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Vizita delegației de partid 

și guvernamentale 

a R. D. Vietnam, condusă 
de tovarășul Fam Van Dong

Ceremonia semnării documentelor 
oficiale

tie

Cu sarcinile de plan depășiteLa sectorul II al minei Dîlja, în ziua de 30 iulie, tabela realizărilor a indicat 562 tone cărbune brut peste plan, dovedind că harnicul colectiv condus de inginerul Victor Ghioancă a muncit cu abnegație, cu multă tragere de inimă.întrecerea socialistă dintre brigăzi desfășurată în cinstea Zilei minerului și a

zilei de 23 August a cuprins torii din torului, rînduri minerii condusăRemusabatajul cameră nr.12, stratul 3,II vest. In brigadă loanIoan Moț,Hegediis pe lingă realizarea

toți munci- cadrul sec- In primei* s-au situat din brigada de minerul Miclea dinblocul această Danko, Nicolaesarcinilor de

lu- in lu-plan au executat crări de calitate privința susținerii crărilor miniere.Tot la sectorul au obținut succese marcabile din brigada condusă de Constantin Corco- del în abatajul frontal nr. 7, stratul 3, blocul II unde se experimentează pentru prima dată o modernă metodă de susținere a abatajului cu grinzi pășitoare. Du

ll re- minerii
pă cum ne-au comunicat tovarășii Vasi- le Nistor, secretarul biroului i zației de din sector și trul principal Zaharescu, minerii sectorului se evidențiază Andrei Preda, Simion Fus- tan, Vasile Șelaru și Ludovic Terenyi.

organi- bază mais- I Tudor dintre

Carol E. LASZLO maistru principal
EconomiiConcomitent cu activitatea rodnică desfășurată pentru depășirea planului de producție, colectivul' șantierului de construcții forestiere Cimpa — Petroșani, a înregistrat în perioada trecută din an și însemnate economii bănești. La fiecare 1 000 lei producție, cheltuielile planificate pentru prima jumătate a anului în curs au fost cu 15 lei mai mici.Obținerea acestui succes a fost posibilă prin folosirea u-

băneștinei tehnologii îmbunătățite de escavare a rocii dure în care sint săpate drumurile forestiere.După cum ne-a comunicat tov. Jean Diamand, secretarul biroului organizației de bază a șantierului, cele mai bune realizări în această direcție le-au adus formațiile de lucru conduse de Filip- Stroie, Eugen Bumbaru, loan Panfil, Iancu Chiriță și mecanizatorii Octavian Coviza, Sever Ionică și Panifil Florea.

Obiectiv de investiții 
pus în funcțiuneUn mou obiectiv de investiții de mare însemnătate a intrat în funcție Ia Preparația cărbunelui Petrila. Este vorba de o nouă ramură a funicularului de haldare — ramura 4 — construită cu scopul transportării sterilului.Pentru punerea rn funcțiune a acestei instalații, deosebit de importantă pentru activitatea minieră din partea estică a Văii Jiului (funicularul deservește transportul reziduului rezultat la prelucrarea cărbunelui provenit din exploatările miniere Lonea, Petrila, Dîlja și Livezeni), in sprijinul formațiilor de lucru ale lotului de construcții-niontaj ale T.C.M.M. au intervenit muncitorii secției haldă.Daniel GRUIANU, corespondent

Omniprezența
unui harnic colectiv

— Cfab-riea. de in dies trie L&ea.Ld —
Absorbiți de mirajul mate

riei cu străluciți de diamant a 
cărei amprentă domină în
treaga viată a municipiului, 
scăpăm adeseori din vedere 
colectivele de muncă mai 
mici care și ele desfășoară 
o activitate plină de interes 
și importantă ce se împletește 
armonios cu munca minerilor. 
Am vizitat zilele trecute un 
astfel de colectiv. In raidu
rile sale lucrează mai puțin 
de 500 de salariati din care 
mai mult de o treime sînt 
femei. Prin produsele muncii 
sale, colectivul Fabricii de in
dustrie locală din Petroșani es
te omniprezent în viața cetă
țeanului Văii Jiului. Ușile și 

ferestrele pe care le deschidem 
zilnic de cîteva ori in cele 
peste 20 000 noi apartamente 
sint confecționate aici. Mobi
lierul pentru toate școlile și 
căminele culturale, mobila ca
re sporește confortul în 
numeroase locuințe, pietrișul 
care fine asfaltul străzilor, 
deliciosul suc răcoritor sînt 
produse în secțiile Fabricii de

industrie locală. Fără să vrem, 
iară să ne dăm" seama, ne a- 
flăm intr-un permanent con
tact cu munca acestor oameni. 
Dar cu aceasta am spus pu
țin. Intilnim munca modestu
lui colectiv „6 August" con
cretizată în macazele pentru li
niile ferate Înguste ce brăz
dează labirinturile subpămîn- 
tene ale exploatărilor miniere 
din Valea Jiului, în sabojii de 
vagoane și elemenții pentru 
grătarele aglomeratoarelor de 
la Combinatul siderurgic Hu
nedoara, în piesele turnate 
din fontă și aluminiu pentru 
mașinile de cusut, de spălat 
rufe și mașinile unelte fabri
cate la Cugir... Gama produ
selor industriei locale din 
Valea Jiului este din ce In ce 
mai bogată și mai variată.

— Producem anul acesta — 
relata inginerul EMERIC FAR
KAS, directorul Fabricii de 
industrie locală „6 August" —G. ADAM(Continuare în pag. a 2-a)

Bgrup de locatari ai blocului 
Muncii nr. 25 din Vulcan. Blo- 
10 etaje și nouă ne place, că

liftierului"...
La cheremul

I

I

...Sîntem un
de pe Aleea 

cui nostru are 
sîntem... la înălțime, scrutăm orizontul de pe 
fereastră și priveliștea e minunată. Care este 
insă inconvenientul ? Nu prea avem chef să 
privim pe fereastră. De ce ? E foarte clar : 
pentru că sîntem mereu obosiți. Dimineața 
pleci la treabă, nu ai timp să admiri natu
ra, cînd te înapoiezi abia... îți tragi sufletul, 
ajungînd sus, pe... scări. Una și cu una fac 
două — liftul nostru, nu „merge". Adică „mer
ge" el, că nu e defect, dar „merge" doar 
cînd vrea el. Nu liftul ci... „liftierul". Adică 
cel ce are în supraveghere lifturile I „Liftie-

Maistrul constructor Valentin Chira de la T.C.H., sectorul Petrila, dă indicații de la unul din caturile noului bloc ce se construiește in cartierul „8 Martie".
Adunări generale ale oamenilor muncii

O cerință prioritară:
îmbunătățirea indicatorilor

Una din principalele premise ale realizării unei activități tehnico-economice de înaltă eficiență economică o constituie strînsa corelare a indicatorilor cantitativi și calitativi, asigurarea condițiilor de realizare a lor in concordanță cu cerințele dezvoltării echilibrate a întreprinderii. Realizării și depășirii sarcinilor prevăzute la principalii indicatori cantitativi — producție brută, producție marfă și globală — nu Ie corespunde un bilanț e- conomic pozitiv decit în eventualitatea cînd provind din încadrarea în principalii indicatori calitativi fixați prin plan-productivitate, consumuri specifice de materii, materiale și energie etc.Toate cele de mai sus și-au găsit o ilustrare fidelă în recenta adunare a oamenilor muncii din cadrul Exploatării miniere Lonea, prilej cu care analiza obiectivă, responsa-

calitativi

prezentată comitetului ing. Aurel rezultatele

bilă a rezultatelor înregistrate la finele primului semestru a stat la baza direcționării activității colectivului în vederea realizării exemplare a sarcinilor de plan ale semestrului II și pregătirii activității productive a anului 1974.Darea de seamă de președintele oamenilor muncii, Brinduș, a relevatde ansamblu pozitive cu care a fost încheiat primul semestru, sintetizate prin realizarea producției brute de cărbune în proporție de 100,3 la sută, și a producției globale în proporție de 102,8 la sută. A existat o preocupare permanentă pentru asigurarea liniei de front și a deschiderii de noi rezerve, fapt ilustrat de depășirea cu peste 1 000 de metri cubi a prevederilor planului de pregătiri, și în realizarea în proporție de 114,5 Ia sută a planului de investiții.

Toate aceste rezultate slnt o dovadă a mobilizării corespunzătoare a întregului colectiv al minei, a maturității și responsabilități pe care acesta le-a dovedit în repetate rînduri. Satisfacția prilejuită de aceste rezultate bune nu a fost, însă, deplină, deoarece darea de seamă a raportat și o nerealizare cu multiple implicații: prețul de cost a fost depășit1 cu 11,60 lei pe tona extrasă. La această depășire au contribuit toate elementele de cheltuieli, și îndeosebi salariile și consumurile de materiale, unde s-au înregistrat depășiri de 4,72, respectiv, 3,40 lei pe tonă.Neîncadrarea în fondul de salarii planificat este urmarea. directă ductivității a realizării pro- muncii doar InIng. Bujor BOGDAN

Cînd va dispare „căldura 
din... unele instalații 
frigorifice aflate în 

alimentația publică și în 
magazineleIn sezonul cald, mai mult decît oricînd, toate instalațiile frigorifice din unitățile alimentare sau de alimentație publică trebuie să se găsească permanent in stare de func-’ ționare. Numai în acest fel va exista siguranța păstrării

alimentare ?

(Continuare in pag. a 3-a)

Pe cărările vacanței

j
rul" e stăpînul absolut al liftului nostru. Cînd 
vrea el, liftul „merge", cînd nu vrea, 
„merge". Cu el (cu „liftierul") liftul urcă 
coboară, că are cheie (și-l deschide și-l îi 
chide), cu noi — nu I 
la consiliul popular 
rezolvarea. N-a venit 
știm cînd va veni. Și 
praveghetor - depanator de lifturi moi vor
bește și urît cu noi, locatarii, cînd îi pretin
dem să ne pună liftul la dispoziție, că e al 
nostru al tuturor și nu al lui. Cum îl întrebăm 
de lift, cum... sare în sus, cu gura pe noi I 
Așa că mai bine tăcem. Și urcăm mereu scă
rile. De atîtea ori pe zi de cite ori e nevoie. 
Oare, de ce? De ce sîntem la cheremul unui 
om care se crede stăpînul liftului ? Acest „lif
tier" nu are șefi, nu poate fi pus... la punct, 
ca orice salariat care nu-și îndeplinește în 
bune condițiuni sarcinile de serviciu ? Noi. 
credem că da. Și așteptăm să fie „recompen
sat". Pentru că, după părerea noastră, meri
tă. Merită cu prisosință..."

nu 
Și 

în- 
Am sesizat „cazul" și 

orășenesc. Am așteptat 
încă nimeni și nici nu 
culmea e că acest su-

Semnează locatarii :Ion Sinzianu și Constantin Pricep (etajul 9), Dănică Tarabă, Aurel Brinzan, Vasile Rus, Vasile Lungu și Grigore Bondoc (etajul 10) 
din blocul B 3 Aleea Muncii nr. 25, Vulcan.

corespunzătoare a produselor alimentare.Această problemă a pricinuit nenumărate discuții în (sau în afara) cadrului organizat, între proprietarii utilajelor frigorifice și secția Petroșani a I. H. U. C. Deva. Pentru a vedea care este starea actuală a acestor agregate am stat de vorbă cu tov. Emil Abalașei. șeful serviciului comercial ah I. C. L. S. A. P. Petroșani, care ne-a relatat situația în unitățile de alimentație publică :— Dacă e să vă dau exemple de unități unde agregatele frigorifice nu funcționează, ar trebui să le înșirăm aproape pe toate. Desigur, o unitate nu are un singur frigider ; din cîte are, cu siguranță cel puțin este defect. Așa lucrurile la unitatea nr. „Carpați", nr. 3 ...Jiul" din Petroșani, unitatea nr. 30 ..Măgura" Lonea, nr. 25 ..Transilvania" Petrila,„Straja" și cofetăria „Trandafirul" din Vulcan, unitatea nr. 46 „Cina", 11 „Minerul" din Lupeni și altele. Nu putem spune că cei de la I.R.U.C. nu intervin prompt la solicitările noastre. Dar, este frecvent următorul aspect: azi se repară unele, mîine se defectează altele, așa îneît zilnic agregate-

După perioada practicii productive, studenții Institutului de mine Petroșani, străbat acum... cărările vacanței. 6 studenți (din activul sport — turism) se află deja la Izvorul. Mureșului unde, în a- fara destinderii, vor participa la dezbateri metodice, schimburi de experiență pe diverse teme. La Costinești, pe litoral, își petrece vacanta un grup de 10 studenți de la I.M.P., cărora li s-au adăugat și studenții-ruqbiști de la Știința Petroșani...In tabără

dar unul stau36
restaurantul

I. FIERARU
(Continuare In pag, o 3-a)

leri, un nou lot masiv de 
pionieri din Valea Jiului au 
plecat spre taberele vacantei, 
pentru 14 zile. 150 de P/°~ 
nieri vor poposi la Galafi, în. 
noua cetate a siderurgiei 
românești, iar a/ți 50 — la 
Năvodar t. Prilejuri de noi 
cunoștințe, de recreare, de 
aprofundare a celor învăța
te. SpectacolDuminică, 5 august a.c„ o- ra 20,30 sala mare a Casei de cultură a sindicatelor din Petroșani va găzdui un spectacol de muzică populară. Iși dau concursul popularul interpret-Fărîmiță Lambru, colaborator al Radioteleviziu- nii și orchestra de muzică populară a Casei de cultură.
...văiujfoițuăM

In prezența tovarășilor Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, prim- ministru al Guvernului R.D. Vietnam, marți la amiază, la Consiliul de Miniștri a avut loc ceremonia semnării documentelor oficiale încheiate cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale a R.D. Vietnam.Din împuternicirea Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Gheorghe Ră- dulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, iar din partea Guvernului R. D. Vietnam, tovarășul Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, viceprim-ministru, au semnat Protocolul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul R. D. Vietnam, Convenția de credit pe anul 1974 și Acordul de a- jutor economic și militar pe a- nul 1974.

Cu același prilej, tovarășii Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior, și Nguyen Van Dao, vice-minis- tru al comerțului exterior, au semnat Acordul comercial și de plăți pe anii 1974 și 1975, între cele două țări.La ceremonie au fost de față tovarășii Paul Njculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Ste- rian Țîrcă, adjunct al ministrului apărării naționale. Radu Constantinescu. . vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Tudor Zamfira, ambasadorul României la Hanoi, alte persoane oficiale române.Erau prezenți tovarășii Nguyen Co Thach, vice-ministru ni afacerilor externe, general- maior Tran ‘-'am, vice-ministru al apărării națonale, Nguyen Dang Elanh, ambasadorul R.D. Vietnam la București, alte persoane oficiale vietnameze.In alocuțiunea rostită după semnarea documentelor oficiale, tovarășul Gheorghe Radulescu a spus :Documentele semnate astăzi

dau expresie spiritului internaționalist, de solidaritate frățească de care sînt animate Partidul Comunist Român, guvernul și poporul român, hotă- rîte să acorde întregul lor sprijin operei de făurire a u- nei vieți libere și înfloritoare în Republica Democrată Vietnam. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, poporul • vietnamez poate să fie sigur de sprijinul Partidului Comunist Român, al Republicii Socialiste România și al poporului român în opera de reconstrucție pașnică și do edificare a socialismului în R D Vietnam.Totodată, doumentele semnate acum deschid posibilități reale de promovare a colaborării economice și tehnice între cele două țări, în dezvoltarea unor ramuri ale industriei extractive și prelucrătoare în R.D. Vietnam, precum și în formarea de cadre calificate necesare dezvoltării sale eco- nomico-socîalc.In sfîrșit, documentele încheiate exprimă dorința comună fermă de întărire în con-(Contînuare în pag. a 4-a)
Mitingul prieteniei și solidarității 

româno-vietnamezeCu prilejul vizitei oficiale de prietenie pe care o face în tara noastră delegația de partid si guvernamentală a Republicii Democrate Vietnam, marți seara, în Capitală, In Sala Palatului, a avut loc mitingul prieteniei și solidarității româno- vietnameze.Mitingul a reunit peste 3 000 de oameni ai muncii din întreprinderile și Instituțiile Ca

pitalei, personalități ale vieții științifice și culturale, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale și organizații obștești. generali și ofițeri superiori. In sală se aflau, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.La miting au asistat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în tara noastră, precum și mem

bri ai Ambasadei R.D. Vietnam și al Ambasadei Republicii Vietnamului de sud la București.încadrate de drapele de stat ale celor două țări, stemele Republicii Socialiste România șl Republicii Democrate Vietnam împodobeau fundalul scenei. In(Continuare în pag. O 4-a)
Cuvintarea 

tovarășului
Ion Gheorghe 

MaurerMult stimate tovarășe Fam Van Dong, Stimați tovarăși membri ai delegației de partid și guvernamentale vietnameze.Dragi tovarăși,In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al Consiliului de Miniștri, în numele întregului nostru popor, adresez un cald și prietenesc salut delegației de partid și guvernamentale vietnameze, în frunte cu tovarășul Fam Van Dong. prim-ministru al guvernului Republicii Democrate Vietnam. Vizita în Republica Socialistă România a reprezentanților de seamă ai neînfricatului popor vietnamez ne prilejuiește o maro bucurie, constituind încă o dovadă a legăturilor tradiționale de strînsă alianță și colaborare multilaterală între țările, partidele și popoarele noastre.Opinia publică românească a primit cu profundă satisfacție vestea încheierii a- cordului de Ia Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, ca pe o victorie măreață a poporului frate vietnamez, a tuturor țărilor socialiste, a forțelor iubitoare de pace și progres din întreaga lume. Această victorie, care a încununat lupta pentru libertate și salvgardarea ființei naționale a unui popor brav, a însemnat un triumf al rațiunii asupra brutalității, al dreptății asupra oprimării. Voința neclintită și uriașele sacrificii umane și materiale ale poporului vietnamez au constrîns pînă la urmăICcntinunre tn oag a 4-a)

Guvîntarea 
tovarășului 

fam fan GongStimate tovarășe Ion Gheorghe Maurer, Dragi tovarăși și prieteni din corpul diplomatic.Dragi tovarăși,In numele Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, ai guvernului Republicii Democrate Vietnam, exprimăm mulțumirile noastre sincere poporului român și populației capitalei București pentru primirea cordială și solemnă; mulțumim, de asemenea, pentru cuvintele călduroase la adresa țării noastre, a operei noastre revoluționare, ale tovarășului Ion Gheorghe Maurer precum și ale tovarășilor Ștefan Boțea, Mihaela Dumitru și Gheorghe Bujgoi.Vizitînd România frățească, delegația noastră este purtătoarea sentimentelor de caldă prietenie și gratitudine sinceră ale Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, guvernului R. D. Vietnam și ale întregului popor vietnamez față de Partidul Comunist Român, în frunte cu stimatul tovarăș secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, față de guvernul Republicii Socialiste România, și de poporul frate român care au acordat sprijin și ajutor luptei noastre împotriva agresiunii americane, pentru salvarea țării și în construirea socialismului în țara noastră.Dragi tovarăși,Poporul vietnamez iși exprimă profunda admirație față de poporul român care secole de-a rîndul a luptat pentru apărarea țării, pentru cucerirea independenței și libertății. (Continuare în pag. o 4-a)
Intîlnire prietenească

1In zilele de 30—31 iulie a avut loc în Crimeea o întîl- nire a conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, Ia care au participat: T. Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, G. Husak, secretar general al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, E. Honecker, prim-secretar al C.C. al

P.S.U.G., J. Țedenbal, prim- secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, E. Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, J. Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., L. 1. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., precum și A. A. Gro- mîko, membru al Biroului

Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., B. N. Ponomariov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S.Participanții la întîlnire s-au informat reciproc asupra vieții și activității partidelor lor,(Continuare în pag. a 4-a)
Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu 
cu tovarășul Todor JivkovCu ocazia prezenței Ia odihnă în Crimeea, marți după-a- miază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al

P.C.R., s-au întîlnit cu tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.In cadrul întâlnirii, au fost abordate probleme privind dezvoltarea în continuare a colaborării prietenești dintre

Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar și a relațiilor de bună vecinătate dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.Intîlnirea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească.
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Asemenea cărturarilor Renașterii, prin opera sa atît de vastă și bogată, prin marea sa pasiune pentru investigația științifică, Dimitrie Cantemir se profilează în contextul culturii românești ca un adevărat deschizător de drumuri.„Filozof între regi și rege între filozofi" - cum era denumit la primirea sa în Academia berlineză, cu puterea minții sale, a cuprins noi probleme științifice depășind cu mult obișnuitele preocupări din acea vreme, limitate la literatura cu caracter teologic sau istoriografie. Prin tot ce ne-a lăsat moștenire Dimitrie Cantemir, el reprezintă adevărat simbol ramificat poporului nostru, aduninddestinul personal și in opera sa, toate datele noastre fundamentale.Ca intelectual și ca om, re- mareîndu-se încă de timpuriu prin educație, expresie, faimă, Cantemir a fost una dintre cele mai complexe personalități ale timpului său.Citind și recitind faptele-i de glorie din prea scurta sa domnie in scaunul Moldovei, sau meditînd asupra impresionantei sale opere, trei aspecte impresionează. In primul rînd, învățatul căruia i-a mers vestea in toată Europa, cunoscător a zece limbi, poet și muzicolog, membru al Academiei din Berlin, era fiul unui tean... analfabet, lată ria cronicarului Ion in „Letopisețul Țării vei" : „Au socotit cu Constantin Cantemir
oș- mărtu- Neculce, Moldo- toții pre clucerul.

fiind om bătrîn ca de șepte- zeci de ani și om simplu, mai de gios, că nici carte nu știa, socotind boierii că l-or purta cum le voia lor"...In al doilea rind, faptul că celebra lucrare privind Imperiului Otoman este cepută ca o istorie rii" dar ți creșterii", Cantemir prin urmare , imperiului cu mai mult de un veac și jumătate înainte de prăbușirea acestuia. Și pentru începutul secolului al XVIII-lea o asemenea viziune a fost considerată chiar hazardată. Impresionanta putere de sinteză a domnitorului român a reușit să treacă de impresia de bogăție și fast, pe care i-a lăsat-o imperiul și capitala sa, unde s-a format spiritualicește.Și un al treilea fapt, pentru care Dimitrie Cantemir pe drept cuvînt este denumit intelectual patriot, este acela că eruditul român a înțeles la un moment dat că a venit vremea să părăsească biblioteca pentru a lua sabia in mină, pentru a-și face datoria față de poporul său. Prin această profundă împletire a scrisului cu fapta, a operei sale științifice ce a adus la cunoștința lumii adevărurile ’unda- mentale ale poporului român cu acțiunea politică, Dimitrie Cantemir constituie, în orizontul vieții social-politice '■omenești, un exemplu fără precedent, un luminos precursor al pașoptiștilor.

Istoria con- a „crește- a... „des- vedea, declinul

In colecția :tivității politiceSeria „In sprijinul organizațiilor de partid" GHEORGHE NICOLESCUContrplul — latură constitutivă a exercitării rolului conducător al organizațiilor de partid.Seria „In sprijinul organizațiilor de tineret" D. MATALAComitetul U.T.C. convoacă adunarea generalăColecția „Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate"Seria : „Economie"NICOLAE NICHITAFondul național de dezvoltare economico-socială și utilizarea lui raționalăColecția „Biblioteca activului sindical"XXXForme și metode ale muncii politico-educative în sprijinul disciplinei și ordini în producție.

Figura titanică de savant modern a lui Nicolae lorga este considerată de cercetători ca o întruchipare a erudiției și fecundității intelectuale românești, iar dezvoltarea sa este privită de alții ca un adevărat miracol. Se cunoaște insă mai puțin faptul că marele savant nu s-a rezemat, pe înzestrarea sa deosebită, • ci pe muncă asiduă, perseverentă, pasiune și încordare în studiu și multe renunțări personale. Permanența studiului a devenit la el, încă din

Figura titanica vânt modern

Caleidoscop

Să barăm cu toată fermitatea manifestările de neglijență 
și superficialitate !

Nedorite, accidentele de muncă se mai produc, totuși, cu implicații dintre cele mai neplăcute, complexe asupra întreprinderilor și oamenilor. A accepta ceea ce mai are circulație în mentalitateanor persoane care se exprimă astfel despre un accident: „nu era nimic de făcut11 său a îmbrățișa teoria vehiculată despre „inevitabilitatea cidentului în condițiile nicii moderne", înseamnătolera neglijența și superficialitatea.Tocmai aceste^, neglijența și superficialitatea, caracterizează accidentul produs recent într-unul din abatajele frontale, din stratul 15, sectorul III de la Exploatarea minieră Uricani, care, numai printr-o împrejurare favorabilă, s-a soldat doar cu spaima și cîteva zile de spitalizare a victimei.Pentru pușcarea a circa 80

de găuri perforate în cărbune de către muncitorii schimbul Simion Dumitru 'șeful de loan Pădure și Mircea Apos- tu au procedat la încărcarea cu material exploziv a tuturor găurilor forate în fîșie.Fără a ține seama de anumite indicații cuprinse normele de protecția muncii, cu privire la lucrările de pușcare concomitent cu încărcarea găurilor cu exploziv de către un număr de muncitori mai mare decît cel prevăzut în dispoziția de pușcare, ceilalți muncitori din grupă transportau argilă pentru buraj sau retrăgeau uneltele și materialele din front, fără a se trimite muncitori care să facă pază posturile indicate. Aceasta primă abatere.In continuare, în t'mp minerii încărcau găurile

amorsau cartușele, rul Dumitru Fodor 25 de capse în circuitul pușcare, după care retrăgîn- du-se, împreună cu minerii, în galeria de bază, la eca 30 metri de front a declanșat explozia în prima repriză Fără a controla frontul în urma exploziei, artificierul, rămînînd pe loc, a trimis trei mineri să lege la circuitul de pușcare încă 25 de găuri. După care a declanșat, în același fel, explozia în repriza a doua.înșiruirea evenimentelor petrecute >n continuare, o sultă de abateri de la normele elementare de protecția muncii, atît din partea artificierului cît și ale minerilor, îngreuna articol, naiul: a fost a treia Vinovați : artificierul Fodor, minerii Mircea Apos-

arconținutul acestui Comunicăm doar fi- minerul Simion Kubi surprins în front de explozie și accidentat Dumitră
Intensă circulație pe 

reprezentanți deOpera lui Eminescu, recunoscut nu numai drept cel mai mare poet român dar și unul din marii poeți ai lumii, este larg răspîndită pe glob : dovadă cele 233 de titluri de volume, culegeri și antologii, reunind creații ale sale, apărute în traducere. Versurile și proza lui Eminescu — din care cel mai mult s-a tradus în limba maghiară (67 de titluri) — pot fi citite, nu numai în limbile de largă circulație, ci și în olandeză, japoneză, arabă, armeană, georgiană, suedeză etc. Sînt deosebit de apreciate traducerile realizate peste hotare de Ana Ahmatova în rusă, Ramiro Ortiz în i- taliană, Elisabeta Ba- griana în bulgară, Ra

fael Alberti în spaniolă, Rita Bumi Papa în greacă, iar în țara noastră cele ale lui Fra- nyo Zoltan în maghiară și germană, D. I. Su- chianu în franceză. Un fapt care reține atenția : opera eminescian- nă a atras un mare număr de traducătoare. Se cuvine, de asemenea, menționată selecția reprezentativă de Echivalențe eminesciene în limbile engleză, franceză, germană, rusă și spaniolă, apărută în E- ditura Albatros, în 1971. Numeroase studii fost dedicate vieții operei către printre frunte,ale profesorilor Rosa del Conte AlainGuillermou.

au Ș!. lui Eminescu de exegeți străini care, la loc de se situegză cele

In vederea eliminării importului unor utilaje costisitoare, în cadrul întreprinderii „Metalul Roșu" din Cluj au fost a- similate, în fabricație de serie, instalațiile „Fulard" pentru apretat, spălat și impregnat țesături. Primul lot va fi montat în diferite țesătorii din țară încă în cursul acestui an. Tot aici, a fost lansată în fabricație o instalație complexă de vopsit, spălat și albit fire în sculuri. Instalația este de fapt o întreagă linie tehnologică alcătuită din mai multe autoclave, stație de ventilație, centrală de ter- moreglare, sistem de vacumare și alte subansamble.

plan mondial a operelor unor 
seamă ai literaturii noastreUn alt reprezentant de seamă al literaturii noastre, Ion Creangă, este bine cunoscut în rîndul cititorilor străini datorită celor 189 de titluri traduse. „Amintirile din copilărie* și, îndeosebi, „Basmele" sale au apărut pe a- proape toate meridianele, chiar și în limbi cu o arie de răspîndire mai restrînsă. cum sînt bengali, gujarati, indoneziana, malayalam, ma- rathi, singaleză, tamil. Francezul Yves Auger, italienii Giuseppe Pe- tronio Agnesina Silvestri—Giorgi Anna Colombo, englezoaica Lucy Bing sînt numai cîțiva dintre cei care s-au aplecat asupra o- perei lui Creangă, rea- lizînd traduceri valoroase. Versiuni prețioa-

se din proza marelui povestitor au semnat în țara noastră Elena Vi- anu, în franceză, Suto Andraș, în maghiară, Victor Buescu, în portugheză. Interesantă este și încercarea de prelucrare în limba franceză a basmelor lui Ion Creangă, cum este aceea -monts Contes moldaves preș Ion Creangă", rută la Paris.Dintre scriitorii temporani, Liviu breanu este foarte peste hotare, unele lucrări ale sale fiind traduse încă din timpul vieții. Aproape întreaga operă — chiar și u- nele romane și nuvele de mai mică importanță — a văzut lumina tiparului în traducere,

totalizînd 129 de titluri. Numai din romanul „Ion" se cunosc în prezent, 23 de versiuni, printre care una în limba persană, semnată de Moschin Djavidan Mahmud “ Celălalt man, , fost tradus în chineză — de Li Xing, în japoneză — de Michi- ko Yoda, în vietnameză — de Nguyen Nhan. Mai sînt de semnalat reușitele tțaduceri pe care le-au realizat J. P. Molin, Laszlo Galdi, P. Grandjean, Pierre Mesnard, Valentin Li- patti și alții.Toate aceste date interesante ilustrează intensa circulație pe plan mondial a operelor u- nor reprezentanți ai literaturii noastre.

tu, loan Pavel Gheorghe ceștia, împreună cidentat, au pus viață...!Deși în acest plicat sancțiuni în raport cu gravitatea abateriloi iăvîrșite, pare-se că maniera în și-au desfășurat de această dată ar fi o practică sușită în timp
care activitatea muncitorii veche, în- îndelungat. Pentru că, așa cum aminteam, s-au,, comis o suită de abateri.De aceea, prm măsuri preventive, pr:ntr-o puternică o- pinie de masă, asemenea practici trebuie cu vehemență combătute de către cei ce conduc, organizează și controlează procesul de producție în subteran.Ing. Ion MINULESCU, Inspectoratul de stat pentru protecția muncii

peste 30 000 mp uși și ferestre 
pentru trustul județean de 
construcții, mobilă în valoa
re de peste 6 milioane lei, 
33 000 mc agregate de carie
ră, diverse produse metalur
gice, din lemn, textile și ali
mentare, fabrica integrîndu-se 
organic nu numai cerințelor 
economiei și ale populației lo
cale, ci și unor nevoi ale in
dustriei republicane.

— Am fost curios să știu cum 
se prezintă colectivul fabricii 
după încheierea primului se
mestru al acestui an hotărî- 
tor al cincinalului.

— Cu rezultate bune la toți 
indicatorii — răspunde la în
trebare conducătorul unității. 
Planul producției globale a 
fost depășit cu 7.Q0 000 lei, iar 
al producției marfă cu 
1 300 000 lei. Avem realizări 
frumoase în toate ramurile de 
produefie — metalurgică, ma
teriale de construcții, lemn, 
textilă, confecții și alimenta
ră — cit și pe sortimente. Un 
motiv în plus de satisfacție 
pentru întregul colectiv al 
fabricii îl constituie faptul că 
planul livrărilor la export a 
fost depășit cu 41 Ia sută. S-a 
creat astfel posibilitatea ca 
planul maximal pentru export 
să fie realizat încă din trimes
trul al III-Iea, iar în ultimul 
trimestru să lucrăm în depăși
re.

In acest context se poate a- 
răta că s-au obținut rezultate 
bune și în îndeplinirea indi
catorilor calitativi, de eficien
ță economică. Productivitatea 
muncii s-a realizat în propor
ție de 100,1 Ia sută. Cheltuie
lile la 1 000 lei producție mar
fă au fost cu 18 lei mai mici, 
iar la preful de cost, față de 
sarcina planificată s-a reali
zat în cinci luni o economie 
de 182 000 lei. Considerăm că 
sînt rezultate bune, cu men
țiunea că puteau fi și mai bu
ne. Avem rezerve încă mari, 
îndeosebi în ceea ce privește 
creșterea productivității mun
cii și ne preocupăm ca în se
mestrul al doilea să Ie folo
sim într-o măsură mai mare.

— N-ați spus nici un cuvînt 
despre rezultatele obținute și 
preocupările dv. privind ca
litatea produselor. Cum tre
buie înțeleasă această tăcere?

— Le-am trecut cu vederea 
pentru a nu lăsa impresia că 
ne lăudăm. Dacă ați întrebat, 
am să vă răspund. Anul

■ cesta nu am avut nici o re- 
clamație la calitate. Mobila, 
binalele, confecțiile textile 
precum și produsele pentru 
export s-au 'încadrat inlruto- 
tul în cerinfele de calitate.

— Și calitatea produselor a- 
limentare ?

— Putem garanta că răcori
toarele produse la noi sînt cele 
mai bune din întreg județul. 
Colectivul de Ia această sec
ție muncește cu multă con
știinciozitate, respectă cu 
strictele rețelele de fabricație. 
Dacă un suc nu este bun, să 
vă uitafi la etichetă Acela nu 
poate să fie fabricat la noi...

— Vorbind despre rezultatele 
obținute în îndeplinirea indi
catorilor de plan și în îm
bunătățirea calității produse
lor, ce se poate spune despre 
aceia care dau viată sarcini
lor de plan, despre oamenii 
fabricii ?

— In toate secțiile avem co
lective bune. Prin cele mai 
frumoase realizări, prin disci
plină și conștiinciozitate se 
remarcă în mod deosebit bri
găzile conduse de 
Teodor Stoian, 
Burciu, Sabin 
Gheorghe Sereanu de la tîm- 
plăria . Livezeni, Constantin 
Gurlup, Petru Eva, luliu 
Moksay și Maria Moksay de 
la tîmplărla Petroșani, Ion 
Blag și Stefan Bucsay de Ia ca
rieră, Nicolae Drăgan și Ste
fan Bulbucan de la atelierul 
mecanic. Alexandru Gonciu- 
lea de la răcoritoare, Ioana 
Trăistaru de la secția confec
ții textile.

— Ce perspective întrevede 
conducerea unității pentru cel 
de-al doilea semestru al anu
lui f

— In afară de atelierul meca
nic unde mai sînt cîteva pro
bleme privind contractarea, 
toate secțiile tabricii au pro
ducția nominalizată cu des
facerea asigurată și materia 
primă contractată. Obiectivul 
pe care ni l-am propus este 
de a încheia planul pe între
gul an cel tîrziu pînă la 5 de
cembrie la toți indicatorii și 
la toate sortimentele. In acest 
scop urmărim aplicarea tutu
ror sarcinilor înscrise în pla
nul de măsuri întocmit ia în
ceputul anului pe care l-am 
îmbogățit pe parcurs. De pe 
acum ne pregătim să creăm 
premisele pentru trecerea la 
îndeplinirea în hune condi- 
tiuni a planului pe anul 1974.

copilărie, un mod de a fi, un crez de viață. Savantul s-a considerat întotdeauna „crescut în recea religie a cărții”, în condiții aspre de studiu îndărătnic „sub raza chioară a luminărilor de seu”. Nicolae lorga a adunat într-o viață de muncă cea mai inare bibliotecă personală constituită vreodată de un român și una dintre cele mai voluminoase de acest fel din lume. Savantul este considerat totodată drept unul dintre cei mai neobișnuiți cititori ai tuturor timpurilor. El cîștigase deprinderi de ritm in iectură care l-au dus la performanțe inegalabile. Astfel, tinărul lorga a putut să memoreze, într-o manieră senzațională, manualele universitare, absolvind facultatea în numai 13 luni. In legătură cu memoria fenomenală a savantului, ziarul „Lupta”, din 23 brie 1889, scria ;lorga poate citi în 24 cîteva volume și a-și da seama pînă în cele mai mici detalii de cele citite. Ceea ce și-a apropiat prin memorie, dînsul supune criticei, judecății, incit cerne așa de bine cele citite". Acest spirit critic i-a fost o bună călăuză toată viața sa de studiu neobosit lorga își alegea cu grijă lecturile și însemna asupra lor, cu grijă, reflecții.
n 1924, marele creator epic Lîviu Rebrea- nu și-a expus concepția sa în privința structurii beletristice. Răspunzind u- iei anchete a revistei „Ideea europeană", el scria S frumosul, o născocire nească, interesează în ci pulsația vieții. Cînd al reușit să închizi în cuvinte cîteva clipe de viață adevărată, ai realizat o operă mol prețioasă decît toate frazele din lume. Durabilitatea literaturii atîrnă numai de viața veritabilă ce o cuprinde". In mapele de autografe ale scriitorului, cercetate de specialiștii Bibliotecii academiei, au fost descoperite și alte asemenea prețioase mărturisiri. Autorul lui „Ion" scria, de pildă : „De dragul unei fraze strălucite sau a unei noi împerecheri de cuvinte, nu aș sacrifica niciodată o intenție. Prefer sâ fie expresia bolovănoasă și să spun într-adevăr ce vreau, decit să fiu șlefuit și neprecis. Strălucirile stilistice, cel puțin în opere de creație , se fac mai totdeauna în detrimentul preciziei și al mișcării de viață. De altfel, cred că e mai ușor a scrie frumos” decît a exprima e- xact". Credincios acestui crez, scriitorul își îmbunătățea limba redactării, condus de oneobișnuită perseverență și spirit autocritic. Zeci de manuscrise, șpalturi de tipografie, texte de conferințe, dactilografiate cercetate în ultimul timp, scot cu pregnanță în e- vidență procedeele arh c- turale ale romancierului, lipsite de artificialitate, bazate pe o continuă selectare, mereu mai aproape de puterea exactității.
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O expediție științifică sovieto-americană 
va verifica teoria derivei continentelorGeologi americani și sovietici au organizat o expediție științifică, al cărei scop este, între altele verificarea teoriei derivei continentelor, formulată la începutul secolului nostru vântul german ner.Expediția, la pă un grup de ricani împreună meni de știință dura două luni Observațiile vor fundul Oceanului Atlantic, în zonele centrală și nordică, iar studiile efectuate la bordul vasului sovietic de cercetări oceanografice „Academicianul Kurceatov", de 6800 tone.Conducătorul grupului oamenilor de știință americani în această expediție este prof. John Young, directorul secției pentru studii ale seismelor la Universitatea Colum-

bia. Ln cadrul unui interviu, prof. Young și-a exprimat speranța că informațiile ce vor fi obținute în timpul expediției vor contribui la confirmarea teoriei derivei continentelor. Potrivit acestei teorii’ de la formarea pămîn- tului continentele se îndepăr-

La rîndul său, geologul sovietic, dr. Lev Udințev — care predă cursuri și conduce un laborator de cercetări la Universitatea Columbia — a fost de acord că expediția sovieto-americană ar putea să convingă pe mulți dintre colegii săi despre validitateacare geologi ame- cu 62 oa- sovietici, va și jumătate, fi făcute pe tează unul ximativ 2,5întrebat faptul dacă sovietici acceptă teoria derivei continentelor, prof. Young a spus : „Unii dintre ei o acceptă ; alții, însă, nu. Ei manifestă totuși destul interes pentru această teorie și dor-sc să o verifice, dat fiind că există argumente puternice atît geografice, cit și geologice în favoarea ei". .

teoriei derivei continentelor. Dr. Udințev a admis, semenea, că expediția tea să contribuie la nerea unor rezultate ce în sprijinul teoriei așezării minereurilor metalice pe sol. Vorbind despre un asemanea subiect inclus în programul expediției, prof. Young opinează că există mo tive să se creadă că în crestele medii-oceanice, cum sînt cele din mijlocul Atlanti-

cului, pot să se concentreze metale grele. Dacă teoria deplasării continentelor corespunde realității, atunci există motive să credem că vîr- ful crustei oceanului, mai bine-zis „roțile" acestei cruste, ar putea conține metale greleIn Atlantic, a declarat profesorul, mișcarea fundului oceanului are ca urmare îndepărtarea continentelor u- nu) de altul. Dar în dreptul coastei celor două Americi fundul Oceanului Pacific pare că se bagă singur sub continent O asemena acțiune explică, poate de ce în a- ceste regiuni sînt concentrate zăcăminte de metale grele, de pildă în Peru și Chile. Dacă teoria existenței zăcămintelor de metale grele este confirmată — a arătat prof. Young — atunci va fi mult mai ușor să se lanseze sonde pentru prospectarea acestor zăcăminte...
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Noutăți pe traseele turistice

rit-1974 va de su-
nerealiza- mod

este posibilă. Pense cere însă o fun- temeinică a tehno- lucru, urmată de a lor,

(Urmare din pag. 1)proporție de 97 la sută. Deși în decursul semestrului I s-a înregistrat o ușoară creștere a productivității muncii, și chiar a depășirii nivelului planificat în cursul lunii iunie, situația continuă să rămână îiecorespunzătoare pentru că, așa cum arăta ing. Petru Bălănescu, șeful serviciului „salarizare", nivelul actual al productivității muncii nu reprezintă decît 90 la sută din valorile înregistrate cu doi ani în urmă. Nerealizarea nivelului planificat al productivității muncii este o realitate care nu poate fi izolată de faptul că 32 de brigăzi, din totalul de 50, nu și-au realizat planul ca urmare a slabei organizări a lucrului și a nefo- losirii cu maximum de eficiență a fondului de timp, a deservirii necorespunzătoare a locurilor de muncă. Nerespec- tarea tehnologiilor de lucru a dus, de asemenea, la producerea unui număr de 29 de surpări în abataje soldate cu însemnate cheltuieli pentru producție.Starea disciplinară necorespunzătoare constituie un obstacol în calea omogenizării colectivelor de muncă. Pe lingă faptul că au fost desfăcute contractele de muncă la un număr de 550 de salariați, au mai fost înregistrate peste 3 600 absențe nemotivate și peste 1 750 de învoiri, fapt ce a contribuit direct la dezor-
Cînd va dispare „căldura" din...

unele instalații frigorifice aflate in alimen

ganizarea procesului de ducție.Sfîrșitul primului semestru a înregistrat o depășire importantă (3,40 lei pe tonă) în ceea ce privește consumul de materiale. Situația este oarecum paradoxală, deoarece depășirea consumului de materiale se realizează în condiții în care o serie de șefi de brigadă și de maiștri au semnalat din nou aprovizionarea necorespunzătoare a locurilor de muncă. Explicația acestei stări de lucruri constă, după părerea noastră, în risipa de materiale care continuă să se manifeste la majoritatea locurilor de muncă, în rea aprovizionării în mic.Activitatea anuluiînregistra un nivel mediu producție majorat cu 9 la tă față de anul curent, în condițiile îmbunătățirii în. continuare a indicatorilor calitativi. Majoritatea vorbitorilor s-au referit la problema pregătirii producției anului viitor, arătînd că această pregătire este indisolubil legată de desfășurarea unei activități susținute încă din cursul semestrului II în vederea îmbunătățirii principalilor indicatori calitativi.O primă constatare o reprezintă faptul că pregătirile și investițiile „au mers" bine, manifestîndu-se certitudinea că linia de front va fi asigurată, chiar în condițiile dinamicii producției. Notabil este și faptul că pe baza rezultatelor bune obținute pînă în prezent a fost posibilă majorarea angajamentului asumat inițial la lucrările de investiții.Sporirea productivității muncii și încadrarea în prevederile prețului de cost rămîn o- biectivele cărora va trebui să li se acorde toată atențiavederea asigurării creșterii e- ficienței de anasmblu a activității economice. După cum a rezultat din cuvîntul rostit Ia adunare de șefii de brigăzi
în

tația publică și in magazinele alimentare ?

Constantin Bîgu, Ioan Baciu, Marin Ciubăr, sau de maiștrii Ghiță Popescu, Zeno Șuștac, Petru Cenușe, realizarea unor nivele inalte ale productivității muncii tru aceasta damentare logiilor derespectarea întocmai preocuparea permanentă a tuturor factorilor de conducere ai procesului de producție, de la minerul șef de 3chimb pînă la directorul întreprinderii, pentru reducerea numărului de absențe, pentru întărirea disciplinei muncii. După cum s-a arătat, problema corelării nivelului productivității muncii și a salariului mediu, este o sarcină politică cu adinei semnficații, de natură să condiționeze nivelul satisfacerii nevoilor materiale ale oamenilor muncii.Economisirea materialelor va trebui să preocupe în mod deosebit întregul colectiv de muncitori, ingineri și • tehnicieni al minei. Printre măsurile bune, preconizate ,îh acest sens, notăm îmbunătățirea tehnologiilor de lucru (modificarea fluxului de transput în vederea optimizării sale, pregătirea introducerii plexe de abataj etc.), preconizarea unor activități în pieselor de schimb și a reparațiilor.Toate aceste deziderate sînt realizabile. Cea mai bună garanție în acest sens o constituie climatul bun al muncii existent in majoritatea colectivelor, de sectoare, contribuția importantă pe care organizațiile de partid și-au adus-o la mobilizarea plenară a tuturor oamenilor muncii.In cadrul dezbaterilor s-a subliniat, în repetate rînduri, eficiența muncii politice desfășurate în rîndul oamenilor muncii, prestigiul și autoritatea de care se bucură comuniștii aflați în majoritatea punctelor-cheie ale procesului de producție.

ȚICLENI: Cea mai tinără 
stațiune balneoclimaterică 

din tară
TIn orașul petroliștilor Țicleni a fost inaugurată cea mai tinără stațiune balneoclimaterică din țară. Dispunînd de ape termale bogate în iod, sulf, clor, sodiu, potasiu, fier, hidrocarburi și alte elemente chimice, stațiunea Țicleni poate primi 300 de persoane pe serie.Asemănătoare celor de la stațiunile Felix și Herculane, apele sale, captate de la mari adîncimi, sînt indicate în 22 de a- fecțiuni, îndeosebi pentru boli reumatismale și cardiace, nevroze, spondiloză, sciatică, anexite, boli de stomac. In același scop, cabinetul medical a fost dotat cu aparatură specială pentru efectuarea de tratamente cu raze ultrascurte, ultraviolete și ultraroșii, pentru băi de lumină și aerosoli.Tînăra stațiune dispune de un bazin, special amenajat, și de posibilități bune de cazare.

crările pentru ridicarea unui modern o- biectiv turistic la Sinaia. Noul complex „Montana", care în final va avea o capacitate de peste 300 de locuri, va fi dotat cu unități de alimentație publică și pentru prestări servicii, magazine de închiriat obiecte turistice și pentru desfacerea articolelor de artizanat. La parter va funcționa o piscină acoperită avînd o lungime de peste 25 de metri, iar la subsol garaj pentru autoturisme.Stațiunea se va întregi cu un nou hotel și cu vile turistice, astfel că în anul 1975, Sinaia — perlă a Bucegilor, va putea găzdui la odihnă și tratament peste 100 000 de persoane.
SATU MARE: Stațiune 
balneară in devenire

(Urmare din pag. 1)le frigorifice constituie pentru noi o problemă. In afară de acest aspect, cei de la I.R.U.C. Petroșani motivează unele în- tîrzieri ale lucrărilor de reparare, cu lipsa agentului frigorific (clor — metil) și a unor piese pe care i le repartizează Deva. Astfel, încărcăturile cu clor-metil se fac incomplet.In unitățile alimentare starea de lucruri este asemănătoare. Tovarășul Cazimir Da- vidovici, directorul I.C.L.S.P.A. ne-a spus că „defecțiunile intervin zilnic Th agregatele frigorifice de la diferite unități. La ora actuală, sînt „pe listă" magazinele nr. 33 Lonea, 32 Aeroport — Petroșani și nr. 5 Petroșani, alimentarele nr. 46 Vulcan, nr. 36 Jieț. Motivele ? Clor-metilul în cantitatea primită ar fi suficient, dacă utilajele, odată reparate, nu ar prezenta scurgeri, pierzîn- du-se astfel agentul frigorific. Aș spune că mecanicii fac u- neori reparații de slabă calitate, numai astfel se explică defecțiunile ce apar atît de repede după ce au fost reparate utilajele. Trebuie să spun cA o altă cauză ar fi și arderea motoarelor din cauza variațiilor de curent. Arderea repetată necesită rebobinarea, care durează. Totuși după schimbarea conducerii la secția I.R.U.C., situația s-a mai îmbunătățit, cu toate greutățile ce le întîmpinâ și ei din cauza lipsei pieselor și a agentului frigorific..."Concluzionînd cele relatate de interlocutorii noștri, cauzele defecțiunilor s-ar reduce la lipsa pieselor de schimb, a clor-metilului și la arderea motoarelor din cauza variațiilor de curent, netrecînd cu vederea afirmația că uneori reparațiile făcute sînt de slabă calitate.Să vedem însă care este o- pinia șefului secției Petroșani a I.R.U.C., tovarășul Ludovic Leopold :— Este adevărat că avem o cantitate insuficientă de clor-metil (primim aceeași cantitate ca acum 10 ani) și că Deva nu ne repartizează unele piese de schimb, pentru că nici ei nu le găsesc. Eu personal merg foarte des la Deva și iau tot ce se află în

depozit. De asemenea, și arderea motoarelor este frecventă. Avem însă capacitatea de recondiționare a lor. Acestea se ard mai ales dip cauza lipsei de material protecție pentru exclud insă Și pentru variațiile mai adăuga la cauzele defecțiunilor repetate și utilajele sînt foarte ales la alimentare, schimbate cu altele utilaje. Pentru că parăm intr-un loc și mîine se strică în altul...— Spuneți-ne cum organizați intervențiile necesare ?— Avem suficienți mecanici. Competenți 1 In fiecare localitate din municipiu sînt repartizați în permanentă oameni care verifică zilnic starea de funcționare a agregatelor frigorifice și intervin cu reparații acolo unde este cazul. De pildă, la Petroșani a- vem trei mecanici, la Vulcan unul, Lupeni — Uricaui doi, Petrila — Lonea unui și Aninoasa — Aeroport tot Aceștia se ocupă numai instalațiile frigorifice și găsesc tot timpul pe tețea. In orice caz, noi căutăm să intervenim, acordînd mai ales prioritate, unităților de desfacere a cărnii și a preparatelor din carne.
★După cele relatate mai sus este clar că nici în sezonul de vară agregatele frigorifice din unitățile de alimentație publică și în magazinele alimentare, nu funcționează la întreaga lor capacitate, atrăgînd după sine greutăți unităților respective. Cauzele au fost a- rătate pe larg de interlocutorii noștri, aceștia cesare tuației la cele relatate, se impun cî- teva măsuri din partea factorilor implicați.prinderile care posedă utilaje frigorifice, trebuie să manifeste mai multă preocupare pentru exploatarea corespunzătoare a utilajelor. Se impune, de asemenea, învestirea unor sume de bani pentru ca acolo unde aceste utilaje sînt foarte vechi, să fie înlocuite.Secția Petroșani a I.R.U.C. Deva, avînd resurse suficiente p'entru a face față solicită-

automat de motoare. Nu vina C.D.E.E. de curent. Așfaptul că vechi. Maiar trebui noi, multe azi le re-

unul, de se

Mai puțin au insistat asupra soluțiilor ne- pentru remedierea si- existente. Pornind de
Astfel, între-

unor eom- rnecamzate preluării domeniul
SINAIA: Ample lucrări 

pentru dezvoltarea 
capacității stațiuniiO veste bună pentru iubitorii de drumeție. Constructorii prahoveni au deschis Iu-

Complexul de agrement de la Satu Mare, situat într-un cadru pitoresc pe malul Someșului, va înscrie, într-un viitor apropiat, numele acestui municipiu între acelea ale stațiunilor balneare. In primăvara acestui an, aici a fost dat în folosință un pavilion de băi termale, unde, sub supravegherea competentă a medicilor, pa- eienții fac diferite tratamente. Complexul dispune, de asemenea, de trei bazine în aer liber, alimentate de izvoare termale, a căror apă are efecte terapeutice deosebite în ameliorarea și vindecarea a peste 20 de boli (reumatice, neurologice, ginecologice și traumatologice). Complexul va putea găzdui zilnic peste 20 000 vizitatori.(Agerpres)
SPORT e> SPORT o SPORT

„CupaIncepînd de mîine, 2 august, și pină în 15 august a.c., șase echipe de fotbal din municipiu vor păși într-o competiție organizată de comisia municipală de specialitate, și dotată cu „Cupa 23 August".Această competiție fotbalis-rilor, va trebui să intervină mai prompt și cu lucrări de mai bună calitate. O mai strînsă legătură cu Deva va face posibilă aprovizionarea cu piesele de schimb necesare. De ademenea, conducerea I.R.U.C. Deva ar putea studia problema și găsi soluțiile optime pentru a putea onora cerințele secției Petroșani, în ceea ce privește cota de clor-metil și piesele de schimb cerute. Sau, dacă este posibil, să dispună secției a lua legătura directă cu furnizorii pentru procurarea acestor piese, uneori neimportante dar totuși atît de... rare.C.D.E.E. Petroșani e necesar să ia măsuri pentru a reduce la minimum variațiile de curent sau schimbările de faze care duc la arderea motoarelor. Și mai ales să excludă complet decuplările de curent electric în unitățile alimentare unde consecințele pot fi dintre cele mai grave (un e- xemplu concret : săptămîna trecută, sîmbătâ și duminică, la o unitate de desfacere a cărnii din Petroșani a fost decuplat curentul și numai datorită șefului unității a fost salvată cantitatea de carne a- flată în stoc).Deci, cu mai multă preocupare și o judicioasă organizare a muncii din partea tuturor factorilor, există posibilitatea rezolvării problemei utilajelor frigorifice, astfel ineît acestea să se afle întotdeauna în bună stare de funcționare îneît unitățile comerciale și de ' alimentație publică să se servească corespunzător de ele.

AVERII S M E M TO manevră pripită, executată în condițiile încălcării uheî norme de circulație de altfel binecunoscute, a ceea ce în termeni de specialitate se definește prin neacordarea priorității de dreapta în localitate și gata accidentul. Aceasta este după aprecierea factorilor competenți cauza accidentului care a avut loc în ziua de 17 iulie a.c., în intersecția străzii Republcii cu strada Ion Creangă din Petroșani în urma căruia autoturismul nr. 8 B 9320 a fost tamponat de autocamionul 21 IID 1338 la volanul căruia se afla Petru Morar. După tamponare, autoturismul a părăsit banda sa de circulație, s-a răsturnat și s-a oprit a- variat grav într-un pom de Ia marginea trotuarului. Eveniment imposibil de evitat ? Nici vorbă! Omul de la volanul autocamionului lipsit de experiența drumului, nesigur pe comenzi ori, într-un caz mai grav, sub influența alcoolului ? Nici una din toate a- cestea. Petru Morar, angajat la S.T.R.A. este un șofer localnic care cunoaște foarte bine drumurile din municipiu, cu vechime în profesie, fără vicii, disciplinat și ascultător — după cum l-a apreciat conducerea autobazei din Petroșani.Neacordarea priorității, normă de circulație care, încălcată, a cauzat accidentul, este la

rîndul ei, în cazul la care ne referim, consecința pripelii, a aprecierii eronate a distanței pe care autoturismul o mai avea de parcurs pînă la intersecție. Totul ar fi fost evitat, dacă locul pripelii îl lua răbdarea, respectul riguros pe care îl reclamă îp orice moment normele legale de cîr-

culație. Acum Petru Morar are pa umerii lui povara consecințelor clipei „ghinioniste" de neatenție. Am dori ca aceste rînduri care însoțesc imaginea fazei finale a accidentului din ziua de 17 iulie a.c, să constituie un avertisment pentru cei de la volan. T. TUFARU

23 August" latică are ca scop de a contribui la pregătirea jucătorilor pentru noul campionat. In final, echipa care va avea cea mai frumoasă comportare, va primi, din partea organizatorilor, trofeul pus în joc.Iată și echipele care vor lua startul în această întrecere: Știința Petroșani, Școala sportivă și Jiul, cu echipele de juniori, toate trei participante în campionatul republican rezervat juniorilor și școlarilor, Pa- rîngul Lonea, Preparația Petrila și E.G.G. Petroșani, cu

fotbalechipele din campionatul județean.Inaugurarea acestei competiții va avea loc în data de 2 august a.c., cînd sînt programate următoarele meciuri: Jiul — E.G.G. (ora 15,30) și Pa- rîngul Lonea — Știința (ora 17,15), renulciul dintre Școala sportivă și Preparația Petrila, din motive la n

ambele pe te- din Lonea. Me-
obiective, se va disputa altă dată.

s. bAloj

Continuă
sulta meciurilorIn pofida unor „probleme* interne nu fără importanță, fotbaliștii de la Minerul Lupeni (divizia G) și-au reluat antrenamentele tre- cînd deja la meciurile a- micale și avîndu-1 la „timonă"

tot amicalepe Theodor Mihalache.Duminică la Lupeni, chipa minerilor a jucat compania „cadeților* . Scor finali, 3-2 pentru de. Cei doi antrenori „rulat" întregiie loturi care dispun.
Tenis de cîmp

Minerul Lupeni,Pe terenurile de tenis din orașul Lupeni, s-a desfășurat duminică, întîlnirea de tenis dintre echipa locală Minerul și Constructorul Hunedoara, contînd pentru campionatul județean pe echipe.Deși handicapată de lipsa celor două fete, echipa locală a reușit să cîștige această în- tîlnire cu scorul de 9—6, datorită comportării foarte bune a juniorilor și seniorilor, din rîndul cărora s-au evidențiat dr. Mircea Iacob, Mircea Ciriperu și Petre Jurcan.In urma celor patru întîlniri

Un răspuns și mai multe precizări
Referitor la nota intitulată „Cînd omul de serviciu e și magazioner și bucătar", publicată în „Steagul roșu", a primit, semnat deDimitrie Simota, director și Petru Iacob, președintele sindicatului E. M. Petrila.„Deși era cunoscut procedeul de scoatere din magazie a alimentelor necesare schimbului I, din ziua anterioară nu s-au luat însă măsuri corespunzătoare de păstrare a acestora în condițiile prescrise" 1— se precizează în răspuns. Dar, de ce „nu s-au luat încă măsuri" ? Cunoașterea deficienței ca atare și practicarea ei „de la existența cantinei" justifică oare amînarea la infinit a măsurilor necesare, motivează portarea consecințelor ei către abonați ? Trebuie, asemenea, să precizăm în parte, procedeul scoaterii alimentelor din magazie astăzi pentru este, rău ci comandat.re acest indicat sau

redacția răspuns varâșii un to-

su- de de că,denu re- ca- este dată de ce anume se scoate de Ia magazie și cum se păstrează pînă a doua scot, de exemplu, cartofi, fasole uscată, murături, m'or- cevi, procedeul nu poate a- vea repercusiuni negative în masa abonaților. Aceste a- limente nu implică nici con- deosebite. în același salamul, care, așa notă, eraubu-

mîine necesar și Măsura în procedeu nu, este
zi. Dacă se

diții de păstrare Dar se poate pune mod problema cu untul, carnea etc, cum se arăta și în „păstrate" în căldura câtăriei ? (frigiderul cantinei fiind scos din funcțiune). A- bonații care ne-au exprimat

nemulțumirea lor în legătură cu această deficiență sînt angajați ai minei din care „cinci membri ai comitetului de cantină"în notă și nu „un nonimi" care sînt că au observat și cunoscute unele din activitatea cantinei. Rezolvarea problemei păstrării alimentelor ușor alterabile,
cum precizam grup de a- „vinovați“ au făcut deficiențe

3x4x2 cm slănină rece. Exprimam, totodată, nedumerirea față de renunțarea la oferirea suplimentului, față de calitatea (cruzimea) pîinii negre, aspecte constatate, de asemenea, pe viu. Ei bine, toate acestea au fost apreciate în răspuns drept exagerări din partea corespondentului, nestimulative „pentru un om nou încadrat
Pe, urmele semnalelor 

critice ale ziarului

după cum ne asigură răspunsul „se va (deci se va, n.n.) putea face odată cu dotarea frigiderelor (pbate a cantinei cu frigidere, n.n.) de către Centrala cărbunelui...". Același răspuns ne asigură că „deficiențele temporare privind plecarea în concediu (! ?) a magazionerei și a bucătăresei precum și folosirea muncitorului Mihai Arsenoiu ca magazioner..., și această „deficiență" VA rezolva".Menționam în nota blicată, pe Iîngă altele, consistența unor mese lungimea unor ciorbe, îndeosebi după ora 15,30. In această apreciere ne-am bazat pe declarațiile a numeroși abonați și pe constatări directe. Masa servită în seara documentării, aparent consistentă (ghiveci cu carne de porc) din care, după insistențe stăruitoare, am servit, era fără gust, rece, iar carnea de porc, lipsă totalmente în farfuria autorului notei, consta la ceilalți comeseni din dreptunghiuri de circa
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Jiului, 
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au 
de

pe primul locsusținute, echipa Minerul peni a cîștigat trei și a pierdut una — cea cu Energia Deva. în deplasare.In finalul turului, echipa Minerul ocupă primul loc și are mari șanse de a cîștiga titlul de campioană județeană. Păcat că această echipă nu dispune și de junioare talentate, sau, dacă dispune, acestea nu se prezintă la întîlnirile oficiale (acasă sau în deplasare), fapt ce face ca tot greul să cadă pe ceilalți componenți.

hu

li. STAIRU

în muncă", adică pentru actualul responsabil al cantinei.Descifrînd în continuare rîndurile aceluiași răspuns, nu fără surprindere am a- flat că pentru remedierea unora dintre „exagerări" s-au luat măsuri concrete. Astfel, de la 1 iulie s-a revenit asupra suplimentului care acum se oferă abonaților la prețul de 3 lei. Tot de la aceeași ctată se servește pline intermediară, mai bună, iar o ul-

timă documentare ne-a permis să constatăm, tot de la abonați, că_se observă cantina minieră Petrila multă preocupare pentru bunătățirea calității și virii meselor.Am spus-o și în nota publicată și repetăm că am văzut la Petrila o sală spațioasă, dotată cu mese cu fețe din plastic curate, căni și pahare pentru apă, șervețele, tacîmuri acceptabile, solnițe cu sare și scobitori, chiuvetă cu săpun și prosop, adică relevam tocmai faptul că, așa cum se spune și în răspuns, amenajarea cantinei și funcționarea ei în localul actual s-au făcut cu mari cheltuieli și eforturi. De aceea ea trebuie să justifice într-o măsură maximă aceste cheltuieli și eforturi, să satisfacă într-o măsură tot mai mare cerințele abonaților.Și o ultimă precizare. Frazele ..La geamul bucătăriei se aflau șase „rude" de salam. întregi. Nici o felie tăiată din vreuna, nici o felie adăugată. Acolo și-au (acut „stagiul" de la ora 16 pînă la ora 23, cînd am părăsit cantina" ma în aici, și Facem ficare.

la mai im- ser-

sînt corecte In fOr- care sînt reproduse nu cum au apărut, deci, cuvenita recti-
„Să fumeze la 
cap deCîtevu rinduri, model de conciziune și claritate, pe marginea articolului „$oferii de ce au voie ?“ (apărut, la rubrica „Pe șleau", în „Steagul roșu" nr. 7 375) am mit de la conducerea ploatării de gospodărire munalâ (sub semnăturarectorului, ing. Gheorghe Romoșan. Le transcriem în-

pri- Ex- co- di-

■ ■■

linie !'*tocmai i „Este adevărat că, în autobuze, fumatul e interzis. Am prelucrat articolul cu toți conducătorii auto și li s-a indicat să fumeze numai la cap de linie, dacă au timp".Au, categoric, au 1 Cînd și-au făcut stagiul militar, nu puteaua fuma mai des decît din oră în oră...

BELGRAD 31 (Agerpres). — Da primul Campionat mondial de polo pe apă care se va desfășura între 1 și 9 septembrie la Belgrad vor participa 16 echipe printre care și România. Comentatorul sportiv al agenției TANIUG apreciază că formațiile cu prima șansă la un loc pe podiumul de onoare sînt cele ale U.R.S.S., Ungarei, Iugoslaviei. României, Olandei și Italiei.BUDAPESTA 31 (Agerpres)

— In concursul internaționalde pentatlon modern de la Budapesta, după 3 probe, la individual conduce maghiarul Kelemen (Dozsa) — 3169puncte, urmat de Borlai (Cse- pel Budapesta) — 3 074 puncte, Oniscenko (Dinamo Moscova) — 2 992 puncte. Dumitru Spîrlea (Olimpia București) — 2 988 puncte, Balla (Bh Budapesta) 2 987 puncte, Kaiser 2 982 puncte, Horvath (Dozsa)— 2 975 puncte etc.
Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pălimariu Vasile, eliberată de E. M. Petrila, O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cocora Constantin, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.
VÎND casă două camere, baie, încălzire centrală, dependințe, grădină cu pomi. Str. Prieteniei, nr. 3, Lonea.

DEVA
ANGAJEAZĂ DE URGENȚA:

• un

• un

inginer constructor

tehnician constructorInformații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8—10 la sediul întreprinderii din Deva, str. ©heorghe Bari- țiu, nr. 5, telefon 1 39 25.
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(Urmare din pag. 1)asupra dezvoltării statelor lor socialiste. Au fost examinate probleme ale colaborării politice, economice și ideologice dintre partidele și țările frățești. A avut loc un larg schimb de păreri asupra problemelor internaționale actuale.
TIConducătorii P. C. Bulgar, p. C. din Cehoslovacia, P.S.U.G., P.P.R.M., P.M.U.P., P.C.R., P.M.U.S. și P.C.U.S. au constatat că, în perioada care s-a scurs de la întîlnirea din Crimeea din iulie 1972 au fost obținute succese importante în realizarea obiectivelor ele politică externă, trasate în declarațiile Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la- Varșovia, în Ijotăririle congreselor partidelor frățești, in programul păcii al Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S. încetarea războiului din Vietnam, recunoașterea deplină pe baza dreptului internațional a Republicii Democrate Germane, reglementarea relațiilor dintre Cehoslovacia și Republica Federală Germania, întărirea poziției internaționale a Cubei, începerea cu succes a Conferinței genera l-europene pentru securitate și cooperare — toate acestea reflectă sporirea influenței politicii de pace a țărilor comunității socialiste.Un mare rol în înfăptuirea acestei politici, în însănătoșirea întregii situații internaționale l-au jucat întîlnirile și discuțiile pe care conducătorii partidelor frățești și ai țărilor socialiste le-au avut în ultimul timp cu reprezentanți ai statelor capitaliste.L. I. Brejnev a informat despre activitatea de politică externă a C.C. al P.C.U.S. pentru realizarea Programului păcii, adoptat de Congresul al XXIV-lea, despre recentele vizite în Statele Unite aleAmericii, în Republica Federală Germania și Franța, despre tratativele purtate și acordurile încheiate, inclusiv acordul so-vieto-american cu privire la preîntîmpinarea unui război nuclear. Conducătorii partidelor frățești au dat o înaltă apreciere politicii externe leniniste a P.C.U.S., contribuției personale a secretarului general al C.C. al P.C.U.S., Ij. I. Brejnev, în înfăptuirea acestei politici, care are o mare însemnătate internațională.■ S-a ajuns la concluzia că în ansamblul situației internaționale s-au produs importante schimbări pozitive; capătă o tot mai largă recunoaștere internațională principiile coexistenței pașnice între state cu sisteme sociale diferite; se lărgesc legăturile economice reciproc avantajoase între țările socialiste și cele capitaliste ; se deschid perspective mai favorabile pentru noi pași constructivi meniți să contribuie Ia consolidarea păcii și securității internaționale.S-a subliniat că este important ca, prin eforturile comune ale tuturor statelor interesate, să se consolideze mutațiile pozitive de pe arena internațională, să fie transpuse consecvent în viață acordurile și tratatele încheiate, să se înainteze neabătut spre obiectivul principal — asigurarea păcii generale.A fost exprimată hotărîrea unanimă de a desfășura o colaborare activă a țărilor socialiste în această direcție, a fost reafirmată hotărîrea lor de a contribui Ia succesul conferinței general-europene pentru securitate și cooperare. Apreciind pozitiv concluziile fundamentale ale consultărilor pregătitoare de la Helsinki și ale primei faze a conferinței general-europene — reuniunea miniștrilor afacerilor externe —, conducătorii partidelor frățești își exprimă convingerea că lucrările acestei conferințe, de care popoarele leagă mari speranțe pentru statornicirea în Europa a u- nei păci cu adevărat trainice pot să se încheie încă în a- cest an, dacă există bunăvoința participanților. Pentru a conferi o autoritate politică cît mai mare hotărîrilor conferinței, faza ei finală ar trebui să se desfășoare la cel mai înalt nivel.Țările socialiste se pronunță pentru dezvoltarea între statele europene a unor relații economice de mari proporții și de lungă durată, libere de discriminări și inegalitate, pentru contacte largi și multiforme între opinia publică din toate țările, pentru stimularea turismului, a legăturilor sportive, pentru dezvoltarea relațiilor culturale și. a schimbului de valori spirituale, în vederea întăririi păcii și înțelegerii reciproce între popoare. Țările socialiste pornesc de la faptul că o asemenea colaborare trebuie să se dezvolte în cadrul respectării stricte a suveranității fiecărui stat și neamestecului în treburile lui interne, respec- tîpdu-se legile, obiceiurile și tradițiile fiecărei țări. Aceas

tă colaborare' va corespunde intereselor tuturor popoarelor europene și ale fiecăruia în parte.A fost remarcată cu satisfacție actuală activizare a forțelor sociale care pot juca un rol important in îndeplinirea sarcinii istorice de transformare a Europei într-un continent al păcii, în consolidarea păcii pe pămint. ’Țările socialiste se pronunță ' consecvent pentru completarea destinderii politice prin destinderea militară, care favorizează dezarmarea. Ele a- cordă o mare însemnătate tratativelor cu privire la reducerea înarmărilor și forțelor armate în Europa centrală, care urmează să înceapă în octombrie a.c. la Viena.Țările socialiste consideră necesare lărgirea zonei de destindere, extinderea ei asupra întregii lumi. Aceasta reclamă, în primul rînd, reglementarea neîntîrziată a situațiilor con- flictuale, generate de agresiunea imperialistă.Au fost reafirmate sprijinul constant față de pozițiile Republicii Democrate Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii . Vietnamului de Sud, care cer îndeplinirea neabătută de către toate părțile a Acordului de la Paris, necesitatea de a se acorda popoarelor din Indochina posibilitatea de a-și hotărî singure soarta, de a se instaura o pace echitabilă în întreaga Indochină ; au fost exprimate solidaritatea internaționalistă cu poporul vietnamez, hotărîrea de a-i acorda ajutorul necesar, de a întări colaborarea frățească cu R. D. Vietnam.Una dintre cele mai acute probleme continuă să fie situația din Orientul Apropiat, care trebuie să fie reglementată pe baza . retragerii complete a trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, respectării independenței și drepturilor legitime. ale statelor și popoarelor din această regiune, inclusiv ale poporului a- rab al Palestinei.Politica de destindere și de dezvoltare a colaborării pașnice între state se bucură de sprijinul fierbinte al popoarelor, al întregii opinii publice progresiste și iubitoare de pace dn lume. Paralel cu a- ceasta, însă, continuă că existe forțe care, acționînd în spiritul „războiului rece", se o- pun destinderii internaționale, se pronunță pentru intensificarea pregătirilor militare și pentru umflarea bugetelor militare. Este necesar să se manifeste o. vigil,iență neslăbită față de politica acestor forțe, să se contracareze tentativele lor de a induce în e- roare opinia publică mondială, de a semăna neîncrederea și ura între popoare, de a folosi. destinderea pentru subminarea pozițiilor socialismului.Statele socialiste promovează o politică externă principială de clasă. Orientarea spre întărirea păcii și securității internaționale, solidaritatea cu lupta de eliberare a popoarelor din toate țările și de pe toate continentele, respingerea atentatelor împotriva libertății și independenței lor, împotriva dreptului lor de a-și decide de sine stătător soarta — acestea sînt părți componente .- inseparabile ale unei asemenea politici.Ținînd seama. de uriașa însemnătate pe care o are colaborarea economică dintre țările socialismului pentru desfășurarea cu succes a construcției socialiste și comuniste, pentru creșterea permanentă a bunăstării și: culturii popoarelor acestor țări, au fost examinate modul cum se înfăptuiește ; Programul complex al integrării economice socialiste și principalele direcții de perfecționare în continuare a activității Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. S-a reafirmat că aceste probleme trebuie să rămînă și pe viitor în centrul atenției partidelor comuniste și muncitorești din țările membre ale C.A.E.R.La întîlnire s-a subliniat că unitatea tot mai puternică a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste .contribuie. l.ș. succesul cauzei păcii și progresului social. A fost exprimată convingerea că întărirea neabătută a coeziunii mișcării comuniste internaționale pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalismului proletar, strînsa colaborare frățească a comuniștilor din toate țările vor avea de jucat și -în viitor un rol remarcabil în consolidarea destinderii, pentru triumful idealurilor păcii și socialismului.
IIIConducătorii tuturor partidelor frățești care au participat la întîlnire au subliniat unanim dorința de a dezvolta colaborarea multilaterală dintre țările socialiste, de a-și coordona acțiunile pe arena internațională, în interesul cauzei socialismului și consolidării păcii.întîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prie

tenească.

(Urmare din pag. 1)limbile română și vietnameză era înscrisă urarea : „Trăiască prietenia frățească, alianța și colaborarea dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam I".In aplauzele asistenței, în prezidiu iau loc tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, și Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, prim-mi- nistru al Guvernului R.D. Vietnam.In prezidiu, iau loc, de ase
Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer Cuvîntarea tovarășului Fam Van Dong(Urmare din pag. 1)Statele Unite să înțeleagă că războiul nu reprezintă o soluție pentru rezolvarea problemelor litigioase, că acțiunile militare stîrnesc indignare nu numai în țara invadată, ci și în rindul tuturor popoarelor, dornice să trăiască în libertate și pace. Rezistența eroică, revoluționară a Vietnamului luptător a contribuit astfel la accelerarea procesului de destindere, de instaurare a unui climat de înțelegere internațională.După cum se știe, anii grei ai războiului dus de poporul vietnamez împotriva agresiunii inițiate de guvernul Statelor Unite au declanșat în întreaga lume o largă și strîn- să solidaritate in apărarea uneia dintre cele mai scumpe valori morale care își face loc din ce în ce rnai mult in conștiința omenirii — libertatea popoarelor, dreptul sacru, inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî <ie sine stătător destinele. Comuniștii, tot poporul român s-au aflat din capul locului în primele rîn- rluri ale celor care au acordat Vietnamului întregul sprijin material, politic și diplomatic ca o dovadă elocventă a atașamentului față de această valoare morală, ca un semn al simțămintelor de solidaritate internaționalistă de care sîn- tem animați. De partea poporului vietnamez s-au găsit toate țările socialiste, milioane de oameni de cele mai diferite orientări politice de pe toate meridianele globului, cercuri oficiale cu vederi progresiste din tot mai numeroase țări. In înseși Statele Unite s-a dezvoltat o largă mișcare pentru apărarea cauzei poporului vietnamez și încetarea agresiunii împotriva sa. mișcare care a inclus, după cum se știe, și o serie de personalități de vază ale vieții publice americane.Războiul din Vietnam, modul in care el s-a incheiat reprezintă o lecție istorică plină de învățăminte a ceea ce înseamnă și poate determina solidaritatea umană , atunci cînd sînt puse in joc înalte valori morale, o dureroasă, dar convingătoare experiență a caracterului absurd al folosirii forței în relațiile internaționale. Concluzia este ca a- ceastă solidaritate să se manifeste și în viitor pentru a sprijini Vietnamul să-și refacă grabnic economia distrusă de război și să se poată dezvolta nestingherit, rcalizîn- du-și țelurile fundamentale.După ani de luptă dîrză, pătrunsă de spirit patriotic și revoluționar, animat de dragostea de libertate și progres, poporul vietnamez are acum posibilitatea să-și dedice talentul și energia operei de construcție pașnică, să continue lupta pentru consolidarea păcii, să imprime un ritm rapid edificării socialismului în Nord, să întărească independența și democrația în Sud, să înainteze spre unificarea pașnică a țării, contribuind astfel la instaurarea păcii în întreaga peninsulă Indochina. Aceasta reclamă aplicarea consecventă și riguroasă a acordului de Ia Paris, încetarea încercărilor Statelor Unite și ale administrației de Ia Saigon de a-1 viola, lăsind popoarelor libertatea de a-și rezolva singure problemele și de a-și alege calea dezvoltării, așa cum găsesc de cuviință.Stimați tovarăși,Legăturile de prietenie și colaborare româno-vietname- ze au o bază solidă ; ele se întemeiază pe unitatea idealurilor care ne animă — construirea socialismului și comunismului, pe esența comună a orînduirii sociale și de stat, pe ideologia marxist-Ie- ninistă, pe principiul internaționalismului socialist și întrajutorării tovărășești. Acești factori s-au amplificat și se amplifică permanent, odată cu înaintarea țărilor noastre Pe calea aleasă, odată cu dezvoltarea lor economică, culturală și socială. Ne bucură cursul mereu ascendent al a- cestor relații, precum și faptul, constatat de ambele părți și cu prilejul tratativelor purtate în aceste zile, că există numeroase posibilități pentru

Mitingul prieteniei și so/iilaritălii româno vietnameze
menea, tovarășii Le Thanh Nghi, Nguyen Co Thach, Tran Sam, Nguyen Van Dao, Nguyen Dang Hanh, membri ai delegației de partid și guvernamentale a R.D. Vietnam și Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de sud.Alături de oaspeți în prezidiu au luat loc tovarășii Paul Nicu- lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Gheorghe Cioară, Mihai Gere, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la CC. al P.C.R., Nicolae Ghe- nea, ajunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel 

a lărgi și diversifica în continuare colaborarea noastră. In ce ne privește, în spiritul celor convenite, vom acționa în vederea valorificării tuturor acestor posibilități, a fructificării lor maxime.Prietenia și cooperarea strînsă dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam constituie o vie expresie a politicii externe pe care partidul și guvernul nostru o promovează cu consecvență. Principiile care călăuzesc această politică, rațiunea lor, poziția României față de problemele care confruntă azi omenirea, au fost în repetate rîn- duri afirmate cu deplină claritate în cuvîntijrile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru.Ca țară socialistă, România dezvoltă neabătut relațiile de prietenie, colaborare și întrajutorare tovărășească cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, convinsă de importanța deosebită a acestor relații pentru progresul economico-social al fiecărei țări socialiste în parte și al comunității socialiste mondiale în ansamblu. De a- semenea, ținînd cont de caracteristicile epocii noastre, de creșterea continuă a interdependenței țărilor și popoarelor sub influența nemijlocită și puternică a revoluției teh- nico-științifice, extindem legăturile de cooperare pe multiple planuri cu toate țările, indiferent de orinduirca lor socială, pe baza respectării normelor de drept și morală internațională tot mai mult consacrate în lumea contemporană.O constantă a politicii externe a României socialiste o reprezintă lupta pentru pace, securitate și progres în întreaga lume. In concepția noastră, din caracterul indivizibil al păcii decurge, mai mult ca oricînd, obligația tuturor statelor de a acționa perseverent în vederea soluționării oricăror probleme, a oricăror neînțelegeri pe calea tratativelor politice, renunțînd Ia forță și Ia amenințarea cu forța și promovînd, așa cum o cer interesele popoarelor, legături de prietenie și stimă, de colaborare și avantaj reciproc.In lumina acestor considerente, partidul și guvernul nostru se pronunță fără preget pentru stingerea focarelor de război existente în diferite puncte ale globului, pentru dezvoltarea metodei tratativelor și lărgirea contactelor dintre conducătorii de state și guverne. Numai așa se poate ajunge la un climat de destindere și cooperare în lume, la realizarea dezideratului major al omenirii — făurirea u- nei păci durabile, crearea condițiilor internaționale favorabile pentru ca fiecare popor să-și poată alege liber calea progresului și să-și poată dedica întreaga energie și resursele de care dispune scopurilor urmărite.Aceeași politică ne călăuzește atunci cînd ne pronunțăm ferm pentru încheierea cît mai grabnică a păcii în Laos și Cambodgia, astfel incit popoarele din întreaga Peninsulă Indochina să fie lăsate să-și rezolve singure problemele și să-și stabilească, de-sine-stătător, drumul dezvoltării. Retragerea trupelor Statelor Unite din întreaga peninsulă, încetarea oricăror ingerințe în viața popoarelor reprezintă, desigur, o condiție esențială pentru ca politica S.U.A. de pace în Vietnam să poată căpăta credibilitatea necesară în opinia publică mondială.Onorați tovarăși,Poporul român, sub conducerea partidului său comunist, este angajat in prezent cu toate forțele să înfăptuiască programul elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională în vederea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei. Ne-am propus obiective de mare amploare și complexitate care implică eforturi susținute materiale, de muncă și inteligență.Pentru a depăși într-un termen istoric cit mai scurt posibil stadiul de țară socia

Sțerian Țîrcă, adjunct al ministrului apărării naționale, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior, Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Tudor Zamfira, ambasadorul României la Hanoi, Ioana Boga, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, Pantelimon Găvănes- cu, secretar al C.C. al U.T.C., Ștefan Boțea, muncitor Ia Uzinele „23 August", Gheorghe Bujgoi, directorul Institutului de„ proiectări și cercetări pentru industria metalelor neferoase și rare, Mihaela Dumitru, studentă la Universitatea București.

listă în curs de dezvoltare și a ne apropia de nivelul statelor evoluate din punct de vedere economic, urmărim cu perseverență dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, crearea unei economii puternice, rațional structurate, bazată pe o industrie și o agricultură care să incorporeze cele mai noi cuceriri din știință, tehnică și tehnologie. De asemenea, perfecționăm in mod sistematic relațiile de producție și relațiile sociale în general, cerință indispensabilă pentru un avînt rapid în toate domeniile vieții econbmico- sociale. ..Un obiectiv fundamental H constituie extinderea și modernizarea învățămîntului, dezvoltarea culturii, ca o condiție esențială a ridicării conștiinței și pregătirii oamenilor la înălțimea exigențelor societății socialiste pe deplin mature și, totodată, ca un factor de bază al adîncirii democrației și al afirmării plenare a ființei umane. Năzuim, ca i- deal suprem, să făurim condiții de viață materială și spirituală din Ce in ce mai bune pentru om, care constituie, pînă Ia sfîrșitul sfîrșitului, țelul și însăși rațiunea de a fi a noii societății.Dumneavoastră, stimați oaspeți. ați avut posibilitatea în aceste zile să luați cunoștință de unele din realizările poporului român, întruchipare vie a voinței șl elanului cu care oamenii muncii din țara noastră acționează neobosit pentru a transpune în viață politica Partidului Comunist Român. Rezultatele pe care le obținem în construirea socialismului constituie, în același timp, o contribuție activă la întărirea forței și prestigiului socialismului pe plan mondial, Ia cauza generală a păcii șl progresului social.Stimați oaspeți,La încheierea vizitei dumneavoastră în România socialistă putem afirma cu deplin temei că ea s-a soldat cu rezultate pozitive, că a marcat un nou și important pas pe calea cunoașterii reciproce, a dezvoltării multilaterale a legăturilor de prietenie și colaborare dintre țările, partidele și popoarele noastre.încrezători în perspectivele acestor relații, vă rugăm, mult stimate tovarășe Fam Van Dong, ca la întoarcerea în patrie să transmiteți poporului frate vietnamez cele mai alese sentimente de prietenie și considerație din partea poporului român, urarea caldă de a obține mari succese în refacerea grabnică a rănilor războiului și construirea unei vieți libere și prospere, de a realiza obiectivele sale fundamentale, în condițiile unei păci durabile pentru care a luptat cu atîta abnegație. Dorim bravului dumneavoastră popor un viitor strălucit !Fie ca relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam, dintre popoarele român și vietnamez, dintre Parlidul Comunist Român și Partidul celor ce Muncesc din Vietnam să se consolideze și să se dezvolte continuu, spre binele comun, al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei păcii și progresului social în întreaga lume.
Ceremonia semnării documentelor oficiale(Urmare din pag. 1)tinuare a prieteniei și colaborării între partidele și țările noastre, în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.Dorim să vă asigurăm, stimați tovarăși vietnamezi, că partea română va depune toate eforturile pentru realizarea Acordurilor semnate astăzi, astfel îneît ele să poată contribui la rezolvarea problemelor complexe ale reconstrucției și dezvoltării, ale făuririi

Au fost intonate imnurile destat ale Republicii Democrate Vietnam și Republicii Socialiste România.Mitingul a fost deschis de tovarășul Gheorghe Cioară, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei.Au luat tul Ștefan la Uzinele apoi cuvîn- Botea, de ,23 August",studenta Mihaela Dumitru și ing. Gheorghe Bujgoi.Intîmpinat cu puternice a- plauze, a luat cuvîntul tovarășulIon Gheorghe Maurcr.A vorbit apoi tovarășulFam Van Dong, care a fost salutat cu vii aplauze.

(Urmare din pag. 1)De Ia crearea Partidului Comunist Român, clasa muncitoare și oamenii muncii din România și-au găsit drumul spre eliberarea țării, spre propria lor eliberare, luptînd cu hotărîre împotriva dominației crunte a forțelor reacționare. In decursul celui de-al II-lea război mondial, Partidul Comunist Român, cu multă dirzenie și prin politica de creare a unui front larg a reunit forțele patriotice și a desfășurat o luptă plină de jertfe și greutăți împotriva trupelor hitleriste de ocupație și împotriva dictaturii militare fasciste. Cînd Armata Roșie a trecut Ia ofensivă furtunoasă pe toate fronturile din Europa, Partidul Comunist Român a condus poporul, mobilizîn- du-1 Ia insurecția armată, în august 1944, a înlăturat dictatura fascistă, deschizind șstfel o nouă etapă in istoria poporului român, etapa revoluției socialiste.Clasa muncitoare și oamenii muncii din România au realizat în mod victorios transformarea socialistă a relațiilor de producție, au construit multe centre industriale care se dezvoltă necontenit și multe zone agricole prospere, fă- cînd ca munca de construire a socialismului să avanseze puternic.Numai într-un sfert de veac, industria românească s-a transformat într-o ramură conducătoare, ridicînd România în rîndul țărilor avînd un ritm înalt de creștere din punct de vedere industrial. Agricultura socialistă, în curs de modernizare, dă o producție nemaiîntâlnită în trecut. Asistența medicală, învăță- mîntul, știința și tehnica, literatura și arta cunosc succese strălucite. Republica Socialistă România se afirmă tot mai mult pe arena internațională.Poporul vietnamez se bucură foarte mult de marile realizări ale Republicii Socialiste România. Urăm din inimă poporului frate român să obțină noi succese și mai mari în traducerea în viață a rezoluțiilor celui de-al X-lea Congres și ale Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, în vederea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate.Dragi tovarăși,După cum se știe, recent, poporul vietnamez a ieșit învingător din cel mai crunt război colonial din istorie. A- cordul de la Paris cu privire la Vietnam a consemnat succese extrem de mari obținute de poporul nostru in rezistența îndelungată, grea, dar glorioasă, împotriva agresiunii a- mericane pentru salvarea țării și anume confirmarea drepturilor naționale fundamenta- Ie ale poporului vietnamez și a dreptului la autodetermina- re a populației sud-vietname- ze. La 29 martie a.c., ultimele unități ale corpului expe- diționar american au fost o- bligate să se retragă din Vietnamul de Sud, încheindu-se astfel perioada de dominație a trupelor străine pe pămîntul nostru, dominație care a durat 115 ani.Aceasta constituie o grandioasă victorie a poporului nostru, cu semnificație istorica și epocală. Ea creează noi condiții favorabile și deschide perspective noi luptei poporului nostru pentru apărarea și consolidarea unei păci durabile, pentru construirea socialismului în Nord, pentru desăvîrșirea independenței și 
unui viitor fericit în Republica Democrată Vietnam.Luînd apoi cuvîntul, tovarășul Fam Van Dong a spus : Delegația noastră vă mulțumește foarte mult pentru rezultatele extrem de importante obținute în timpul vizitei noastre,, rezultate concretizate în documentele care au fost semnate astăzi.Am venit în vizită în Republica Socialistă România spre a vă exprima recunoștința noastră profundă pentru ajutorul permanent pe care dum

In încheierea cuvîntării sale, primul ministru vietnamez a înmînat tovarășului Ion Gheorghe Maurer un steag roșu, pur- tînd inscripția : „Trăiască în veci prietenia frățească si solidaritatea militantă dintre poporul vietnamez și poporul român I".Cei doi șefi de guverne își string cu căldură mîinile, se îmbrățișează.Întreaga asistență aplaudă puternic, aclamă, dînd expresie sentimentelor de solidaritate internaționalistă și prietenie frățească de care este animat întregul nostru popor față de e- rolcul popor vietnamez, admirația sinceră pentru victoriile 

democrației în Sud, progresind spre unificarea pașnică a țării, contribuind astfel la consolidarea păcii în Indochina, în Asia de sud-est și în lume.Dar S.U.A. și administrația de la Saigon au încălcat serios și sistematic multe prevederi esențiale ale Acordului de la Paris. Deși termenul de 45 de zile — așa cum a fost menționat în comunicatul comun semnat la 13 iunie a.c. — privind realizarea unei aplicări corecte a acestuia a trecut, administrația de Ia Saigon, cu consimțămîntul Statelor Unite, continuă să încalce încetarea focului, să reprime populația, să amine eliberarea persoanelor civile arestate în timpul războiului și constituirea Consiliului Național de Reconciliere și Concordie Națională, creînd astfel o situație serioasă în această zonă.Poziția consecventă a guvernului Republicii Democrate Vietnam și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud constă în respectarea cu strictețe și aplicarea cu scrupulozitate a Acordului de Ia Paris cu privire la Vietnam și a comunicatului comun din 13 iunie a.c.; totodată cer cu hotărîre Statelor Unite și administrației de la Saigon să facă la fel.Cu toate că avem de înfruntat multe greutăți și complexități, lupta noastră pentru o aplicare corectă a Acordului de Ia Paris în vederea realizării obiectivelor fundamentale ale poporului nostru în noua etapă va duce în mod sigur la victorie glorioasă, fiindcă aceasta constituie voința de nezdruncinat a poporului vietnamez și, de asemenea, tendința ireversibilă a cursului istoriei.Prin această luptă, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud se afirmă clar ca unic reprezentant autentic al populației sud-vietnameze, deoarece luptă pentru țară, pentru popor și reprezintă tocmai viitorul luminos al Vietnamului de Sud, în timp ce administrația de Ia Saigon, lacheu al neocolonialismului american, își dezvăluie tot mai mult latura încăpățînată, reacționară și războinică.Sîntem foarte bucuroși de dezvoltarea extrem de favorabilă a rezistenței popoarelor laoțian și cambodgian. împotriva agresiunii americane pentru salvarea națională, a- ceste popoare fiind frații, prietenii de luptă foarte apropiați ai poporului vietnamez.Prin semnarea Acordului de Ia Vientiane, poporul laoțian, sub conducerea Frontului Patriotic din Laos, în frunte cu prințul Sufanuvong, a realizat o victorie grandioasă. Poporul laoțian cere Statelor Unite și părții de la Vientiane să aplice corect acest a- cord, în vederea consolidării păcii, realizării concordiei naționale, spre edificarea ținui Laos pașnic, independent, neutru, democratic, unificat și prosper.In Cambodgia, înfruntînd bombardamentele nebunești întreprinse de imperialiștii a- mericani, poporul cambodgian, strins unit în jurul Frontului Unit Național al Cambodgiei, condus de Samdech Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, a repurtat victorii răsunătoare, iar în momentul de față strînge tot mai mult cercul în jurul capitalei Pnom Penh, aruneîndu-i astfel pe imperialiștii americani și clica lui Lon Noi într-o situație extrem de critică. Toată lumea cunoaște poziția noastră, definită clar în Declarația Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Democrate Vietnam 
neavoastră l-ați acordat Republicii Democrate Vietnam. In același timp, noi am consolidat relațiile de prietenie dintre țările noastre ; sîntem convinși că, și în noua etapă, ne vom bucura în continuare de sprijinul dv. Tocmai de aceea, apreciem că vizita noastră a dus la rezultate foarte bune pentru dezvoltarea viitoare a raporturilor dintre țările noastre.Noi sîntem întru totul de a- cord cu aprecierea făcută de tovarășul Gheorghe Rădulescu 

obținute, pentru succesele remarcabile realizate în construcția socialismului pe pămîntul Vietnamului,Mitingul ia sfîrșit într-o atmosferă însuflețită. Toți cei prez.enți își manifestă șl cu a- cest prilej satisfacția pentru continua dezvoltare a relațiilor de strînsă colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam, spre binele comun al celor două țări și popoare, al unității țărilor socialiste, în interesul cauzei păcii și progresului în lume.
(Agerpres)

din 29 iulie a.c. și anume ; „Poporul vietnamez, guvernul R.D. Vietnam aprobă totalmente și sprijină aspirațiile la independență, pace, neutralitate ale poporului cambodgian, menționate în Declarația Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei din 2t martie 1973, în Proclamația în cinci puncte a șefului statului Norodom Sianuk și în programul politic al Frontului Unit Național din Cambodgia". Problemele cambodgiene trebuie rezolvate de poporul cambodgian însuși, fără a- mestec străin.Poporul vietnamez înțelege foarte bine că orice victorie a sa este strins legată de aprobarea, de sprijinul și de ajuto. rul prețios acordate de poporul român, ca și de popoarele sovietic. chinez, de popoarele altor țări socialiste, de mișcarea comunistă și muncitorească internațională, de omenirea progresistă. inclusiv de poporul progresist american. Pentru a fi demn de sentimentele nutrite de frații și prietenii noștri de pretutindeni, poporul nostru va depune toate eforturile ca să-și aducă contribuția cît mai mare la restabilirea și consolidarea solidarității țărilor socialiste, mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza marxisin-leninismului și a internaționalismului proletar.Dragi tovarăși,Animate de aceleași idealuri— socialismul și comunismul— poporul vietnamez și poporul român sînt întotdeana a- lături unul de celălalt. Ne bucurăm să constatăm că relațiile dintre țările noastre, în special de la vizita oficială e- fectuată de președintele Ho Și Min in România, în 1957, se întăresc și se dezvoltă pe zi ce trece. Vizita oficială pe care a făcut-o în Republica Democrată Vietnam delegația de partid și guvernamentală română, condusă de președintele Nicolae Ceaușescu, schimburile de vizite ale delegațiilor de partid, parlamentare și guvernamentale contribuie la dezvoltarea înțelegerii reciproce, la întărirea relațiilor de prietenie și de colaborare frățească dintre țările noastre.Sîntem bucuroși de faptul că în timpul vizitei de prietenie făcute de delegația noastră de partid și guvernamentală în frumoasa dumneavoastră țară, Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Guvernul Republicii Socialiste România și-au reafirmat sprijinul și ajutorul călduros față de lupta poporului nostru in noua etapă, în vederea reconstruirii țării noastre, edificării socialismului și reunificării pașnice a Vietnamului.Convorbirile pe care le-am avut cu tovarășii din conducerea de partid și de stat română s-au încheiat cu rezultate pozitive, semnîndu-se azi documentele cu privire la ajutorul și la colaborarea economică, precum și comunicatul comun care va fi dat publicității. Acestea constituie o nouă și frumoasă manifestare a prieteniei frățești dintre partidele, guvernele și popoarele ambelor noastre țări.Poporul vietnamez este ho- tărit să facă totul pentru a fi demn de sentimentele nutrite de dumneavoastră, dragi tovarăși, și pentru a întări și mai mult prietenia și colaborarea dintre Vietnam și România.
care a subliniat evoluția ascendentă a colaborării dintre țările și popoarele noastre. Cred că cele două țări ale noastre trebuie să analizeze formele de colaborare reciprocă. multilaterală în viitor.Noi vom face totul pentru a traduce în viață documentele pe care le-am semnat astăzi, pentru a dezvolta colaborarea socialistă dintre țările noastre, a subliniat în continuare tovarășul Fam Van Dong.Cei prezeriți la solemnitate s-au întreținut apoi cordial, prietenește. (Agerpres)
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