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Interviul acordat de tovarășul 
NICOLAE CEAl$ESCll 

televiziunii bulgare
La rugămintea televiziunii din Republica Populară Bulgaria, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a 
răspuns la o serie de întrebări în legătură ,cu unele probleme ac
tuale ale situației internaționale, ale colaborării dintre țările bal
canice ți cu privire la dezvoltarea relațiilor de prietenie româno- 
bulgară.

Redăm mai jos cuprinsul interviului.
aprofundate a situației existente pe 
continentul nostru, a puternicelor 
deplasări care au loc în opinia pu
blică — existenta condițiilor pen
tru abordarea într-un mod nou a 
problemei securității europene. Ți- 
nînd seama de realitățile istorice 
concrete, de interesele vitale ale 
popoarelor europene, de aspirațiile 
celor mai largi pături sociale din 
toate țările, Declarația de la Bu
curești privitoare la securitatea eu
ropeană propune un bogat program 
de măsuri, acceptabil. pentru toate 
statele, oferă o bază largă de dis
cuții la care sînt chemate să parti
cipe toate țările, forțele sociale și 
politice interesate în normalizarea 
relațiilor interstatale europene.

După cum se știe, țările socialiste 
participante la consfătuire au rele
vat că una din căile principale spre 
înfăptuirea securității europene este 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
între țări, indiferent de orînduirea 
lor socială, întărirea încrederii $i 
cooperării între popoare. Subliniind 
necesitatea recunoașterii realităților 
istorice apărute pe continentul nos
tru ca urmare a celui de-al doilea 
război mondial, a existenței celor 
două state germane, țările socialiste 
au scos în evidență că în cadrul 
securității europene, va putea să-și 
găsească rezolvarea și problema 
germană, inclusiv problema unifică
rii Germaniei. Declarația de la Bu
curești preconizează, de asemenea, 
o serie de măsuri pentru slăbirea 
încordării militare în Europa, prin
tre care desființarea blocului agre
siv N.A.T.O. și, în același 
Tratatului de la Varșovia, 
tea trupelor americane și 
lalte trupe neeuropene de 
tinentul nostru, a tuturor 
străine în limita granițelor națio- 8 
nale, lichidarea bazelor militare1 
străine, împiedicarea accesului R.F. _ 
Germane la arma atomică, crearea I 
unor zone denuclearizate în Europa I 
și altele.

Propunerile cuprinse în Declara
ția țărilor socialiste întrunite la Bu
curești s-au bucurat de o primire fa
vorabilă în Tîndul unor importante 
cercuri ale opiniei publice din Eu
ropa și din întreaga lume; ele au 
fost apreciate ca o contribuție deo
sebit de prețioasă la lupta popoa
relor pentru zădărnicirea unui nou 
război mondial, ca o inițiativă de 
valoare îndreptată spre întărirea 
securității europene și a păcii mon
diale. Aceasta dovedește încă o 
dată că există toate posibilitățile | 
pentru dezbateri constructive și ■ 
fructuoase în vederea reglementă
rii pe baze noi a relațiilor dintre 1 
statele europene. Partidul Comunist 
Român și Guvernul Republicii So
cialiste România consideră că acum 
cel mai important lucru este ca, 
pe baza platformei largi pe care o 
oferă Declarația, precum și a altor 
propuneri animate de spirit de răs
pundere pentru soarta păcii pe con
tinentul nostru, să se treacă la ac
țiuni și măsuri concrete menite să 
elimine treptat sursele de încorda
re, neîncrederea dintre state, să 
netezească drumul spre întărirea 
securității și păcii în Europa.

In prezent, lupta pentru pace

ÎNTREBARE: Cum apreciați situa
ția internațională și posibilitățile 
normalizării ei în 
lume ?

RĂSPUNS : Mai 
omenirea este astăzi adînc 
pată de evoluția vieții internațio
nale. Epoca noastră, epoca celor 
mai mari biruințe ale gîndirii știin
țifice și forței de creație a omului 
— epoca revoluțiilor socialiste, a 
eliberării naționale a popoarelor, a 
folosirii energiei atomice trebuie 
să rămînă în istorie ca o remarca
bilă etapă de progres și civilizație. 
Tocmai de aceea, una din aspirațiile 
fundamentale ale popoarelor de pe 
toate continentele este găsirea căi
lor pentru evitarea unei noi confla
grații mondiale, pentru apărarea și 
consolidarea păcii.

Desfășurarea evenimentelor in
ternaționale demonstrează că impe
rialismul continuă să fie principala 
sursă a încordării între state, pie
dica de bază în calea soluționării 
problemelor arzătoare actuale, că 
atîta timp cît există imperialismul, 
continuă să se mențină pericolul 
unui nou război mondial. Cercu
rile imperialiste, și în primul rînd 
imperialismul american, încearcă 
tot mai insistent să frîneze lupta 
forțelor revoluționare contempora
ne, procesele progresiste care au 
loc în societatea de azi. Pentru 
a-și menține și extinde dominația 
asupra altor popoare, imperialiștii 
recurg la presiuni și imixtiuni bru
tale în treburile altor țări, încalcă 
suveranitatea unor popoare, orga
nizează comploturi și lovituri de 
stat pentru instaurarea și menține
rea unor regimuri ultrareacționare, 
aplică politica de dictat asupra u- 
nor state independente, săvîrșesc 
acte de agresiune, încălcări ale! ce
lor mai elementare norme de drept 
internațional.

împotriva politicii agresive a im
perialismului se ridică în întreaga 
lume forțe social-politice uriașe, 
aceasta fiind una din caracteristi
cile fundamentale ale dezvoltării 
istorice actuale. In marele front 
antiimperialist se află țările socia
liste, partidele comuniste, clasa 
muncitoare internațională, tinerele 
state 
rare 
tice, 
vital 
cii. Acționînd în strînsă unitate, cu 
fermitate și perseverență, aceste 
forțe pot împiedica imperialismul 
să arunce omenirea într-un nou 
război, pot apăra și consolida pa
cea mondială.

Europa este continentul de unde 
au izbucnit cele două războaie 
mondiale care au zguduit lumea în 
prima jumătate a secolului nostru, 
de aceea o mare însemnătate in
ternațională ar avea înfăptuirea se
curității europene, normalizarea re
lațiilor dintre statele de pe conti
nentul nostru. Fără îndoială că 
realizarea acestui deziderat, în ca
re sînt direct interesate România, 
Bulgaria, celelalte țări socialiste, 
toate țările de pe continent, ar a- 
fecta în mod favorabil întreaga 
viată internațională, ar juca un rol 
de mare însemnătate în consolida
rea păcii mondiale. Recenta consfă
tuire de la București a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
a apreciat — pe baza unei analize

suverane, 
națională, 
popoarele 
interesate

Europa și în

mult ca oricînd, 
preocu-

timp, a 
retrage- 
a celor- 
pe con- 
trupelor

lumea, cercuri largi ale opiniei pu
blice își exprimă indignarea și pro
testul față de războiul criminal pur
tat de Statele Unite ale Americii 
în Vietnam, cer cu hotărîre înceta
rea agresiunii împotriva pașnicului 
popor vietnamez, respectarea drep
tului său sacru de a-și hotărî soar
ta conform voinței și intereselor 
sale supreme. Declarația adoptată 
la București cu privire la agresiu
nea Statelor Unite ale Americii în 
Vietnam, avertismentul energic și 
solemn adresat guvernului ameri
can, 
ne 
ale 
stat 
trioților sud-vietnamezi, exprimarea 
hotărîrii noastre de a spori spriji
nul acordat poporului vietnamez în 
vederea zdrobirii agresorilor au a- 
vut o puternică rezonanță interna
țională. Alături de poporul vietna
mez se află uriașe forte materiale, 
politice, sociale și morale, simpatia 
și sprijinul întregii omeniri progre
siste. In ceea ce le privește, Parti
dul Comunist Român și Guvernul 
Republicii Socialiste România 
lua toate măsurile, ce 
pentru 
cordat 
pentru 
ricani.-

Cercurile conducătoare ale S.U.A. 
trebuie să înțeleagă faptul că sin
gura ieșire din impasul politic în 
care au intrat prin încălcarea atît 
de flagrantă a normelor dreptului 
internațional, este încetarea imedia
tă și necondiționată a bombardării 
R.D. Vietnam, retragerea tuturor tru
pelor și armamentelor lor din Viet
namul de sud, respectarea acordu
rilor de la Geneva. Numai pe a- 
ceastă cale poate fi rezolvată pro
blema vietnameză, poate fi asigu
rată încetarea războiului în Vietnam.

reafirmarea solidarității depli- 
a țărilor socialiste semnatare 
Declarației cu R. D. Vietnam, 
socialist suveran, cu lupta pa-

vor 
se impun 

intensificarea sprijinului a- 
poporului vietnamez în lupta 
înfrîngerea agresorilor ame-

(Continuare in pag. 3-a)
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Din abatajele Lupeniului
Minerii de la Lupeni ocupă un 

loc fruntaș în întrecerea cu cele
lalte exploatări miniere din Valea 
Jiului, In primele 7 luni, ale anului 
ei au livrat peste plan 12 860 tone 
de cărbune cocsificabil. Si în luna 

- aceasta
continuă 
tante în 
zate la

au 
în 
au 
în

mișcarea de elibe- 
alte forțe democra- 
din întreaga lume 
în menținerea pă-

i
i

colectivul minei Lupeni 
să obțină succese impor- 

muncă. Din datele centrali- 
serviciul planificării reiese

gust, din abatajele exploatării 
fost extrase 365 tone cărbune 
plus. In total, minerii lupeneni 
dat peste prevederile planului
acest an o cantitate de 13 225 tone 
de cărbune cocsificabil, ceea ce 
constituie un frumos succes. Cea 
mai mare cantitate de cărbune a 
fost extrasă din abatșgele frontale 
ale s'ectorului V, sector fruntaș pe 
exploatare.că în primele trei zile ale lunii au-

Cu Escuiap în anchetă 
prin unităfile „Alimentara

cea 
în 

hîr- 
ca-

Dintre multiplele probleme ce se 
pun în fața unui comerț civilizat am 
ales pentru ancheta noastră pe 
mai permanent-valabilă : igiena 
comerț. Pornind de la banala 
tie de ambalaj și terminînd cu
litatea mărfii oferite cumpărătorului, 
igiena comerțului reclamă o serie 
întreagă de exigențe.

Igiena alimentară se accentuează 
cu atît mai mult acum în sezonul 
cald, cînd o serie de mărfuri sînt 
supuse alterării sau infectării din 
cauza căldurii.

Așadar, ce se face în unitățile 
I alimentare pentru un comerț, în pri

mul rînd igienic ? Vizitarea unui 
număr de unități „Alimentara*'  din 
cîteva localități ale Văii Jiului, în 
special unități periferice, ne va 
permite, prin constatările făcute la 
fața lacului, să tragem unele con
cluzii.

I

8
8
i
I

este strîns legată de lupta pentru I 
încetarea agresiunii S.U.A. în Viet-1 
nam, de ajutorul acordat poporului 
vietnamez pentru respingerea tn-1 
tervenționișților americani. In toată *

Zece unifăfi răspund 
la întrebarea:
„Cum asigurați păstrarea 
igienică a mărfurilor ?"

O problemă generală și de impor
tanță egală pentru orice magazin 
alimentar este modul de păstrare a

vitrine, rafturi, frigi-
Unitatea nr. 60 din

mărfurilor in 
dere, magazii.
Vulcan — Morișoara, deși nu dis
pune de prea mult spațiu, are to
tuși condiții pentru păstrarea și ex
punerea igienică a mărfurilor alte-

ORGÂNIZAȚIILE 
COMERCIALE ÎN FAȚA 

CUMPĂRĂTORULUI DE AZI

Sa- 
loc 
sau 
din

rabile. Le folosește ? Da și nu. 
lanțul, untura, brînza, deși au 
în frigider, stau pe tejghea 
chiar dacă o oarecare cantitate
ele stă în frigider, muștele circulă 
aici în voie pe ele. Nici nu are ce 
le împiedica să circule. Aspectul 
acesta e comun unităților nr. 
Vulcan, nr. 150 Lonea, nr. 2 și 
5 Petroșani. La unitatea nr. 44 
Vulcan, deși aprovizionată din 
bundență, nu numai cu mărfuri,
și cu hîrtîe1 de ambalaj și celofan, 
salamul, costița, brînza, măslinele, 
peștele erau neăcoperite. Vînzătoa- 
rea de.la raionul mezeluri ne spu
nea : „Celofanul nu e al meu, e al

44
nr. 
din 

a- 
dar

raionului". Interesantă motivare! 
Dar mărfurile nu sînt tot ale raio
nului ? Noua responsabilă a ma
gazinului, Dănilă Iuliana, are o car
te de vizită bună. Ea ne mărtu
risea : „Am preluat de curînd ma
gazinul și m-am axat în primul rînd 
pe aprovizionarea din abundență a 
lui. Dar va trebui ca de acum să 
încerc să îmbunătățesc activitatea 
lui în ansamblu". Despre cartea de 
vizită a acestei responsabile ne-am 
convins vizitînd unitatea nr. 
Vulcan-Crividia unde fusese cu 
tin timp în urmă gestionară, și 
cultînd părerile lucrătoarelor 
acest magazin. Despre modul
expunere și depozitare a .mărfii, 
aici, nu ai ce reproșa. Ambianța și 
curățenia din magazin îți stimulează 
cu adevărat plăcerea de a cumpăra. 
Avem motiv să credem 
mult timp vom putea 
și despre unitatea nr. 
tatea nr. 31 din Lonea
Sraaranda Marin), lucrătorii din nia- 

Raid anchetă realizat de
D. GHEONEA si I. CIOCLEI

46 
pu- 
as- 
din 
de

că nu paste 
spune la fel
44. La uni- 
țresponsabil

(Continuare în pag. 3-a)



STEA-GBJfi ROȘW

DE ZIUA ORTACILOR
Ca in flecare an, minerii inflm- 

pină Ziua minerului — marea lor 
sărbătoare — cu succese deosebite 
în muncă. Din galerii se revarsă că
tre ziuă mai mult cărbune; oamenii 
muncesc cu mai mult entuziasm, ți- 
nînd să cinstească cum se cuvine 
Ziua minerului, iar în apartamen
tele lor mari și frumoase pătrunde 
tot mai mult bunăstarea. Dar Ziua 
minerului e întîmpinată cu entu
ziasm Și de artiștii amatori din Va
lea Jiului. De cîtva timp ei pregă
tesc frumoase programe artistice de
dicate ortacilor lor, acelora care, 
în luptă cu Straturile lucioase de 
cărbune, ies întotdeauna biruitori.

Dacă în această vară activitatea 
formațiilor artistice de amatori din 
Valea Jiului a mers cam cu înce
tinitorul. lucru pe care conducerile 
cluburilor și C.L.S. Petroșani îl știu 
prea bșne, dar n-au luat Ia timp 
măsurile necesare, în aceste zile e 
mare forfotă Ia cluburi. Se pregătesc 
programe pentru Ziiia minerului, se 
Întocmesc proiecte pentru progra
mele dedicate zilei de 23 August. 
Bine ar fi ca aceste pregătiri ale ar
tiștilor amatori să nu se încheie la 
23 August. Directorii cluburilor să 
se ocupe exclusiv de treburile lor, 
artiștii amatori să fie sprijiniți de

VREMEA LICURICILOR
De la clubul muncitoresc din Lu

peni am primit o scrisoare, căreia 
îi dăm curs în rindurile care ur
mează, și pe care o amplificăm pe 
alocuri cu reflecțiile noastre.

După aproape 10 luni de zile (!) 
au fost terminate reparațiile capi
tale la clubul din Lupeni. Printre 
alte lucrări de reparații, amenajare 
și înfrumusețare a clubului a fost 
și revizuirea instalației electrice, că
reia i s-au adus modificările nece
sare pentru introducerea tensiunii 
de 220 V. Prin bunăvoința conduce
rilor unor întreprinderi din Valea 
Jiului au fost procurate corpuri de 
iluminat fluorescent care au și fost 
montate de electricieni la locurile 
fixata dinainte. Mai era nevoie ța 
tovarășii de Ia I.R.E.H., sectorul Lu
peni, să branșeze circuitul la re
țeaua exterioară a orașului. Dar 
abia acum se lasă întunericul. Din 
februarie se tergiversează acest lu
cru. Ba că n-au stîlpi, ba că n-au

PORȚILE DE
Pe marele șantier al sistemu

lui hidroenergetic și de navi
gație de la Porțile de Fier, 
lupta cu Dunărea a început în 
primăvară. Digul din amonte 
— prima stavilă înaintea ape
lor — și-a început atunci îna
intarea metru cu metru. In 
mijlocul bătrînului fluviu, la 
peste 200 de metri de mal, a 
fost așezată platforma plutitoa
re, de pe oare a început să se 
împlînte în adîncuri puterni
cele celule ale batardoului, prin 
care, mai tîrziu se va face 
joncțiunea cu digurile din a- 
monte și aval. In asaltul pornit 
împotriva apelor, mai mulți in
gineri și maiștri au conceput 
o ingenioasă metodă de lucru, 
datorită căreia timpul de mon
tare a fiecărei celule s-a re
dus ou 10 pînă la 15 zile. La 
sfîrșitul lucrărilor de construc
ție ale batardoului celular s-au 
calculat aproape 70 de zile 
cîștigate față de termenul fi
xat. Sosirea verii apropia tot 
mai mult momentul joncțiunii 
batardoului cu digul dih amon
te.

Evenimentele s-au succedat 
apoi rapid pe acest mare șan
tier al forței și luminii. In noap
tea de 7 spre 8 mai, digul din 
amonte a fost terminat, reali- 
zîndu-se joncțiunea ou batar- 
doul celular. Zeci de autobas
culante transportau continuu 
stînci, prăvălindu-le în apele 
silite să se strecoare prinbr-o 
deschizătură ce se redusese 
pînă la 1 m. La două ore după 
miezul nopții, în uralele de 
bucurie ale celor ce sărbăto
reau prima mare victorie de 
pe șantier, ’Dunărea lusese o- 
bligată să-și abată cursul.

După alte citeva săptămînl

conducătorii lor din producție, iar 
C.L.S. șă acorde mai multă atenție, 
să se preocupe cu mai mult simț de 
răspundere de activitatea culturală 
a Văii Jiului.

Revenind la pregătirea artiștilor 
amatori pentru Ziua minerului, tre
buie să spunem că ei manifestă mult 
interes la repetiții, instructorii șînt 
exigenți și cu siguranță că progra
mele lor artistice vor fi pe placul 
spectatorilor, așa cum au fost în 
fiecare an cu asemenea prilej.

La Uri câni, Lupeni, Aninoasa, Pe
trila și Lonea artiștii amatori își 
dau întîlnire în fiecare seară la 
club și repetă pînă tîrziu. Ei pre
gătesc cîntece închinate minerilor, 
programe artistice în care cinstesc 
vrednicia minerilor, munca lor eroi
că în adîncuri, pe fruntașii în în
trecerea socialistă și evidențiații in 
producție, învață noi melodii și 
dansuri populare cu specific local.

Așa că sîmbătă după-amiază în 
sălile cluburilor și duminică pe 
estradele improvizate în aer liber, 
artiștii amatori din Valea Jiului își 
vor distra ortacii de muncă cu pro
grame speciale dedicate lor, îl vor 
însoți cu cîntecui și dansul de di
mineață pînă seara tîrslu.

cablu, ba că n-au diferite alte acce
sorii. Conducerea clubului a procu
rat însă șl aceste materiale și în 
1^ iulie părea că lucrările se vor 
apropia de Sfîrșit. Dar nu. Cel de la 
I.R.E.H. n-au catadicsit să facă bran- 
șarea. Pentru ei formula legii lui 
Ohm s-a transformat din: 
U I X R în: indolență >< lipsă 
de răspundere a celor de la I.R.E.H; 
— creșterea tensiunii salariaților 
clubului din Lupeni. S-au gîndit 
poate că acum, alături de cele cî- 
teva becuri, alîrnate printre lămpile 
de iluminat fluorescent, mai pot lu
mina și licuricii, că doar e vre
mea lor. Da, dar vremea licuricilor 
se apropie de sfîrșit. E bine ca to
varășii de Ia I.R.E.H., sectorul Lu
peni, să facă lumină în această pro
blemă; să nu-i mai țipă sub ten
siune pe cei de la clubul sindicate
lor din Lupeni, Nu de altceva dar 
s-ar putea ca cineva de la I.R.E.H. 
să se... electrocuteze.

aer - i9e«
a fost închis digul din aval și 
batardoul propriu-zis. Un pu
ternic inel de metal și stîncâ 
a eliminat apele pe de o su
prafață de aproape 200 000 de 
m p. Preludiul spre succesele 
viitoare se încheiase. Graficele 
consemnau un avans al lucră
rilor de aproape trei. luni.

După evacuarea apel din in
cinta batardoului Dunărea și-a 
lăsat albia liberă, putînd fi 
astfel începute lucrările de ex- 
cavație în vederea turnării be- 
tpanelor (peste un milion me
tri cubi) la centrala electrică 
și la ecluză. Pe „fundul" Du
nării, -unde se află aoum șan
tierele centralei electrice și 
ecluzei, exploziile trezesc din 
liniștea erelor rooa ascunsă 
sub adîncuri.

Lucrările de exoavație se 
fac concomitent cu construc
ția ecluzei și portului. Prima 
lamelă a radierului ecluzei din 
amonte de batardou, care a 
fost turnată din beton, a mar
cat de fapt începerea lucrări 
lor de bază ale viitoarei căi de 
comunicație pentru navele flu
viale ce voit circula în zona 
malului românesc al Dunării.

In toate punctele de lucru, 
în incinta batardoului, în zona 
de construcție a ecluzei, la a 
vantpprt, la funicular, la sta
ția de betoane, ca și în zona 
de construcție a noii căi de co
municație, constructorii se în
trec pe ol înșiși învingînd fu
ria apelor și tăria stîncllor, du- 
rînd pe Dunăre unul dintre 
cele maț mari și mai impor
tante obiective ale cincinalului.

ION FIERARU 
Corespondentul „Agerpres" 

pentru regiunea Oltenia

FELICITĂRI
Cu prilejul sărbătoririi Zilei minerului, conducerile administrative, orga

nizațiile de partid, comitetele sindicatelor și U.T.C. ale exploatărilor miniere 
Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petrila, Lonea, ale preparațiilor de cărbuni 
Lupeni, Coroești și Petrila, E.D.M.N. și U.R.U.M.P. felicită călduros colectivele lor 
de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari pentru succesele obținute în 

dezvoltarea producției de cărbune și le urează în viitor noi și tot mai mar*  

realizări, sănătate și fericire 1



Comunistul Bojinaru Nicolae de la mina Lupeni, este unul din 
cei mai buni sudori ai sectorului XIII electromecanic. El execută prompt 
și de bună calitate lucrările încredințate.

Cu Esculap în anchetă 
prin unitățile „Alimentara"

Interviul acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 

televiziunii bulgare

(Urmate din pag. l-a)

cjazin vădesc aceeași preocupare 
pentru expunerea igienică a mărfu
rilor.

„Banalele" 
mărunțișuri neigienice

Uzăm prea mult de cuvinte în 
ghilimele, dar se pare că anumite 
asp'ecte ale comerțului în condiții 
igienice sînt voit bagatelizate de 
către unii responsabili de magazine 
și de către lucrătorii ditf subor
dine. Să exemplificăm. Poate cineva 
spune că o ETICHETĂ MUCEGĂI
TĂ nu lezează cu nimic igiena pro
dusului pe care-1 prezintă ? Noi spu
nem că da. Este prima impresie pe 
care ți-o faci despre marfa expusă 
privind o astfel de etichetă care a 
fost înfiptă în bucata de salam, de 
brînză sau de șuncă de-a lungul a 
mai multe luni de zile. Unitățile nr. 
47 și 60 din Vulcan, nr. 150 din Lo- 
nea, nr. 2 și 5 din Petroșani, din 
cele- vizitate de noi, oferă astfel de 
„exemple". Nu credem că cineva 
susține că se face un comerț igienic 
atunci CÎND PE TEJGHEA ÎȚI 
MURDĂREȘTI LA PRIMA ATIN
GERE MANȘETELE CĂMĂȘII cu 
un „aliaj" de ulei, băuturi, grăsimi 
etc. Sau CÎND DE PE LA ÎNCHEIE
TURILE FRIGIDERELOR ÎȚI SARE 
ÎN OCHI MURDĂRIA, semn că de 
curățenia acestor accesorii ale co
merțului nu s-’a ocupat nimeni de 
multă vreme. Și nu vrem să gene
ralizăm acest lucru. Vom exempli
fica cu unitățile nr. 2 din Petro
șani (în colonie), cu nr. 35 și 150 
din Lonea, cu nr. 47 din Vulcan, ca 
să Ie arătăm doar pe cele care le-am 
cuprins în ancheta noastră. In ma
terie de lipsă de igienă a comerțu
lui. unitatea nr. 2 din Petroșani e 
pe primul loc.

JINUTA VÎNZĂTORULUI are o 
ma:« tangență cu igiena comerțului. 
Un fir de păr găsit în untura sau 
marmelada pe care le-ai cumpărat de 
la Alimentara, te face să te gin 
deșii imediat la vînzătoarea fără bo
netă. Și vă asigurăm că în unită
țile pe care le-am vizitat am în- 
tîlnit foarte puține lucrătoare pur- 
tînd bonetă. Un amănunt amuzant. 
La unitatea nr. 26 din Petrila două 
vînzătoare nu purtau bonetă, în 
schimb purta... casiera. Și iarăși fa
cem c paranteză. La acest magazin, 
în ziua cînd l-am vizitat, se aflau 
doar... 200 grame de salam. O fi 
vorba de simțul de gospodar al 
gestionarului ?

i

La ce-i bun 
degetul opozabil

Dacă ați cumpărat de la același 
raion al unui magazin brînză și 
măsline și dacă vînzătorul nu le-a 
scos din putină cu mîna după ce, 
cu aceeași mînă îl servise pe clien
tul dinaintea dvs. cu pește sau cu 
slănină sărată, înseamnă că vîn
zătorul respectiv e o excepție. Dacă 
ați cumpărat smîntînă vărsată și 
vînzătorul n-a dat cu degetul pe 
marginea polonicului și apoi nu l-a 

șters de marginea bidonului, atunci 
iar s-a întîmplat o excepție. Cel pu
țin așa s-au petrecut lucrurile în 
magazinele pe care le-am vizitat. 
Probabil că breasla vînzătorilor e 
prima care a sesizat utilitatea de
getului opozabil.

Să lăsăm gluma la o parte. Mîi- 
nile le folosim în o mie și una de 
scopuri pe zi.

Produse suspecte
In ancheta noastră am constatat 

că, în general, în magazine se des
fac mărfuri proaspete, ceea ce e o 
garanție a calităților igienice ale pro
duselor. Am întîlnit însă și rever
sul sau stări de fapt care te lăsau 
să bănuiești acest revers. La unita
tea nr. 47 din Vulcan, de pildă, 
erau expuse în frigider două calu
puri de cașcaval învinețite de mu- ■ 
cegai alături de alte produse proas
pete. Pe lingă faptul că acest pro
dus nu mai e cumpărat de nimeni, 
el pătează cartea de vizită a ma
gazinului; la unitatea nr. 150 din 
Lonea, era expus în frigider pari
zer vizibil alterat. I.a unitatea nr. 5 
mezeluri-brînzeturi din Petroșani, de 
cum intri pe ușă te întîmpină un 
miros neplăcut de produse alte
rate. Cum de pot rămîne multă 
vreme în magazine astfel de măr
furi ?

Raidul nostru anchetă ne permite, 
așa cum aminteam la început, să 
tragem cîteva concluzii:

Magazinele sînt în general bi
ne aprovizionate cu produse proas
pete in sortimente variate.
• Condiții de păstrare și expu

nere a produselor există. Ele nu 
sînt însă folosite peste tot In mă
sură corespunzătoare.

0 Igienei accesoriilor comerțu
lui — rafturi, tejghele, utilaj fri
gorific, vase — nu i se acordă pes
te tot atenția cuvenită.
• Ținuta lucrătorilor și modul de 

deservire nu corespund în multe ca
zuri unui comerț igienic.

0 Igiena comerțului alimentar e 
un domeniu față de care conduce
rea O.C.L. Alimentara, gestionarii, 
lucrătorii din comerțul alimentar 
trebuie să manifeste mai multă preo
cupare, mai mult simț gospodăresc.

Iniiiieiile penim sxamenBl de adultele 
la liitai le lulinta generala din Peirojani

înscrierile pentru examenul de 
admițere la cursul seral al. liceului 
de cultură generală din Petroșani 
se fac între 15—24 august. Se pot 
înscrie numai muncitori, funcțio
nari etc, aflați în cîmpul muncii, 
înscrierile se fac pe bază de do
sar, cuprinzînd următoarele acte:

1. Certificatul de absolvire a șco
lii generale (în original)

2. Certificat de naștere (copie)
3. Gopie după certificatul de că

sătorie (numai pentru femei)
4. Cererea de înscriere — care 

se va completa la școală pe formu
lar tip.

(Urmare din pag. l*a)

Consolidarea păcii și securității 
mondiale este condiționată de așeza
rea relațiilor între state pe baze noi, 
care să asigura fiecărui popor posi
bilitatea de a urma călea dezvoltă
rii sociale care corespunde voin
ței, aspirațiilor și intereselor șale 
vitale. Principiile independenței și 
suveranității naționale, ale egalității 
în drepturi și neamestecului în tre
burile interne ale altor țări capătă 
azi în lume o recunoaștere tot mai 
largă, se impun ca singură bază ra
țională, unanim acceptabilă, pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre state, 
pentru sporirea încrederii și stimei 
reciproce între popoare, pentru în
tărirea păcii.

Considerăm că un rol deosebit 
de important în instaurarea și dez
voltarea unor asemenea relații între 
state, în normalizarea situației in
ternaționale îl au țările socialiste. O 
condiție principală a sporirii influen
ței țărilor socialiste asupra spiritu
lui în care se desfășoară raportu
rile interstatale o constituie fără 
îndoială întărirea continuă a unită
ții și coeziunii lor. Unitatea țărilor 
socialiste în problemele fundamen
tale ale vieții internaționale, în lup
ta pentru zădărnicirea politicii a- 
gresive a imperialismului, pentru 
înfrîngerea intervenției S.U.A. in 
Vietnam, este o condiție principală 
a unității tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste în lupta pentru apărarea 
păcii popoarelor, pentru întărirea se
curității internaționale.

ÎNTREBARE: Cum evoluează, du
pă părerea dv., relațiile interbalca- 
nice și care sînt perspectivele dez
voltării lor ?

RĂSPUNS: Experiența istoriei a 
învățat popoarele din Balcani, care 
în trecut au fost folosite de pute
rile imperialiste ca pioni de mane
vră în politica lor de dominație și 
acaparare, că interesele lor sînt 
legate de stabilirea unor relații de 
înțelegere și bună vecinătate în a- 
ceastă parte a lumii. Condițiile de 
dezvoltare istorică au făcut ca po
poarele balcanice să fie animate de 
aspirații și idealuri comune în lupta 
împotriva cotropitorilor, pentru eli
berare națională și socială, pentru 
unitate de stat și neatîrnare. Popo
rul român consideră că apărarea și 
întărirea păcii, dezvoltarea colabo
rării pe baza stimei și respectului 
reciproc constituie o cauză comună 
a tuturor țărilor din Balcani.

In spiritul rezoluției inițiate de 
țara noastră și adoptate de Aduna
rea Generală a O.N.U. cu privire 
la acțiuni pe plan regional pentru 
îmbunătățirea relațiilor de bună ve
cinătate între statele europene cu 
orînduiri social-politice diferite, Ro-*  
mânia depune eforturi consecvente 
pentru dezvoltarea unui climat de 
înțelegere și colaborare între toate 
popoarele din Balcani, pentru tran
sformarea zoniei balcanice într-o re
giune lipsită de arma atomică. Sînt 
cunoscute inițiativele întreprinse 
de-a lungul ultimilor ani în acest 
sens de partidul și guvernul nos
tru. Noi cunoaștem, de asemenea, 
și dăm o înaltă prețuire eforturilor 
depuse de Bulgaria pentru îmbună
tățirea relațiilor interstatale balca
nice, inițiativelor sale privind îm-

Examenul începe în 25 august și 
se dă din obiectele; limba română 
și matematică (scris șl oral) și Isto
ria Republicii Socialiste România.

înscrierile pentru examenul de 
admitere la cursul fără frecvență 
al liceului se fac între 10—19 sep
tembrie, iar examenul începe în 20 
septembrie. Examenul se va susți
ne din aceleași obiecte ca la cursul 
de zi și seral. Gandidații prezintă 
aceleași acte, în afară de dovada 
din cîmpul muncii (deoarece se 
poate prezenta la acest examen 
orice cetățean indiferent de v ir stă 
și chiar dacă nu este salariat). 

bunătăUrea climatului politic din a- 
ceastă regiune.

După părerea noastră, raporturile 
de colaborare între țările din Bal
cani se dezvoltă, în ultima vreme, 
în mod pozitiv. Țara noastră acțio
nează consecvent pentru extinderea 
colaborării multilaterale cu toate ță
rile socialiste din Balcani, pentru in
tensificarea relațiilor cu Albania, 
Bulgaria, Iugoslavia. Se lărgesc 
schimburile economice, politice, cul
turale și științifice cu R. P. Alba
nia, în folosul ambelor noastre po
poare. Capătă o amploare crescîndfi 
colaborarea dintre România și Iu
goslavia; cu prilejul vizitei în țara 
noastră a tovarășului Iosip Broz Ti
to șl a altor întîlniri cu conducăto
rii iugoslavi s-au profilat noi posi
bilități de dezvoltare a schimburilor 
reciproce, de întărire a prieteniei 
româno-iugoslave.

România acționează totodată pen
tru îmbunătățirea și întărirea legă
turilor sale cu țările nesocialiste din 
această zonă. Recenta vizită în 
țara noastră a delegației parlamen
tare turce în frunte cu domnul Fer- 
ruh Bozbeyli, președintele Medjili- 
sului, precum și vizita făcută în 
Turcia de delegația guvernamentală 
română în fruhte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, marchează 
progrese îmbucurătoare în relațiile 
româno-turce, oglindesc dorința ță
rilor noastre de a dezvolta colabo
rarea reciproc avantajoasă, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale. 
Se dezvoltă de asemenea colaborarea 
dintre România și Grecia; ne expri
măm convingerea că vizita pe care 
o va întreprinde în Grecia dele
gația guvernamentală română In 
frunte cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, la invitația guvernului grec, 
va contribui la realizarea unor noi 
progrese pe calea intensificării rela
țiilor multilaterale dintre țările 
noastre.

Dezvoltarea schimburilor econo
mice, politice, tehnice, științifice, 
culturale, turistice dintre țările bal
canice, întîlnirile bilaterale șl multi
laterale dintre reprezentanții foruri
lor conducătoare, ai organizațiilor 
obștești, ai vieții publice corespund 
intereselor tuturor popoarelor din 
Balcani, contribuie la îmbunătăți
rea climatului politic și consolidarea 
păcii în această zonă. De aceea ne 
exprimăm convingerea că, dînd do
vadă de spirit de răspundere față 
de interesele propriilor popoare, 
guvernele țărilor balcanice vor ac
ționa consecvent pentru transfor
marea Balcanilor într-o regiune a 
bunei vecinătăți, a colaborării paș
nice, spre binele păcii și securită
ții pe întregul continent, în întrea
ga lume.

ÎNTREBARE: Ce părere aveți des
pre dezvoltarea colaborării dintre 
popoarele bulgar și român, a prie
teniei ramâno-bulgare î

RĂSPUNS: Relațiile de priete
nie româno-bulgare au rădăcini 
adinei în trecutul Istoric, în lupta 
dusă de-a lungul secolelor de po
poarele noastre pentru eliberare 
națională, pentru democrație și pro
gres social. Trăind în bună vecină
tate, luptînd și muncind alături, ro
mânii și bulgarii s-au legat printr-o 
trainică prietenie frățească, prin 
stimă și respect reciproc. In anii 
construcției socialiste, prietenia ro
mâno-bulgară ș-a întărit și a căpă
tat un conținut noii, dînd roade tot 
mai bogate pe terenul fertil al lup
tei comune pentru făurirea noii 
orînduiri, pentru cauza socialismu
lui și păcii. La baza prieteniei ro- 
mâno-bulgare stau principiile mar- 
xism-leninismului ai internaționalis
mului proletar, respectarea indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galitatea în drepturi, neamestecul 
în treburile interne, colaborarea șî 
întrajutorarea frățească, interesele 
prosperității ambelor popoare, cau
za generală a socialismului.

Poporul român se bucură din ini
mă de succesele remarcabile obți
nute de poporul frate bulgar, sub 

conducerea Partidului Comunist Bul
gar, în construirea socialismului, în 
dezvoltarea industriei, agriculturii, a . 
științei și culturii, în ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii, 
înflorirea Bulgariei socialiste este o 
mărturie grăitoare a capacităților 
creatoare ale poporului bulgar 
care, cu talent și hărnicie, pune tpt 
mai bine în valoare superioritatea 
noii orînduiri sociale.

Aș vrea să subliniez și cu s- 
ceastă ocazie satisfacția noastră 
pentru modul în care se dezvoltă 
relațiile de colaborare între Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Bulgaria în domeniul 
economic, politic, tehnlco-științifiț 
și cultural. Relațiile economice și 
comerciale dintre țările noastre au 
cunoscut, în ultimii ani, o creștere 
continuă : în anul 1966, schimburile 
comerciale româno-bulgare vor fi 
cu 17 la sută mai mari decît în 
1965, iar acordul comercial de lun
gă durată, pe anii 1966—1970, pre
vede o creștere cu aproape 50 Ia 
sută față de cei 5 ani anteriori. 
Colaborarea economică dintre țările 
noastre se va extinde prin construi
rea în comun, în anii următori, a 
hidrocentralei din zona Izlaz-Somo- 
vit, prin construcția liniilor de 220 
kV și de 400 kV pentru transp 
tul de energie electrică în R. P. 
Bulgaria.

Se intensifică schimbul de vizite 
între specialiști, oameni de știință 
și cultură, vizitele delegațiilor de 
activiști de partid din cele două 
țări, schimbul de informații $1 do
cumentare, se dezvoltă relațiile din
tre instituțiile de stat, organizațiile 
sindicale, de tineret șl alte organi
zații obștești.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar sînt unite 
printr-o trainică prietenie și solida
ritate frățească, întemeiată pe prin
cipiile marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, pe lupta 
comună pentru socialism și pace, 
îmi amintesc cu multă plăcere de 
vizita făcută în toamna anului tre
cut de delegația noastră de partid 
și guvernamentală în Republica 
Populară Bulgaria, de primirea căl
duroasă, prietenia sinceră și cordia
litatea frățească cu care am fost 
înconjurați pretutindeni de poporul 
bulgar. Aceste manifestări au con
stituit o puternică reafirmare a le
găturilor de prietenie și colaborare 
tovărășească statornicite între parti
dele, statele și popoarele noastre. 
Cu prilejul acestei vizite, al vizi
telor făcute de tovarășul Jivkov în 
România, precum și al altor întîl
niri cu conducătorii bulgari noi am 
hotărît împreună să dezvoltăm și 
mai mult relațiile dintre țările și 
partidele noastre, colaborarea eco
nomică, politică, tehnică, științifică, 
culturală, spre binele ambelor noas
tre popoare, aducînd în acest fel 
o contribuție la întărirea forței și 
coeziunii sistemului socialist mon
dial, la lupta pentru socialism și 
pace în întreaga lume.

Mă folosesc de această posibili
tate pentru a adresa, în numele 
comuniștilor români, al întregului 
popor român, comuniștilor bulgari, 
harnicului și talentatului popor bul
gar, de care ne leagă sentimente 
de profundă prietenie și relații de 
solidaritate trainică, un fierbinte 
salut frățesc. Vă doresc, dragi to
varăși, tuturor, noi și tot mai mari 
succese în munca eroică pe care 
o desfășurau, sub conducerea Parti
dului Comunist, pentru a făuri în 
patria dv. o puternică industria so
cialistă modernă — baza progresu
lui întregii societăți —• pentru dez
voltarea agriculturii, pentru înflo
rirea științei și culturii, pentru ri
dicarea nivelului vieții matoriâle 
și spirituale a tuturor celor ce 
muncesc. Sîntem încredințați că En
tuziastul popor bulgar va merge 
tot mai rapid înainte, în înfăptui
rea măreței opere de edificare a so
cietății socialiste, va face patria 
sa tot mal îmbelșugată și înflori
toare.

Urez din toată inima, tuturor oa
menilor muncii bulgari, sănătate, 
viață lungă, fericire și prosperitate.



4 STEAGUL ROȘU

In Nigeria 
se restabilește 
calmul

LAGOS 4 (Agerpres) — In Ni
geria, situația politică se reglemen
tează treptat, relatează agenția 
France Presse. In capitală și în în
treaga țară, circulația și-a reluat 
joi dimineața traficul normal, iar 
atît triburile hausa din nord cît și 
cele ibo din sud-est par dispuse 
să ajungă la o înțelegere. In acest 
sens se apreciază că eliberarea din 
închisoare a celor doi fruntași po
litici din estul Nigeriei, Obafemi 
Awolowo și Anthony Onahoro, con
damnați în 1962 pentru tentativă 
de lovitură de stat, a marcat, con
form agenției France Presse „un 
pas important pe calea tranzacțiilor 
politice".
; In timp ce noul guvern încearcă 
să reglementeze definitiv situația, 
în cercurile nigerieneise vorbește 
tot mai des despre moartea fostu
lui șef de stat, generalul Ironsî 
oare ar fi fost împușcat de către 
rebeli împreună cu guvernatorul 
militar al Nigeriei occidentale, 
Fajuyi. Nimic oficial nu s-a anun
țat încă, în acest sens.

Alianța Atlantică 
nu mai corespunde situației 
din Europa și din lume

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Un subcomitet al Camerei Repre
zentanților din Congresul S.U.A. a 
cerut după trei luni de dezbateri, 
administrației să ia măsuri urgen
te pentru o reformă amănunțită a- 
supra modului de organizare și 
funcționare a organizației N.A.T.O. 
In condițiile actuale, se precizează 
într-un raport al subcomitetului, a- 
lianța atlantică nu mai corespunde 
situației concrete din Europa și din 
lume. Statele Unite „sînt, de ase
menea, insensibile la schimbările 
petrecute în Europa" și au tendin
ța „de a dicta" în această organi
zație. Raportul face aprecierea că 
după retragerea Franței din coman
damentele integrate ar trebui in
cluși noi membri în alianță între 
care „Spania este în mod sigur un 
candidat logic".

Intensificarea activității politice 
la Bruxelles

Wil-îy de Clerck, viceprim-ministru,BRUXELLES 4 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează că 
la Bruxelles s-a produs o intensifi
care a activității politice determina
tă de înăsprirea relațiilor belgiano- 
congcleze, după ce consulul belgian 
la Lumumbashi, Pierre Marchal, a 
fost declarat „persona non grata" 
de către guvernul congolez. Intre- 
rupîndu-și vacanța, Pierre Harmel, 
ministrul afacerilor externe, l-a in
format pe rege în legătură cu 
desfășurarea situației, considerată în 
cercurile oficiale ca foarte îngri
jorătoare. Apoi, Harmel a avut o 
întrevedere, în aceeași problemă, cu

DIN TARILE SOCIALISTE
Recoltă bogată 
de fructe

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — 
Anul acesta în R. P. Polonă a 
fost o recoltă bună de fructe. 
Agricultorii polonezi au cules 
130 000 tone de căpșuni, sute 
de mii de tone cireșe și vi
șine. Se prevede ca și recolta 
de mere, pere și prune să fie 
foarte mare. Astfel, pînă în pre
zent statul a și achiziționa* * 
40 000 tone mere. Abundenta 
de fructe a făcut ca fabricile 
de conserve să lucreze din plin 
la producția de compoturi, dul
cețuri, gemuri și marmeladă.

• MONTEVIDEO. Alberto 
Heber, președintele Consiliului 
Național guvernamental al U- 
ruguav-ului (președintele repu
blicii), și-a abandonat în mod 
provizoriu funcțiile. Heber va 
face sîmbătă o declarație pen
tru a explica motivele hotărî- 
rii sale.

£ PHENIAN. Agenția 
| A.C.T.C. informează că Ten 

Diun Theak, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a avut o în
trevedere cu membrii delega
ției Comitetului japono-coreean 
de colaborare tehnico-știintifi- 
că, condusă de prof. Shoichire 
Nakai, președintele comitetului.
• WASHINGTON. Senatul 

american a respins un proiect 
de lege prin care cei 35 000 
de mecanici de avioane aflat* 
în grevă urmau să fie obligați 
să reia lucrul. Se subliniază 
că hotărîrea Senatului se ex
plică prin considerente electo
rale : în noiembrie vor avea 
loc alegeri pentru. Congres,,și 
senatorii evită să voteze .legi 
care nu sînt de natură să con
tribuie la sporirea popularității 
lor.
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Prezențe culturale
romanești

PRAGA 4. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță, transmite : La Pra- 
ga și-a început miercuri lucrările 
cel de-al 18-lea Congres al Socie
tății internaționale pentru educare 
prin artă (I.N.S.E.A.). La lucrările 
congresului participă specialiști din 
34 de țări, printre care și din țara 
noastră.

Din țara noastră participă Ale
xandru Bozin, director general ad
junct în Ministerul Invățămîntu-lui, 
și George Vîideanu, prorector al 
Institutului Pedagogic al Universi
tății Al. I. Cuza din Iași.

Timp de o săptămînă, partici- 
panții la congres vor audia și dez
bate 18 referate și comunicări pe 
tema : „Educația prin artă, educa
ția prin viitor". Delegația română 
va prezenta comunicarea intitula
tă : „Privire asupra educației este
tice în România".

In Comitetul Economic al E.C.O.S.O.C.,
GENEVA 4 (Agerpres). — In 

Comitetul Economic al E.C.O.S.O.C. 
au luat sfîrșit discuțiile asupra ac
tivității în domeniul dezvoltării in
dustriale. Din partea delegației ro
mâne a luat cuvîntul — în cadrul 
lucrărilor comitetului — Ion Des- 
mireanu, care a înfățișat, pe baza 
experienței României, rolul hotă- 
rîtor al industrializării în dezvol
tarea forțelor de producție și în 
consolidarea independenței națio
nale. Subliniind interesul cu care 
România privește eforturile similare 
pe care le fac celelalte țări ale 
lumii în curs de industrializare, re
prezentantul român a precizat po
ziția delegației țării noastre față 
de noul organism al O.N.U. pen
tru Dezvoltarea Industrială 
(O.N.U.D.I.) și față de activitatea 
de pînă acum a Comitetului pentru 
dezvoltarea industrială. El a ară
tat că România a sprijinit întot
deauna preocupările O.N.U. pentru 
lărgirea acțiunilor sale în dome
niul activității industriale, pentru 
crearea unui organism al O.N.U. 
care să se ocupe de problemele 
industriale și care să sprijine e- 
forturile pe care le fac în acest 

care conduce guvernul în absents 
primului ministru.

Guvernul belgian dorește să pună 
capăt încordării relațiilor cu Con
go, dar, înainte de a adopta o ho- 
tărîre așteaptă ca autoritățile con
goleze să își clarifice poziția. Ur
mează ca astăzi, ministrul de externe 
să-l primească pe consulul la Lu
mumbashi, Pierre Marchal. La con
sulatul din Lumumbashi a fost de
semnai însă Van Ussel, deoarece 
guvernul nu a vrut să lase va
cant acest loc în urma ultimelor 
evenimente.

O nouă conductă 
de petrol

SOFIA 4 (Agerpres). — In 
R. P. Bulgaria a intrat în func
țiune o nouă conductă de pe
trol care unește zăcămintele de 
țiței din Dolnodîbniksk cu par
cul de rezervoare din orașul 
Plevna. Pomparea petrolului se 
realizează cu ajutorul unor 
pompe centrifuge.

La Plevna se desfășoară, de 
asemenea, lucrările de con
strucție a altor două rezervoa
re de petrol, precum și a unei 
estacade pentru vagoanele-cis- 
terne.

Tot miercuri, la Praga a avut 
loc vernisajul expoziției „Copii din 
întreaga lume expun", în cadrul 
căreia sînt prezentate desenele și 
obiectele realizate de copii din 30 
de țări. Țara noastră este prezentă 
cu 70 desene și 3 vitrine cu obiec
te confecționate din lemn, metal și 
pînză în secțiile Palatului Pionieri
lor și în școli.

★

BERLIN 4 (Agerpres). — La Tea
trul de vară din Berlin — Grunau 
a avut loc premiera filmului ro
mânesc „Neamul Șoimăreștilor". 
Filmul a fost primit cu căldură de 
cei 3 000 de spectatori prezențî. 
La premieră a fost prezentă dele
gația de cineaști români formată 
din Mircea Drăgan, regizorul fil
mului, Colea Răutu și alțij.

domeniu țările membre și în spe
cial țările în curs de dezvoltare. 
Referindu-se la simpozionul inter
național asupra industrializării, ca
re urmează să aibă Ioc în 1967, de
legatul român a arătat că este im
portant ca acesta să reprezinte o 
etapă nouă în activitatea organis
mului respectiv, pe baza experien
ței colocviilor regionale din anii 
1965-1966.

După încheierea dezbaterilor, Co
mitetul Economic a adoptat o rezo
luție asupra standardizării, prezen
tată de cinci delegații, printre care 
și România, precum și alte hotărîri 
privind activitățile O.N.U. în do
meniul industrializării.

Comitetul Economic a început apoi 
examinarea Programului alimenterj 
mondial.

(„KAMBUJA" — PNOM PENII)

s- A-: Guvernul Verwoerd 
extinde „apartheidul66

declarat că 200 000 de sud-africani 
au. emigrat după venirea la putere a 
partidului lui Verwoerd.

CAPETOWN 4 (Agerpres). — In 
Parlamentul sud-afriican a fost pre
zentat un proiect de lege care dă 
mînă liberă guvernului R.S.A., în 
pofida opoziției unor autorități lo- 
gale, să extindă măsurile segrega- 
ționiste pe absolut întreg teritoriul 
țării. Prin această lege guvernul 
poate să impună „apartheidul" pe 
plăji, ștranduri și în localurile pu
blice. Tot marți, ministrul justiției 
al guvernului rasist al lui Ver- 
woerd, a relevat că pînă în prezent 
poliția sud-africană a arestat 125 
de persoane, dintre care 20 femei, 
în virtutea legii „celor 180 de zile", 
care permite procurorilor generali 
să ordone deținerea „persoanelor 
suspecte" timp de șase luni fără 
judecată.

In aceeași ședință, ministrul sud- 
african al planificării, Jan Haak a

ACȚIUNI SI MANIFESTĂRI PENTRU 
Încetarea războiului oin vietnam
Im potrivirea 
poporului francez

PARIS 4 (Agerpres). — In întrea
ga Franță continuă manifestările de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez. La Paris, zilele acestea, nu
meroase. delegații ale oamenilor 
muncii au demonstrat în fața clă
dirii Ambasadei S.U.A., cerînd în
cetarea imediată a agresiunii ame
ricane din Vietnam. La Toulon, 
Havre, Nîmes și Lille au avut loc 
mitinguri și adunări de protest îm
potriva războiului din Vietnam, ca
re amenință pacea mondială.

Cu un mare interes a fost pri
mită în întreaga Franță propunerea 
cunoscutului filozof britanic Ber
trand Russel cu privire la convoca
rea în luna noiembrie, la Paris, a 
unui „tribunal internațional", cu 
participarea unor personalități mon
diale, în vederea anchetării crime
lor comise în Vietnam de americani. 
După cum se știe, scriitorii francezi 
Jean-Paul Sărtrr și Simone de 
Beauvoir au acceptat să facă parte 
din acest tribunal.

O agresiune bazată 
pe denaturări 
Declarația senatorului Gruening

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în Congresul S.U.A., 
senatorul Gruening a declarat că 
„toate justificările intervenției mi
litare americane în Vietnam sînt 
lipsite de orice temei. Statele Unite, 
a subliniat el, s-au invitat singure 
să intervină într-un război civil, 
încălcînd atît prevederile Cartei 
O.N.U., cît și acordurile de Ia Ge
neva din 1954. Declarațiile potrivit

★
NEW YORK 4 (Agerpres). Co

mitetul Special O.N.U. însărcinat cu 
cercetarea politicii de apartheid a 
guvernului Republicii Sud-Africane 
a condamnat hotărîrea Băncii mon
diale de a acorda R.S.A. un credit 
de 20 milioane de dolari. Achkar 
Marof, președintele comitetului, a 
făcut o declarație subliniind ca 
Adunarea Generală a O.N.U. a a 
doptat în cursul ultimei sale sesiuni 
o rezoluție prin care se recomanda 
agențiilor specializate ale O.N.U. — 
printre care se numără și Banca 
mondială — să refuze acordarea 
de asistentă tehnică și economică 
Republicii Sud-Africane, exceptînci 
ajutorul umanitar. 

cărora S.U.A. luptă împotriva unei 
agresiuni și că agresorul este Viet
namul de nord, a menționat Grue- 
ning, sînt denaturări. Poporul ame
rican nu știe ce se petrece în Viet
nam, iar opinia publică americană 
n-a știut niciodată adevărul despre 
intervenția S.U.A. în Asia de sud- 
est".

Politica S.U.A. 
pune în pericol 
pacea întregii lumi

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului Co
munist din Argentina a dat publi
cității o declarație în care condamnă 
războiul dus de Statele Unite în 
Vietnam. In declarație se arată că 
politica S.U.A. de escaladare a răz
boiului pune în pericol pacea în
tregii lumi. Războiul de agresiune 
dus de Statele Unite în Vietnam, 
se subliniază în declarație, este un 
război „nu numai împotriva poporu
lui vietnamez, dar și împotriva tu
turor oamenilor progresiști, iubitor 
de pace".

Nota reprezentantei
R. P. Ungare la O.N.U.

<
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

Reprezentanța R. P. Ungare la 
O.N.U. a adresat o notă verbală 
președintelui Consiliului de secu
ritate, respingînd „argumentele" 
reprezentantului permanent al
S. U.A. la O.N.U., expuse în scri
soarea adresată de către acesta 
președintelui Consiliului de securi
tate la 30 iulie, prin care încear
că să justifice agresiunea ameri
cană împotriva poporului vietna
mez.

Guvernul R. P. Ungare, se spu
ne în notă, este gata să acorde 
orice ajutor poporului vietnamez 
în lupta lui dreaptă împotriva a- 
gresiunii imperialismului american 
și consideră că singura modalitafe 
de restabilire a păcii în Vietnam 
este încetarea agresiunii americane 
și îndeplinirea tuturor cererilor gu
vernului R. D. Vietnam și ale 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.
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