat activității internaționale a României socialiste, „Helsin- gin Sanomat", cel mai mare ziar finlandez, arată, printre altele : „România a susținut în permanență principiul du-

pă care fiecare stat are dreptul de a decide politica sa internă și externă în conformitate cu interesele și eforturile proprii". Scopul principal al politicii externe a României, scrie ziarul, este efortul de a contribui la e- liminarea centrelor de furtună ale politicii internaționale, la curmarea politicii imperialiste de dictat și de forță. Ziarul subliniază eforturile României spre întărirea cooperării între țările balcanice, ca și realizarea, într-un timp cît mai scurt, a conferinței general-europene pentru securitate și cooperare.Ziarul de limbă suedeză „Hufvudstadsbladet" menționează, la rindul său. poziția

României în problema convocării conferinței europene, subliniind că țara noastră se pronunță pentru cooperare largă, fără condiții, în vederea întăririi păcii și securității.Urînd președintelui Nicolae Ceaușescu bun venit în Finlanda și succes convorbirilor sale cu conducătorii finlandezi, ziarul „Suomen Sosiai- demokraatti", organ al P.S.D. din Finlanda, arată că „România a devenit un . stat industrial demn de toata atenția. Ritmul său de industrializare, creșterea venitului său național rivalizează cu cele mai avansate țări ale lumii".Relevînd satisfacția locuitorilor finlandezi de a-1 primi în mijlocul lor pe șeful

statului român, ziarul „Suo- menmaa", organ al Partidului de centru, subliniază că „președintele Nicolae Ceaușescu este un adevărat conducător al țării sale, care orientează nu numai po- litiaa externă, ci și activitatea de construcție a socialismului in România. Președintele Nicolae Ceausescu, serie ziarul, nu este numai un reprezentant al României, care urmează calea sa socialistă, independentă, ci și o personalitate proeminentă a politicii internaționale. Vizita sa în Finlanda este un e- veniment remarcabil atât din punct de vedere al dezvoltării relațiilor dintre cele două țări, cît și într-un sens mai larg".

• 358 ROTATII ÎN JU
RUL TERREI BAU FOST 
EFECTUATE NOI VERI

FICĂRI LA BORDUL 
NAVEI

I

E elpest e|ho tare

• MOSCOVA 29 (Agerpres).’ Cosmonauții sovietici Dobrovol- ski, Volkov și Pațaev au efectuat marți Ia amiază a 358-a rotație în jurul Pămintului la bordul stației orbitale pilotate „Sa- liut“. inaugurind astfel a 24-a zi petrecută in Cosmos.în cursul zilei respective, cosmonaut ii au efectuat noi controale medicale reciproce, au notat în jurnalele de bord diferite date asupra experiențelor făcute și au verificat funcționarea aparatelor de la bordul navei spațiale pilotate. în compartimentele stației condițiile de trai sînt in continuare apropiate de cele terestre, iar cosmonaut ii se simt bine. Zborul lui ..Saliut" continuă, informează agenția T.A.S.S;
Luptele din

• AGENȚIA P.A.P. anunță că la Cambridge au luatsfir- șit lucrările celei de-a șasea mese rotunde anglo-polone, desfășurată între nie a.c.Participant» au voluția relațiilorprecum și principalele blenie internaționale, cum precizează agenția neză, întâlnirea de Ia bridge a contribuit Ia ficarea pozițiilorpărți și Ia îmbunătățirea înțelegerii reciproce.

Vietnam

25 și 28 iu-analizat e- bilaterale, pro- După polo- Cam- clari-ambelor

1.

ii

k-.
LONDRA — Recent la Londra a avut loc o manifestație 

Piața comună

româno-iugoslaveBELGRAD 29 — Corespondentul Agerpres, George Io- nescu, transmite : Cu prilejul lucrărilor celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte ro- mâno-iugoslave de colaborare economică, tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România,

B

împotriva aderării Angliei la

ATENA 29. — Corespondentul Agerpres, Alexandru Cîmpeanu, transmite : Intr-un comentariu consacrat vizitei Ia Sofia a subsecretarului de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Greciei, Xanthopoulos-Palanias, ziarul „Elefteros Cosmos" constată îmbunătățirea simțitoare. în ultimii ani, a raporturilor greco-bulgare.în 1970, schimburile comerciale între cele două țări s-au dublat față de anul precedent, reprezentând o creștere de 26 de ori în raport cu anul 1954 — relevă ziarul. în același an a fost semnat un acord turistic greco-bulgar. Ziarul consideră că vizita lui Palamas la Sofia va da un nou iimpuls dezvoltării relațiilor bilaterale, această problemă constituind, de altfel, axul convorbirilor de trei zile dintre reprezentanții guvernelor grec și bulgar.

PORTUGALIA

n 0 VARA DE NELINIȘTI"
•’ MANIFESTUL „CELOR 120" • GREVE ÎN APROAPE
60 DE ÎNTREPRINDERI • „COMISIILE DE UNITATE"

ACȚIONEAZĂ

Cuvintarea lui M. Rihicicî

ORIENTUL 
APROPIAT• BEIRUT. Un purtător de cuvint militar libanez a declarat că o unitate motorizată is- raeliană. sprijinită de blindate, a pătruns marți dimineața pe teritoriul Libanului, in regiunea satelor Taybe (situat la 4 kilometri de frontieră) și Adeissi. din sud-estul țării. EI a menționat că artileria libaneză a deschis focul, iar inamicul s-a retras imediat. Potrivit declarației purtătorului de cuvint. u- nitatea israeliană a suferit pierderi în oameni și material de luptă.Acesta este al cincilea incident care a avut loc la granița de șud a Libanului, de la începutul lunii iunie, menționează agenția France Presse.• AMMAN. — Regele Hussein al Iordaniei a primit luni seara misiunea comună saudito-egip- teană, alcătuită din ministrul afacerilor externe al Arabiei Saudite, Omar Sakkaf, și diplomatul egiptean Sabri El Kholy. Cele două personalități au sosit la Amman în calitate de reprezentanți personali ai regelui Feisal și ai președintelui R.A.U., Anwar Sadat. Ei au remis suveranului hașemit un mesaj comun din partea celor doi s'efi de stat, referitor la situația din Orientul Apropiat și .a relațiile dintre oficialitățile lordaniene și rezistența pales- dniană.

„Există toate indiciile că vara aceasta va fi în Portugalia 
o vară de neliniști și explozii sociale". Observația aparține 
corespondentului la Lisabona al cotidianului elvețian NfeUE 
ZURCHER ZEITUNG. Ultimele desfășurări pe arena politico- 
socială lusitană par să confirme pertinența unor asemenea 
aprecieri.

La sfîrșitul săptămînii trecute 120 de intelectuali de frunte 
portughezi au constituit un „Comitet pentru promovarea re
formelor sociale și libertăților sindicale". Manifestul „celor 
120" în rindul cărora se numără profesori universitari, scriitori, 
ziariști, editori,— manifest a cărui publicare în presă a fost 
interzisă de cenzură — circulă la Lisabona pe foi trase la 
roneotip și a fost reprodus, fragmentar, de unele cotidiene din 
Elveția, Franța .și Republica Federală a Germaniei. Acest ma
nifest se constituie ca un viguros act de acuzare la adresa 
actualelor stări de lucruri din Portugalia. Cităm după textul 
reprodus parțial în NEUE ZURCHER ZEITUNG ; „Ordinea în 
care trăim se bazează pe, nedreptate și mizerie... Calculat pe 
cap de locuitor Portugalia are astăzi cel mai scăzut venit 
național, cele mai mari cheltuieli militare, cel mai scurt buget 
social-cultural din Europa... Din cei zece milioane de portu
ghezi din metropolă doar trei milioane pot fi considerați în 
mod practic consumatori ; restul de șapte milioane abia obțin 
venituri minime la limita subzistenței. Chiria lunară pentru 
un apartament obișnuit cu două camere depășește cîștigul lu
nar al unui muncitor. Pentru un costum de haine bărbătesc de 
cea mai proastă calitate un muncitor trebuie să plătească 
21—3 salarii lunare. Cîte 6—7 oameni locuiesc în cartierele 
periferice muncitorești în cel mult 15 m.p. fără lumină elec
trică, fără apă curentă, fără cele mai elementare instalații 
sanitare... Portugalia este una din foarte puținele țări ale glo
bului unde activitatea sindicală e considerată crimă împotriva 
existenței statului".

Luarea aceasta energică de poziție care reflectă gradul de 
neliniște și nemulțumire care a cuprins și păturile intelectuale 
lusitane are loc într-un moment în care se semnalează o recru
descență aproape generalizată a luptelor muncitorești. Un val 
de greve a cuprins țara. Sînt în grevă muncitorii din, aproape 
60 de întreprinderi importante din diferite centre industriale 
ale țării printre care uzinele Ford de lîngă Lisabona, combina
tul textil „Barros" din Cabo Ruivo, întreprinderile textile „Au
relio" și ,,Manuel Dias", uzina de produse electrotehnice „Tu- 
dor" din Sacavem. Revendicările economice, legate de nivelul 
foarte scăzut al salariilor în împrejurările inflației galopante, 
se împletesc cu cerințele de ordin politic vizînd, în principal, 
libertăți sindicale și recunoașterea „Comisiilor de unitate", 
organizații sindicale, actualmente ilegale. De altfel, aceste co
misii activează mereu mai eficient ca veritabile nuclee de or
ganizare a mișcării, revendicative muncitorești peste capul 
„sindicatelor" oficiale de tip fascist.

BELGRAD 29 (Agerpres). — Agenția Taniug informează că în localitatea Predvor din Slovenia a avut loc o adunare a activiștilor și lucrătorilor din rezistență, la care au participat membrii fondatori ai Frontului de E- liberare al Sloveniei și reprezentanți ai Armatei Populare Iugoslave. Cu acest prilej, Mitia Ri- blcici. președintele Vecei Executive Federale, a rostit o cuvîntare în care s-a referit la unele probleme interne ale R.S.F.I., subliniind optimismul și încrederea cu care popoarele iugoslave privesc situația economică a tării, în contextul întregii dezvoltări a Iugoslaviei.Mitia Ribicici a declarat că, la sfîrșitul lunii iulie, expiră mandatul de doi ani al Vecei Executive Federale și că noul împuternicit pentru formarea guvernului este Djemal Biedici, care va începe încă săptămînă aceasta primele consultări cu conduoeirile republicane în vederea alcătuirii guvernului.în domeniul politicii externe,

a spus Mitia Ribicici, în ultimul timp s-a întărit poziția internațională a Iugoslaviei. Vizita delegației guvernamentale iugoslave in R. P. Chineză este a- preciată ca foarte importantă pentru dezvoltarea unor relații bune, dar este apreciată ca pozitivă și dezvoltarea relațiilor Iugoslaviei cu țările balcanice vecine. în cadrul acestor relații, președintele Vecei Executive Federale a evidențiat schimbul de ambasadori cu R. P. Albania, convorbirile secretarului de stat pentru afacerile externe Mirko Tepavaț, la Atena și a de reușită lui Tito în

președintele părții române în Comisia mixtă, a fost primit de tovarășul Mitia Ribicici, președintele Vecei Executive Federale a R.S.F, Iugoslavia. La primire au participat Du- șan Gligorievici, membru al Vecei Executive Federale, președintele părții iugoslavi» în Comisia mixtă, Iso Njego- ■ van, ambasadorul iugoslav la București, și Vasile Șandru, ambasadorul român la Belgrad.în cadrul convorbirii, desfășurate într-o atmosferă prietenească, deosebit de cordială, s-au constatat cu satisfacție importantele rezultate obținute în dezvoltarea colaborării și cooperării economice și tehnice dintre cele două țări în multiple domenii. S-a relevat faptul că evoluția ascendentă a colaborării și cooperării economice bilaterale este concludent reflectată în creșterea substanțială a schimburilor comerciale, al căror volum urmează să cunoască o sporire considerabilă în perioada următoare. Au fost scoase, totodată, în evidență de ambele părți preocupările și însemnătatea acordată dezvoltării continue a colaborării și cooperării economice și tehnico- științifice, extinderii lor în noi domenii, precum și amplificării și diversificării schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia.Marți, tovarășul Emil Drăgă- nescu a plecat la Titograd. într-o vizită în R. S. Muntenegru, însoțit de ambasadorul iugoslav la București, Iso Njegovan, și de ambasadorul român la Belgrad, Vasile Șandru.

Organizația britanică „Miș
carea pentru dezarmare nu
cleară" s-a pronunțat, într-o 
scrisoare adresată primului 
ministru, Edward Heath, m 
favoarea convocării confe
rinței general europene pen
tru securitate și cooperare. In 
scrisoare se subliniază că o 
asemenea conferință ar re
prezenta un pas pozitiv în 
direcția păcii și dezarmării 
pe continentul european.

Autorii scrisorii exprimă, 
totodată, îngrijorarea lor față 
de eforturile întreprinse de 
guvernul conservator în scopul 
aderării Marii Britanii la 
Piața comună. O asemenea 
hotărîre, au arătat ei, ar 
putea să îngreuneze realiza
rea destinderii în Europa.

Forțele patriotice din ’JL, namul de sud au bombardat x intens marți unul dintre cele .♦ mai mari depozite de muniții ale trupelor amplasat la Qui zona Platourilor provocind pierderi bile inamicului.Tot in ultimele 24 de ore» bazele americane de artilerie „Alpha 4“ și „Charlie 2", aflate în regiunea septentrională a Vietnamului de sud, au fost supuse unor puternice atacuri de către unități ale Frontullui Național de Eliberare.Corespondenții agențiilor de presă relatează, de asemenea, că Ia 30 kilometri de localitatea Xuan Loc au avut loc lupte violente între detașamente ale forțelor patriotice și unități militare americano-saigoneze.
Calamități

naturale

P. NICOARA

calificat ca extrem vizita președinte- Italia și la Vatican.
• AUDIERILE preliminare în procesul intentat militantei americane de culoare Angela Davis au fost reluate luni la Tribunalul din San Rafael (California), după suspendări repetate.

In urma alegerilor parțiale 
pentru Camera Consilierilor a 
Dietei nipone, care au eviden
țiat o creștere a popularității 
sale, partidul Socialist din Ja
ponia a dat publicității o decla
rație în care arată că va acțio
na cu convingere pentru resta
bilirea relațiilor diplomatice ja- 
pono-chineze. Totodată, partidul 
va urmări rezolvarea altor pro
bleme presante, cum ar fi retro
cedarea Okinawei în condiții 
dintre cele mai rezonabile, spira
la prețurilor și alte chestiuni la 
ordinea zilei. Menționînd eșecul 
eforturilor Partidului liberal-de
mocrat, de guvernămînt, în 
lupta pentru obținerea a cit mai 
multe sufragii în alegeri, decla
rația relevă necesitatea unirii 
forțelor din opoziție într-un 
front democratic.

SANTIAGO DE CHILE 29. — Corespondentul Agerpres, Eugen Pop, transmite: Un val de furtuni, zăpezi și ploi a afectat în ultima săptămînă diverse regiuni din Chile, in special provinciile Valparaiso. Santiago și O’Higgins. într-o țară in capitala căreia, chiar pe timp de iarnă (iunie-august) temperatura scade rareori cu două-tret grade sub zero, iar niniâori se înregistrează la cîteva deoenii o dată, zăpezile căzute în ultima săptămînă și ploile abundente au pricinuit daune considerabile și o perioadă de grea încercare pentru zeci de mii de chilieni, în zona Copiai» din Cordilieri, 120 de mineri fuseseră izolați mai multă vreme. Zile dramatice au trăit și locuitorii orașelor Rancagua și Las Barrancas. In localitatea minieră Sewel din Anzi, stratul de zăpadă a atins, la sfîrșitul săptămînii trecute, grosimea de 3.3 metri. Numeroase căi de comunicație au fost avariate. Unele localități și cartiere au fost lipsite de curent electric.Autoritățile au luat măsuri o- perative și eficiente pentru evacuarea populației din zonele cele mai sever afectate de calamități. Se efectuează lucrări pentru deblocarea și reamenajarea drumurilor și șoselelor impracticabile. S-a constituit o comisie interministerială pentru organizarea ajutorării populației sinistrate.Președintele Salvador Allende a fost în mijlocul sinistraților din mai multe regiuni și a supravegheat personal șurarea acțiunilor în jinul populației din mărginașe t ' . ... ? ’ ,o serie de cartiere au fost inundate, ploile pricinuind mari daune. Din fondurile de stat au fost alocate 20 de milioane de
desfă- spri- zonele ale capitalei, unde cartiere au
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saigoneze. Nhon, în Centrale, considera-

în Chileescudos pentru zonele lovite de calamități. S-au luat, de asemenea, măsuri energice și operative pentru asigurarea continuității în aprovizionarea cu alimente, combustibil și medicamente. La Rancagua, una din. localitățile unde dezlănțuirea forțelor naturii a pricinuit cele mai mari pagube, viața începe să reintre în normal.întregul popor chilian s-a mobilizat în sprijinul sinistraților. Unităti ale forțelor armate au refăcut cu maximă operativitate porțiunile avariate ale șoselei panamericane și au participat la lucrările de salvare a celor izolați de inundații și zăpezi.Duminică, zeci de mii de muncitori, studenți și elevi au luat parte Ia acțiuni de muncă voluntară organizate în sprijinul populației sinistrate. Au fost colectate, de asemenea, importante cantități de obiecte de îmbrăcăminte. medicamente. Numeroase organizații, precum și persoane particulare au contribuit la fondurile de ajutorare. Acțiunile de solidaritate continuă. mai ales că. la sfîrșitul săptămînii trecute, în localitățile Valparaiso și Aoongagua ploile au pricinuit noi daune. Efectele acestora și măsurile corespunzătoare au fost analizate, luni, la o ședință a Comisiei interministeriale, prezidată de ministrul de interne. Jose Toha.Președintele Salvador Allende a primit mesaje de compasiune și solidaritate din partea unor șefi de state și guverne, între care președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. Nikolai Podgornii. premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, și președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, Jozef Cyrankiewicz.
• CU PRILEJUL împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Garabet Ibrăileanu, Uniunea a- sociațiilor sovietice de prietenie culturale cu țările și Asociația sovieto-român.iși relații străine, precum de prietenie (A.P.S..R.) au organizat, la Casa Prieteniei din Moscova, o seară închinată marelui ciitic literar și scriitor român.La manifestare au fost pre- zenți acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii. Scriitorilor din Republica Socialistă România, Alexandru Ivasiuc, secretar al Uniunii, precum și scriitori sovietici.

CONGRESUL 
SCRIITORILOR 

SOVIETICI• ÎN PREZENȚA lui Leonid Brejnev, Alexei Kosighin. Nikolai Podgornii și a altor conducători de partid și de stat sovietici. Ia Palatul Congreselor din Kremlin au început marți lucrările Congresului al V-lea al Uniunii scriitorilor din U.R.S.S.La Congres iau parte peste 500 de delegați, precum și numeroși oaspeți din străinătate. Din România, la lucrări participă acad. Zaha-

ria Stancu, președintele U- niunii Scriitorilor, și Alexandru Ivasiuc, secretar al Uniunii.
REZULTATELL UNUI 
SONDAJ ÎN S.U.A.

și contemporană, litera- tehnică,' medicală, științi- albume de artă. înaltă în stan- și cîteva japoneză.
sică tură fică, ____ .Printre volumele de ținută, grafică expuse dul românesc se află traduceri din limba

• ULTIMUL sondaj Gallup efectuat recent în rindul președinților secțiilor locale ale Partidului Democrat din S.U.A. îl indică pe senatorul (Edmund Muskie drept favorit a? cursei pentru obținerea învestiturii la alegerile prezidențiale din 1972. Potrivit sondajului, 37 'la sută din cei 1424 de președinți ai secțiilor locale interoga l se pronunță în favoarea des mnă- rii lui Muskie, în timp ceilalți optează pentru Hubert Edward George secatorii Humphrey (15 la sută), Kennedy (11 la sută) și McGovern (6 la sută).UNIVERSITATEA dino jțările• LATokio a fost deschisă luini „expoziție de cărți din ___socialiste" cu participarea, unui mare număr de edituri dii> Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, \r. d. Germană, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. și R. D. ’Vietnam.Standul țării noastre, 'unul dintre cele mai bogate, expțâne 420 de cărți de literatură cia-
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• DUPĂ Intense și îndelungate 
presiuni, Administrația S.U.A. a 
obținut respingerea în Camera 
Reprezentanților a „amendamen
tului Mansfield", aprobat anterior 
de Senat, cu ocazia dezbaterilor 
asupra prelungirii valabilității le
gii privind recrutarea în forțele 
armate.

După cum s-a anunțat, amen
damentul, care poartă numele 
inițiatorului său, Mike Mansfield, 
liderul majorității democrate din 
Senat, prevede „negocieri ime
diate cu Vietnamul de nord, în 
vederea unei încetări a focului; 
negocieri asupra unei retrageri

planificate, în etape, a trupelor 
S.U.A. din Vietnam, culminînd 
cu retragerea totală a trupelor șl 
eliberarea tuturor prizonierilor 
în decurs de nouă luni“.

Ca urmare a dezacordului din
tre Camera Reprezentanților șl 
Senat, o comisie compusă din 
membri ai celor două organisme 
va fi însărcinată să redacteze o 
versiune de compromis pentru ca 
legea privind recrutarea, care ex
piră miercuri, să poată fi pre
lungită pe următorii doi ani.• O DELEGAȚIE sindicală japoneză compusă din 11 membri și condusă de Akira Iwai, fost secretar general al Consiliului general al Sindicatelor din Japonia (Sohyo), a plecat într-o vizită in Republica Populară Chineză. informează agenția Kyodo. Din delegație face parte, printre alții Tomitaro Kaneda, vicepreședinte al Sohyo și președinte al Uniunii muncitorilor portuari.

CONVORBIRILE
DINTRE R.D.G. Șl R.F.G.

e POTRIVIT agenției A.D.N., 
secretarul de stat la Președinția 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Michael Kohl, a propus secreta
rului de stat la Cancelaria fede
rală a R.F.G., Egon Bahir să con
tinue convorbirile la 13 iulie 1971, 
în capitala R.D.G., și nu la 30 
Iunie, așa cum se stabilise Ini
țial.

Aceeași agenție informează că 
secretarul de stat Ia Ministerul

pentru Afacerile Externe al 
R.D.G., Gfinter Kohrt, a propus 
directorului Senatului vest-berli- 
nez, șeful cancelariei Senatului 
din Berlinul occidental, Ulricht 
Muller. ca viitoarele convorbiri 
să aibă loc nu Ia 30 iunie, ci la 
12 iulie, în Berlinul occidental.

REVENDICĂRI 
ÎN MALTAînaltul comisar britanic în Malta, Duncan Watson, va pleca miercuri la Londra pentru consultări în legătură cu cererea guvernului maltez de revizuire a actualului acord de apărare și financiar dintre cele d,ouă țări, s-a anunțat oficial marți. Potrivit agenției Reuter, noul prim-ministru al Maltei, Dominic Mintoff, a cerut revizuirea acestui acord, cu trei ani înaintea expirării sale. în baza tratatului. Marea Britanie are dreptul să mențină în Malta trupe, precum și unități de aviație și marină. Agenția citată menționează că premierul Mintoff dorește includerea în noul acord a unei prevederi prin care se interzice folosirea automată a bazelor britanice de către alte » țări membre ale N.A.T.O.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Ssînteii*, Tel, 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fa» la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și totituții. Tiparul i Combinatul poligrafi o „Casa Scinteii*


