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O Mecanica fină — un obiectiv major în contextul 

dezvoltării' științelor tehnice ® Prima promoție de ingi

neri rutieri © Replica prezentului socialist: Cine își mai 

aduce aminte de „Imperiul naturalei nepăsări£‘? © La 

Singapore — în „Babilonul tropicelor" © Opțiune 

pentru progres pe străvechea vatră egipteană

. htr-n atmosferă de puternic entuziasm, exprimind indestructibila unitate

dintre partid și popor, dragostea și încrederea nețărmurită

a oamenilor muncii față de conducerea partidului
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a sosit vineri pentru o vizită 
de lucru în județul Cluj. Salutat cu nemărginit entuziasm de un număr impresionant de cetățeni, oas
petele a vizitat întreprinderi industriale și instituții de cultură, s-a întîlnit cu oameni ai muncii, cu 
cadre de conducere din economie, cu activul de partid și de stat, dezbătînd multiple aspecte ale 
muncii concrete de fiecare zi pentru înfăptuirea țelurilor majore ale politicii partidului și statului nostru.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie pentru locuitorii județului Cluj, români, maghiari 
și de alte naționalități, un prilej deosebit de a-și manifesta — asemeni întregului nostru popor — uni
tatea de nezdruncinat în jurul conducerii de partid și de stat, atașamentul fierbinte, dragostea nețăr
murită pentru Partidul Comunist Român.

La 11 iulie, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit în audiență pe ambasadorul Finlandei la București, Kaarlo Veikko Măkela, pentru a transmite răspunsul guvernului Republicii Socialiste România la memorandumul guvernului Finlandei, in legătură cu convocarea unei conferințe în problema securității europene.După ce subliniază interesul cu care guvernul român a primit memorandumul, în răspuns se arată :„Analizînd acest memorandum în spiritul relațiilor prietenești dintre țările noastre, guvernul român .salută acțiunea guvernului finlandez care atestă preocupările sale pentru consolidarea păcii în Europa și împărtășește opinia cu privire la utilitatea dezvoltării contactelor, a lărgirii schimburilor de păreri spre a găsi căile corespunzătoare realizării securității europene".

„Guvernul român — se arată tn continuare în răspuns — consideră că, în prezent, în Europa există posibilități reale ca. prin eforturi comune, să se înainteze cu succes pe calea destinderii, spre crearea unui climat de bună vecinătate și cooperare, spre înfăptuirea securității pe continentul nostru"Exprimînd satisfacția guvernului român în legătură cu atitudinea pozitivă a guvernului finlandez față de propunerea conținută în Apelul statelor participante la Tratatul de la Varșovia, în răspuns se spune :„Guvernul român este de acord cu opinia guvernului Finlandei că o conferință europeană va trebui .să fie convocată fără condiții prealabile și că participanții vor avea dreptul și posibilitatea să-și expună concepțiile și propunerile lor asupra chestiunilor europene.Guvernul Republicii Socialisto România este gata să examineze cu toată atenția sugestiile altor state 

din Europa cu privire la organizarea conferinței, să discute și impedimentele care pot apărea în calea realizării acestei idei și este receptiv față de orice propuneri îndreptate spre înfăptuirea securității și colaborării pe continent. După părerea sa, esențial este să se adopte o atitudine constructivă în această direcție, ca statele europene să vină unele în întîmpinarea altora, să manifeste o maximă receptivitate față de inițiativele, de punctele de vedere favorabile păcii și destinderii, indiferent din partea cui ar veni e'e; totodată este necesar să fie inițiate noi acțiuni care să ralieze forțe tot mai ample la efortul pentru dezvoltarea multilaterală a cooperării între statele europene fără deosebire de orînduire socială".în încheiere se arată că tn legătură cu intenția guvernului finlandei de a găzdui conferința europeană. România nu are nici o obiecție, dacă și ceilalți participant! sînt de acord.

„Sa traiasca 
cel mai iubit 
fiu al clasei 

noastre 
muncitoare!“ 
în întîmpinarea oaspetelui iubit, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
aeroport au venit mii de locuitori 
din satele învecinate, din orașul 
Cîmpia Turzii, dornici să dea glas 
sentimentelor profunde de dragos
te pe care toți cei ce trăiesc pe 
aceste meleaguri le nutresc pentru 
Partidul Comunist Român, condu
cătorul încercat al poporului, che- 
zașul tuturor izbînzilor dobîndite 
pe drumul glorios al edificării so
cialismului. Muncitori, țărani, in
telectuali, veniți la aeroport, aș
teaptă cu nerăbdare să primească 
în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Domnește o puternică 
însuflețire. Steaguri roșii și tricolo
re își unduie faldurile în văzduhul 
dimineții. Prinos de dragoste, bra
țele poartă buchete de flori. Pen
tru toți cei de față această zi este 
o zi de sărbătoare.

Ora 9,45. Privirile tuturor se în
dreaptă spre avionul care ateri
zează. Izbucnesc puternice urale, 
ovații prelungite în cinstea parti
dului, a Comitetului său Cen
tral. De pe scara avionului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
dresează saluturi călduroase, răs- 
punzînd aclamațiilor mulțimii. în 
întîmpinare vin tovarășul Aurel 
Duca, prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., președin

Gesturile spontane ale dragostei și încrederii

Un obicei strămoșesc, expresia bucuriei cu care sînt tntîmpinafi oaspeții iubiți

tele Comitetului executiv al Con
siliului popular județean, Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, conducători ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor obștești. în nu
mele locuitorilor județului, tovară
șul Aurel Duca urează oaspetelui 

un călduros bun sosit. La vizită 
participă tovarășul Maxim Ber- 
ghianu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării.

Din mulțime se desprinde un 
grup de tinere îmbrăcate în fru
mosul port de pe Valea Someșu
lui. In mijlocul lor, un țăran 

bătrîn îi oferă secretarului general 
al Comitetului Central al partidu
lui, după datina pămîntului ro
mânesc, pîine și sare. „Bine ați ve
nit, scumpe tovarășe Ceaușescu!", 
„Să ne trăiți, tovarășe secretar ge
neral !“ — se aud călduroase urări 
din- rîndurile celor prezenți. To
varășul Nicolae Ceaușescu strînge 
prietenește mîinile care i se în
tind. Tineri și bătrîni, muncitori 
și țărani, îl salută cu emoție. 
Simțim în priviri, în gesturi, 
vibrează în uralele puternice, 
entuziaste, întreaga dragoste, stimă 
și prețuire cu care este înconjurat 
secretarul general al C.C. al parti
dului.

Coloana oficială se îndreaptă 
apoi sppe Cîmpia Turzii, cunoscutul 
centru muncitoresc. Pe străzile o- 
rașului, într-o puternică revărsare 
de entuziasm, mulțimea aclamă 
trecerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Este un prilej deosebit 
de a mulțumi încă o dată, din 
adîncul inimii, Partidului Comunist 
Român, deschizătorul unei noi ere 
în istoria patriei, pentru viața nouă 
ce a rodit din plin în întreaga 
țară, inclusiv în aceste ținuturi. 
Cele două evenimente importante 
din viața patriei și a partidului 
— a XXV-a sărbătorire a Elibe
rării și cel de-al X-lea Congres 
al partidului — constituie și pentru 
cetățenii din Cîmpia Turzii un pri
lej de bogate bilanțuri și, totodată, 
de exprimare a hotărîrii de a munci 
neobosit pentru realizarea marilor 
sarcini ce le stau în față.

Uzinele „Industria Sîrmei". Har
nicul colectiv are mîndria să rapor
teze tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că în primii trei ani ai cincinalului 
a realizat peste prevederile de plan 
o producție în valoare de 307 mi
lioane lei. Producția industrială a 
uzinei, într-o continuă diversificare 
și în condiții calitativ superioare, 
s-a dezvoltat în această perioadă

(Continuare în pag. a Il-a)

în întreprinderi industriale și pe șantiere
de construcții din Capitală
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Vmeri dimtaeata, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comi- 
tetalai Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, însoțit de tovarășul Dumitru Popa, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, a făcut o vizită 
de lucru în întreprinderi industriale și pe șantiere de construcții din Capitală.

SL3

înscriindu-se în activitatea poli
tică efervescentă, creatoare, din a- 
ceste zile premergătoare celui de-al 
X-lea Congres al partidului, vizita 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
a prilejuit însuflețite discuții cu 
muncitori, tehnicieni, ingineri, pro- 
iectanți și arhitecți, cadre de con
ducere din întreprinderi și de pe 
șantiere despre activitatea pe care 
o desfășoară în vederea creșterii 
producției industriale, îmbunătățirii 
calității produselor, scurtării ter
menelor de execuție a lucrărilor pe 
șantiere și reducerii cheltuielilor de 
producție și construcții. In timpul 
vizitei au avut loc impresionante 
manifestări spontane ale sentimen
telor de dragoste și atașament de
plin pe care oamenii muncii din 
țara noastră le nutresc față de 
Partidul Comunist Român.

★
Fabrica de elemente de automa

tizare București, primul obiectiv 
vizitat, este una din creațiile re
cente ale operei de industrializare 
socialistă a țării. Aici se realizează 
o mare diversitate de elemente de 
automatizări electronice — sesi- 
zoare, traducătoare, instalații de 
control și supraveghere centrali
zată, toate produse cu performan
te și caracteristici la nivelul teh
nicii mondiale — necesare auto
matizării proceselor tehnologice din 
întreprinderi, laboratoare etc.

La sosirea în fabrică, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer este salutat 
cu multă căldură și simpatie de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, de 
cadre de conducere. Se aplaudă și 
se ovaționează pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul 
său Central, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în întîmpinare au venit Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și ing. Constan
tin Faur, directorul general al 
Centralei industriale pentru elec
tronică și automatizare.

în timpul vizitării fabricii, direc
torul întreprinderii, ing. Marin Ba- 
rabancea, prezintă aspecte ale mo
dernului proces de fabricație, ca
racteristicile principale ale pro
duselor realizate. Tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer face scurte po
pasuri la atelierele de prelucrări 
mecanice și atelierele de asam
blaj, asistă la o demonstrație de 
funcționare a unei mașini de con
trol centralizat DL-100, destinată 
rafinăriilor de petrol. Gazdele in

formează că fabrica dezvoltă re
lații de colaborare cu întreprinderi 
similare din țări socialiste și din 
alte țări, participă cu produse la 
manifestări organizate peste ho
tare, arătînd că recent, la Expozi
ția internațională „Automatizarea- 
1969“ de la Moscova, produse fa
bricate aici au fost distinse cu 
Diploma de onoare.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
atrage atenția cadrelor de condu
cere să țină pasul cu progresul 
tehnic, care are loc într-un ritm 
vertiginos în domeniul electronic, 
să ridice continuu performantele 
produselor lor, astfel încît acestea 
să fie cît mai competitive pe piața 
mondială. Abordînd probleme ale 
pregătirii de specialitate a cadre
lor, președintele Consiliului de Mi
niștri insistă asupra importanței pe 
care o are informarea operativă a- 
supra celor mai noi realizări ale 
tehnicii mondiale. Pregătirea pri
mită în timpul școlii, a subliniat to
varășul Ion Gheorghe Maurer, con
stituie o bază care trebuie mereu 
îmbogățită cu ultimele cuceriri ala 
științei.

Pe tot parcursul vizitei, în sec
țiile fabricii, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii au primit cu manifes
tări de caldă simpatie pe tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer.

La despărțire, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer urează lucrători
lor Fabricii de elemente de auto
matizare să obțină succese tot 
mai însemnate în activitatea pe 
care o desfășoară pentru ridica
rea nivelului tehnic al industriei 
noastre socialiste.

In continuare, este vizitată Fa
brica „Tricodava", nou și important 
centru al industriei ușoare, cea mai 
modernă unitate de acest fel din 

Telegramă
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au primit o telegramă 
din partea tovarășilor Jânos Kâdâr, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, și Jeno Fock, președintele Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, cu prilejul zborului 
deasupra teritoriului țării noastre, la înapoierea din vizita oficială făcută 
în Republica Populară Bulgaria, prin care transmit salutul lor și urări 
de succes Republicii Socialiste România.

țară. Ea produce zilnic, într-o gamă 
foarte variată de modele, circa 14 000 
bucăți de tricotaje — pentru băr
bați, femei și copii.

Și aici, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer este primit cu multă dra
goste și căldură de lucrătorii fa
bricii. Tinere muncitoare oferă pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
flori. Se aud aplauze puternice. Se 
scandează: „P.C.R.",„P.C.R.", „Tră
iască Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român".

La intrarea în fabrică se aflau 
Dorel Stinghe, adjunct al ministru
lui industriei ușoare, reprezentanți 
ai conducerii întreprinderii.

Președintele Consiliului de Mi
niștri este invitat de directorul fa
bricii, Benone Coman, să vizitez» 
secțiile de tricotat și confecții, ate
lierele de creație și proiectare. 
Referindu-se la preocupările ac
tuale ale colectivului, conducăto
rul fabricii arată că în centrul a- 
tenției întreprinderii se află folo
sirea cît mai eficientă a utilajelo? 
moderne cu care este dotată, a 
spațiilor de producție, precum și 
realizarea unor produse într-o 
mare diversitate, corespunzător 
cerințelor tot mai exigente ale 
cumpărătorilor din țară și de pes
te hotare.

Tovarășul Ion Gheorghe Maure# 
recomandă să se acorde toată în
semnătatea problemelor legate da 
stabilitatea cadrelor și de ridicarea 
calificării profesionale a lucrăto
rilor. realizării de produse care să 
satisfacă exigențele modei.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
este apoi oaspetele constructori- 

(Continuarc în pag. a III-a)
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ntr-© atmosferă de puternic entuziasm

(Urmare din pag. I)

într-un ritm mediu anual de 13 
la sută.

La intrarea în uzină, oaspetele 
este întîmpinat cu entuziasm de 
rhetalurgiști. Sînt prezenți Nicolae 
Agachi, ministrul industriei meta
lurgice, precum și directorul ge
neral al uzinei, Ion Stanatiev. Se 
vizitează cîteva din noile secții ale 
uzinei: trăgătoria de oțel tare nr. 2, 
fabrica de cabluri de tracțiune și 
laminorul nr. 3 aflat în plină con
strucție. Pretutindeni unde condi
țiile de lucru o permit, muncitorii 
s-au deșprins pentru cîteva mi
nute de lingă mașini. Adunați în 
curtea uzinei, ei întîmpină cu 
nesfîrșite urale sosirea tovarășului 
Ceaușescu. „Trăiască secretarul 
general al partidului!“, „Să trăias
că tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al clasei noastre mun
citoare !“, „Să ne trăiți ani mulți, 
tovarășe secretar general !“. Un 
muncitor vîrstnic se desprinde din
tre tovarășii săi și îl îmbrățișează 
pe oaspete spunînd: „Vă doresc, 
tovarășe Ceaușescu, sănătate și 
multă, multă putere de muncă 
pentru binele nostru, pentru bine
le României socialiste".

Tovarășul Ceaușescu se intere
sează îndeaproape de ritmul lu
crărilor de investiții, subliniind im
portanța lor decisivă pențru rea
lizarea obiectivelor actualului plan 
cincinal. în continuare, el reco
mandă folosirea tuturor posibili
tăților pentru scurtarea termene
lor de punere în funcțiune și atin
gerea în cît mai scurt timp a pa
rametrilor tehnici proiectați. în 
discuțiile cu muncitorii, inginerii și 
tehnicienii uzinei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage de asemenea a- 
tenția asupra necesității îmbunătă
țirii caracteristicilor calitative ale 
produselor, potrivit creșterii exi
gențelor uzinelor consumatoare din 
țară și cerințelor de competitivi
tate pe piața externă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu are 
apoi o consfătuire de lucru cu co- 
mitetul de direcție al uzinei. Di
rectorul, Ion Stanatiev, prezintă, 
pe scurt, o dare de seamă asupra 
principalelor probleme care preo
cupă pe membrii colectivului mun
citoresc de' la „Industria Sîrmei". 
Se discută despre realizarea indi
cilor de plan, despre eforturile ce 
se fac în direcția îmbunătățirii, 
pe toate planurile, a aspectelor 
calitative ale muncii, despre pers
pectivele tehnico-economice ale 
uzinei.

Dînd răspuns unor probleme 
ridicate în cadrul discuțiilor, se
cretarul general al C.C. al P.C.R. 
a subliniat că intrarea în produc
ție a noilor obiective trebuie să 
se facă în mod eșalonat, în așa 
fel încît investițiile să fie amor
tizate pe parcurs. Ar fi greșit, s-a 
subliniat, să se aștepte intrarea 
în funcție a ultimului subansam- 
blu pentru a începe producția în 
flux continuu. Este de dorit ca, 
de îndată ce primele capacități au 
fost montate, să înceapă produc
ția — concomitent cu continuarea 
lucrărilor de construcții și montaj, 
în felul acesta, eficiența economi
că a investițiilor va crește.

Discuția s-a purtat apoi în jurul 
problemelor ridicate de creșterea 
competitivității produselor uzinei 
pe piața internațională. Tovarășul 
Ceaușescu a subliniat că este ab
solut necesar ca unitatea direct 
productivă, uzina, să-și asume 
răspunderi sporite în ce privește 
pătrunderea pe piețele externe și 
menținerea pozițiilor, să aibă com
petențe crescute în această pri
vință. Totodată, el a arătat ne
cesitatea de a se obține o produc
tivitate a muncii sporită, o ridi
cată eficiență economică — ceea ce 
impune aplicarea celor mai per
fecționate metode de conducere și 
organizare a producției. în acest 
sens este necesară studierea aten
tă, responsabilă a experienței avan
sate a unor întreprinderi similare 
din țări cu tradiție în acest dome
niu. Studiile paralele au darul să 
ne releve zonele în care noi sîn- 
tem superiori și să scoată la lumi
nă cele în care sîntem deficitari — 
a subliniat tovarășul Ceaușescu.

Responsabilitatea sporită acor
dată comitetelor de direcție, a ară
tat secretarul general al C.C. al 
P.C.R., presupune totodată rezol
varea cu competență a tuturor 
problemelor pe care le ridică ac
tivitatea curentă. Nimeni nu poate 
cunoaște mai bine decît acest or
ganism multitudinea de aspecte 
ale vieții economice și sociale din

...Asemeni unor fluvii 
de entuziasm

Locuitorii municipiului Turda, 
cu mic cu mare, au ieșit să salute 
pe conducătorul iubit, pe secretarul 
general al C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Manifestarea 
lor, asemeni unor fluvii de entu
ziasm, dă expresie concretă sim- 
țămintelor lor, adeziunii lor față de 
politica partidului, materializată în 
toate succesele obținute în dezvol
tarea României socialiste.

Despre aceste rezultate vorbesc și 
uzinele create aici în ultimii ani, 
șantierele pe care freamătă o acti
vitate . deschizătoare de noi reali
zări. La tot pasul, noi construcții 
industriale, blocuri de locuințe 
stau mărturie înfăptuirii consec
vente, prin muncă și spirit de ab
negație, a politicii partidului. Aici, 
industrializarea, baza dezvoltării 
României moderne, transformă tot 
mai mult urbea într-o cetate 
a industriei cimentului, chimiei,

Ovafiile muncitorilor de la „Industria Sîrmei*

uzină — și de aceea el este cel 
chemat să ia hotărîri în problemele 
care privesc uzina.

După consfătuire, tOVSHQSllI 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
cuvîntul în fața sutelor de munci
tori adunați să-l salute.

Dragi tovarăși,

Vă adresez dumneavoastră, tu
turor salariaților acestei uzine, un 
salut din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român. 
Am vizitat astăzi uzina dumnea
voastră. Am constatat cu satisfac
ție că an de an ea cunoaște o dez
voltare continuă, că, paralel cu 
crearea de noi secții, cu îmbună
tățirea tehnologiei și a organizării 
activității de producție, cresc și 
cadrele de muncitori, tehnicieni și 
ingineri, care traduc și aplică cu 
pricepere și entuziasm în viață sar
cinile trasate de Comitetul Central 
al partidului nostru.

Vă felicit din toată inima pen
tru rezultatele pe care le aveți în 
munca dv.

Am fost informat asupra rezul
tatelor obținute și a perspective
lor de viitor ale uzinei dv. Și rea
lizările sînt bune, iar perspectivele 
sînt frumoase. Vă felicit pentru a- 
cestea, întrucît ele au cerut și cer 
muncă spre a fi înfăptuite.

Există însă rezerve mari în 
ceea ce privește creșterea produc
ției, îmbunătățirea calității produ
selor, creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost.

Am discutat cu conducerea în
treprinderii ca, în legătură cu toate 
acestea, să întocmească un pro
gram de măsuri, să le discute eu 
organizația de partid și cu toți 
muncitorii, iar la Congresul parti
dului să ne prezinte punctul dv. 
de vedere asupra perfecționării și 
îmbunătățirii activității de viitor a 
uzinei. Sînt perspective mari ca u- 
zina „Industria Sîrmei", care este 
una din marile uzine siderurgice 
din țară, să aibă rezultate mai 
bune în toate aceste domenii de ac
tivitate.

îmi exprim convingerea că con
ducerea uzinei, toți comuniștii, toți 
salariații întreprinderii vor acționa 
uniți, pentru a obține noi realizări 
în viitor. Vă doresc succese în ac
tivitatea dv. pe această cale, tova
răși.

Cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sînt primite cu 
îndelungi aplauze. Răsună din nou 
urale în cinstea Partidului Co
munist Român, a secretarului său 
general.

înainte de plecare, secretarul 
comitetului de partid al uzinei, Ni
colae Preda, în numele întregului 
colectiv, îl asigură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că muncitorii, 
inginerii și tehnicienii nu vor precu
peți nici un efort, că își vor con
sacra întreaga putere de muncă 
înfăptuirii cu succes a sarcinilor 
complexe ridicate de dezvoltarea 
uzinei.

produselor electroceramice și sti
clăriei binecunoscute în întrea
ga țară ca și peste hotare. Crea
torii tuturor acestor bunuri, cei 
care dau viață politicii partidu
lui — masele oamenilor muncii — 
au venit acum să-și exprime față 
de secretarul general al C.C. al 
P.C.R. întreaga lor dragoste, 
voința de a înfăptui sarcinile mă
rețe care le sînt prefigurate în 
documentele pregătitoare ale Con
gresului al X-lea — documente pe 
care le-au dezbătut cu conștiința 
deplinei răspunderi pentru desti
nele și viitorul țării, așa cum arată 
nenumăratele propuneri făcute în 
adunări de partid în uzine, în adu
nări ale organizațiilor obștești și 
ale populației din oraș.

Primul popas se face la fabrica 
de sticlărie. Unitate modernă, re
construită în întregime în ultimul 
an, fabrica asigură o bună parte 
din producția de sticlărie a țării., 

Produsele turdene și-au cîștigat în 
scurt timp o marcă de prestigiu, 
iar dotarea cu aparataj de înaltă 
tehnicitate face posibilă realizarea 
unei productivități ridicate.

Oaspetele este primit de Ion 
Crăciun, ministrul industriei u- 
șoare. La intrare, Augustin Inocan, 
directorul fabricii, prezintă în fața 
unui panou planul de reconstruc
ție și dezvoltare a fabricii. Tovară
șul Ceaușescu apreciază în mod 
deosebit experiența valoroasă a co
lectivului uzinei și a colectivelor 
de constructori care au reușit per
formanța de a reconstrui și a mo
derniza total fabrica fără să înce
teze nici o zi producția.

Vizitarea uzinei ' începe cu o 
scurtă trecere in revistă a princi
palelor produse ale fabricii. Oaspe
tele se interesează de calitatea fa
bricatelor, de aprecierile Consuma
torilor din țara și ale clienților de 
peste hotare. Directorul fabricii 
prezintă o succintă informare în 
acest sens. ■

In atelierele de gravură, de-'pre
lucrare ă sticlei topite, de'finisare 
este' apreciată măiestria artistică, 
pe care o dovedesc renumiții sti
clari din Turda. Se vizitează apoi 
șantierele unde se lucrează intens 
la extinderea actualelor capacități 
de producție. Ca și la unitatea vi-’ 
zitată cu puțin timp înainte, tova
rășul Nicolae Ceaușescu recomandă 
să se studieze posibilitatea .scurtă
rii termenelor de punere în func
țiune.

La despărțire, reprezentanții co
lectivului fabricii de sticlărie și-au 
luat angajamentul de a păstra și 
în viitor steagul de întreprindere 
fruntașă pe ramură, atribuit în 
1968. Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. le urează succes.

După fabrica de sticlă se vizi
tează întreprinderea „Electrocera
mica" — și ea expresie a creșterii 
potențialului industrial turdean. 
întreprinderea produce astăzi in 
doar 25' de zile ceea ce în urmă cu 
20 de ani producea de-a lungul 
unui an întreg. Numai în actualul 
cincinal, producția ei a crescut de 
peste două ori. Răspunzînd cu în
suflețire chemărilor partidului, < o- 
lectivul întreprinderii și colecti
vele de constructori au lucrat in 
așa fel încît, intr-o proporție de 60 
la sută, noile capacități de produc
ție au fosf date în funcțiune îna
inte de termen.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii, 
personalul administrativ al uzinei 
salută cu deosebită căldură și u- 
rează bun venit tovarășului 
Ceaușescu. Răsună puternice acla
mații, urale și ovații. Se scan
dează : „Ceaușescu, Ceaușescu 
„Ceaușescu și poporul!“.

Oaspetelui i se oferă flori. Este 
prezent Cornel Mihulecea, ad
junct al ministrului industriei- con
strucțiilor de mașini. Oaspetele este 
condus de membri ai comitetului 
de direcție în frunte cu directorul 
uzinei, Ion Moraru.

Se vizitează hala nouă de pro
duse electroceramice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se intere
sează de procesul tehnologic, 
relevă importanța perseverării 
în efortul de organizare științifică 
a producției și a muncii, arătînd că 
această deosebit de importantă ac
țiune, care a cuprins fiecare uni
tate economică din țara noastră, 
se cere a fi continuată cu și mai 
mare perseverență.

Se vizitează apoi centrala ter
mică a fabricii, echipată cu 8 ca
zane Gama 2. Ele constituie o va
loroasă invenție realizată de doi 
ingineri români, cercetători la In
stitutul de fizică atomică al Aca
demiei. Această invenție este apli
cată aici pentru prima oară pe 
scară industrială, iar rezultatele 
obținute sînt din cele mai bune, 
performanțele tehnice întrecînd cu 
mult pe ale instalațiilor termoteh- 
nice clasice. Această' invenție a fost 
distinsă cu medalii de aur la sa
loanele internaționale de invenții 
de la Bruxelles și Viena. Unul 
dintre realizatorii invenției, ing. 
Ion Berindan, dă explicații asupra 
principiilor de funcționare a caza- 
nelor și eficacității lor economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi 
felicită călduros pe realizatori, și 
recomandă studierea posibilităților 
de lărgire a domeniilor de aplicare 
a valoroasei invenții.

în tot timpul vizitării, uzinei, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii, 

toți salariații întreprinderii au 
făcut secretarului general al C.C. 
al P.C.R. o caldă manifestație de 
dragoste, și-au exprimat atașa
mentul față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru.

Pe străzile Turdei, mii și mii 
de locuitori așteaptă trecerea 
coloanei oficiale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu străbate pe jos centrul 
orașului — fiind salutat cu o 
emoționantă însuflețire de masa 
cetățenilor. Sîntem martorii mani
festării de dragoste pe care lo
cuitorii Turdei o fac secretarului

Perspective ample 
de pe noile platforme 
industriale ale Clujului

După vizitarea municipiului Tur
da, coloana mașinilor se îndreaptă 
spre Cluj, centrul de reședință" a 
județului. Pretutindeni, de-a lungul 
traseului, mii de cetățeni care au 
aflat de vizita secretarului general 
al C.C. al P.C.R. au ieșit în întîm- 
pinare, spre a-1 saluta cu dragoste 
și stimă.

întotdeauna, călătorul zăbovește 
cîteva momente pe dealul Feleacu- 
lui, la poalele căruia se întinde 
maiestuoasă urbea Clujului. Cu 
așezăminteJe culturale și știin
țifice, cu fabricile sale renumite în 
întreaga țară, cu noile blocuri zvel
te, ca și cu vechile sale monumen
te, Clujul constituie o mîndrie a 
locuitorilor țării, mîndrie care dă 
naștere nobilei străduințe de a ve
dea orașul mereu mai înfloritor și 
puternic printre așezările Româmei 
socialiste.

La intrarea în orașul de pe So
meș, Iîngă vestitul „Turn al croi co
rilor", oaspetele este primit cu u- 
rale entuziaste de mii de clu
jeni. Locuitorii orașului țin să-și 
exprime astfel, încă de ia poar
ta de intrare în oraș, întregul 
atașament față de politica realistă, 
adînc legată de aspirațiile poporu
lui român, corespunzătoare intere
selor păcii și socialismului în lu
mea întreagă pe care o promovează 
partidul nostru, conducerea sa în
țeleaptă în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tineri, îmbrăcați tn pitorești 
costume naționale, precum și un 
grup de pionieri oferă oaspeților 
frumoase buchete de flori. După 
strămoșescul obicei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat să 
guste din tradiționala pîine și sare, 
semn al ospitalității și generozității 
poporului român.

Primul secretar al Comitetului 
municipal Cluj al P.C.R., președin
tele consiliului popular municipal, 
primarul Clujului, tovarășul Remus 
Bucșa, venit în întîmpinare, îm
preună cu conducători ai organelor 
locale de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, 
rostește un cald salut de bun venit.

Orașul Cluj, împodobit sărbăto
rește cu drapelele tricolore și roșii 
ale patriei și partidului, întîmpină 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
o dragoste ce se revarsă din mii 
și mii de inimi. De-a lungul stră
zilor largi care duc spre centru, 
uriașa mulțime a locuitorilor sa
lută cu entuziasm pe conducătorul 
partidului. Pretutindeni se văd fețe 
iluminate de bucuria revederii 
mult dorite cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a mai vizitat aceste 
meleaguri. Sînt vii în inimi și în 
minți recomandările și indicațiile 
primite cu aceste prilejuri, mîndria 
de a raporta în prezent succesele 
obținute.

Fără a ține seama de ploaia per
sistentă, masa compactă a cetățe
nilor prezenți de-a lungul întregu
lui traseu parcurs freamătă, își 
exprimă prin urale dragostea nețăr
murită față de Partidul Comunist 
Român, față de Comitetul său Cen
tral, în frunte cu secretarul general 
al partidului: „P.C.R. — P.C.R. !", 
„Ceaușescu — Ceaușescu !“, răsună 
scandările neîntrerupte, ca o vie 
întruchipare a puternicei legături 

general al partidului, căldurii cu 
care ei îl întîmpină. Nenumărați 
cetățeni string mîna tovarășului 
Ceaușescu, îi urează sănătate,, 
viață lungă, putere de muncă, îi 
încarcă brațele cu flori; mamele 
își1 întind copiii ca să-1 sărute.

Toate aceste manifestări dau 
expresie nu numai sentimentelor 
de dragoste ale locuitorilor de pe 
aceste meleaguri, ci ale tuturor 
cetățenilor României socialiste, 
reflectă unitatea fierbinte și in
destructibilă a întregului nostru 
popor în jurul partidului co
munist, al conducerii sale, in frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

care unește indestructibil energiile 
întregului popor de politica parti
dului. Este o expresie elocventă a 
unității de nezdruncinat a tuturor 
cetățenilor acestei țări — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
în jurul partidului comunist, al 
conducerii sale.

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii uzinelor „Tehnofrig" — cea 
mai mare unitate constructoare de 
utilaje pentru industria alimen
tară din țara noastră — salută cu 
deosebită căldură sosirea tovarășu
lui .Nicolae Ceaușescu.

La intrarea în întreprindere, 
oaspetele este întîmpinat de tova
rășii Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, și Gheorghe 
Oprea, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini. Di
rectorul unității, Andrei Halmaghi, 
după ce urează un călduros bun so

La întreprinderea „Electroceramica” din Turda

sit, invită să se viziteze cîteva din 
secțiile de producție.

La începutul vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi este prezen
tată, prin machete și panouri, 
imaginea uzinei la finele actualei 
etape de dezvoltare. Datorită unui 
volum apreciabil de investiții, uzi
na își va spori considerabil capa
citatea anuală de producție. înăl
țată în anii construcției socialiste 
pe locul unei vechi fabrici de chi
brituri, moderna și luminoasa u- 
zină de astăzi este specializată în 
producerea pompelor centrifuge, a 
instalațiilor frigorifice, liniilor teh
nologice pentru industria alimen
tară, compresoarelor de mare ca
pacitate, instalațiilor complexe 
pentru panificație — în total circa 
200 tipuri de mașini și utilaje pen
tru industriile alimentară și a 
frigului. Dotată cu utilaje moder
ne, de înaltă tehnicitate, uzina 
este o ilustrare elocventă a avîn- 
tului economic pe care l-a cu
noscut și îl cunoaște în acești ani 
orașul Cluj, ca de altfel întreaga 
țară. Alături de alte mari unități 
industriale clujene — „Carbo- 
chim", uzinele „Unirea" și „Me
talul roșu", fabrica „Clujeana", 
marile întreprinderi ale industriei 
ușoare și alimentare, toate oglin
desc convingător consecvența cu 
care partidul se preocupă de in
dustrializarea țării, de dezvolta
rea armonioasă, unitară a tuturor 
localităților și județelor, inclusiv 
a județului Cluj, trup din trupul 
patriei socialiste.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat 
asupra stadiului îndeplinirii anga
jamentelor luate de acest colectiv 
în întîmpinarea Congresului al 
X-lea al partidului și aniversă
rii unui sfert -de veac de la 
eliberarea patriei, asupra măsuri
lor întreprinse pentru continua 
modernizai e și dotare a uzinei, 
pentru perfecționarea continuă a 
calificării profesionale a salariați- 
lor, pentru ridicarea calității pro
duselor. Străbătînd hala de prelu- 
crări-montaj și noua hală de pro
totipuri, aflată în construcție, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se intere
sează îndeaproape de modul în 
care este organizată munca, de ca
pacitatea utilajelor și productivi
tatea obținută, de parametrii cali
tății produselor. La standul de pro
be ca și în alte sectoare ale între
prinderii sînt prezentate cîteva 
utilaje dintre cele mai importante 
care se produc aici, printre care 
compresoarele frigorifice, de dife
rite tipuri și capacități, complexele 
mașini pentru industria alimentară. 
Este vizitată apoi noua hală de 
vopsitorie, unde, de asemenea, sint 
prezentate o seamă de utilaje și 
procedee modeme folosite in 
procesul tehnologic. Tovarășul 
Ceaușescu face, cu acest prilej, re
comandări privind activitatea vii
toare a întreprinderii, în vederea 
asigurării capacităților de produc
ție necesare satisfacerii nevoilor 
interne ale economiei, cerințelor 
pentru export, sporirii competitivi
tății produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu în
scrie în cartea de onoare a uzinei 
cuvintele: „Felicităm călduros 

harnicul colectiv al uzinelor „Teh
nofrig" pentru succesele sale și îi 
urăm să dobîndească noi realizări 
în introducerea tehnicii celei mai 
avansate".

După vizitarea uzinelor „Tehno
frig", coloana mașinilor oficiale, 
salutată de aplauzele fierbinți ale 
muncitorilor uzinei, se îndreaptă 
spre fabrica de porțelan. In preaj
ma acesteia se conturează, spre 
mîndria constructorilor clujeni, 
noua platformă industrială a ora
șului, în constelația căreia vor fi 
prezente o modernă fabrică de 
bujii, o unitate constructoare de 
cazane industriale, importante ca
pacități de producție ale fabricii de 
medicamente „Terapia" și ale altor 
unități economice.

Directorul fabricii, tovarășul 
Alexandru Șerban, înfățișează, în 
timpul vizitei, un istoric al aces
tei unități aflată în plină dez
voltare. Oaspeții vizitează secția 
„pqrțelan 2“, unde întregul proces 
tehnologic este automatizat, pre
cum șl alte secții ale unității. Sînt 
admirate măiestria muncitorilor de 
aici, colaborarea fructuoasă cu ar
tiștii decoratori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de modul 
cum este organizată producția în 
secțiile în funcțiune, de stadiul lu
crărilor de montaj în secțiile afla
te în Construcție. Primind explica
ții amănunțite, oaspetele se oprește 
în fața tabloului de comandă al u- 
zinei — creierul automatizat al în
tregului proces de producție. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu întreabă 
pe directorul uzinei care este vo
lumul fizic și valoric al producției 
industriale, face recomandări cu 
privire la folosirea eficientă a su
prafețelor de producție, la eșalo
narea lucrărilor de dare în funcțiu
ne a noilor linii tehnologice din a- 
ceastă întreprindere, cît și a altor 
obiective industriale aflate în con
strucție. De asemenea, se sublinia
ză necesitatea valorificării mal 
bune a resurselor de materie pri
mă existentă pe plan .local. Direc
torul uzinei, angajîndu-se să aplice 
în viață aceste indicații, prezintă în 
continuare noile produse destinate 
exportului și arată totodată că nu
meroase din modelele realizate au 
fost contractate de organele comer
țului' interior și vor fi puse în cu- 
rînd la dispoziția publicului con
sumator.

Muncitorii, Inginerii șl tehnicie
nii care lucrează aici țin să-și măr
turisească sentimentele de respect 
și prețuire pe care le poartă tova
rășului Ceaușescu, recunoștința a- 
dîncă pentru clarviziunea și dărui
rea cu care conduce destinele ță
rii, spre binele întregului popor, 
în interesul prosperității și progre
sului României socialiste, al crește
rii contribuției internaționaliste pe 
care succesele obținute în făurirea 
vieții noi o aduc la întărirea forțe
lor socialismului și păcii din în
treaga lume.

Tovarășul Ceaușescu vizitează a- 
poi o interesantă expoziție cu- 
prinzînd cele mai importante reali
zări ale colectivului.

La încheierea vizitei, interesîn- 
du-se îndeaproape de realizările

(Continuare în pag. a III-a)
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obținute în diversificarea produc
ției și crearea unor noi sorti
mente de bunuri de larg consum, 
potrivit exigențelor crescînde ale 
oamenilor muncii, tovarășul Nicolae

Sub frontispiciu! 

unității, încrederii 

și atașamentului
Despărțindu-se într-o caldă at

mosferă de muncitorii de aici, în
soțit de aplauzele lor îndelungi, 
de invitația de a mai reveni în în
treprindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă spre „Pia
ța Libertății", prin adevărate co
ridoare vii formate din miile de 
cetățeni care, înfruntînd ploaia pu
ternică, doresc să-1 salute pe con
ducătorul partidului, să-și împăr
tășească dragostea și recunoștința 
ce i-o poartă.

Aici, în inima orașului, are loc 
un însuflețit miting. Uralele și 
ovațiile se revarsă fără întrerupe
re, ca o furtună, peste imensa pia
ță, exprimînd pregnant sentimen
tele de dragoste și bucurie, în
dreptate din adîncul inimii că
tre cel mai fidel reprezentant al 
voinței și năzuințelor poporului ro
mân. Efectiv, este o puternică de-

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

LA MITINGUL DIN CLUJ
Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să vă transmit un 

salut călduros din partea Comi
tetului Central, a Consiliului de 
Stat și a guvernului Republicii So
cialiste România, (aplauze puter
nice, prelungite).

Avînd în vedere că timpul nu e 
deloc prielnic pentru un miting, 
voi vorbi foarte scurt, tovarăși. 
Conferințele organizațiilor jude
țene de partid, care încep mîine 
și care vor alege delegații pentru 
cel de-al X-lea Congres al par
tidului, sînt chemate, în același 
timp, să-și spună cuvîntul asupra 
tezelor C.C. al P.C.R. și proiectului 
de Directive privind dezvoltarea 
viitoare a patriei noastre socialiste. 
Din dezbaterile de pînă acum, din 
propunerile comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii, reiese că în
tregul, nostru popor sprijină pe de
plin proiectul de Directive și Te
zele Comitetului Central privind 
politica internă și externă de pînă 
acum, precum și cea în perspec
tivă. Aceasta ne dă încredere că 
drumul pe care mergem este un 
drum bun șl că el corespunde in
tereselor întregului nostru popor, 
(aplauze, urale).

Cunoașteți realizările de pînă a-

într-o atmosfera de puternic entuziasm
amWWM^EanHBBmEgBCmEagCTggRgg^

VIZITA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Ceaușescu adresează felicitări în
tregului colectiv, recomandîndu-i să 
depună în continuare eforturi stă
ruitoare pentru valorificarea inte
grală a tuturor rezervelor interne 
ale întreprinderii.

monstrație a hotărîrii, tuturor lo
cuitorilor acestui străvechi pămînt 
românesc de a lupta pentru tra
ducerea în viață a politicii parti
dului, politică ce izvorăște din as
pirațiile și interesele vitale ale na
țiunii noastre, răspunde cu fide
litate îndatoririlor față de poporul 
român, în strînsă împletire cu în
datoririle internaționale față de 
cauza socialismului și păcii în lume.

Prin intensa activitate creatoare 
și asiduă în fabrici, pe ogoare,'în 
laboratoare și sălile de cursuri, 
clujenii și-au dovedit capacitatea 
de a rezolva cu succes sarcini tot 
mai complexe, mai înalte calitativ 
— fiind deciși să-și mobilizeze și 
mai intens energia creatoare pen
tru a da viață obiectivelor gran
dioase înscrise în documentele pre
gătitoare ale celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. Ei își exprimă 

cum în îndeplinirea cincinalului 
actual, știți că în toate domeniile 
de activitate sarcinile trasate de 
Congresul al IX-lea se îndeplinesc 
cu succes.

Am vizitat cîteva întreprinderi, 
unele vechi, altele noi. Am consta
tat cu satisfacție că toate acestea 
și-au îndeplinit sarcinile, că unele 
unități sau secții au intrat în pro
ducție înainte de termen, ceea ce 
arată capacitatea creatoare a ingi
nerilor, tehnicienilor, a tuturor oa
menilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități. Țin să felicit din toată inima 
pe toți muncitorii din municipiul și 
județul Cluj și să le urez noi 
succese în activitatea lor. (aplauze 
puternice, îndelungate).

Cunoașteți Tezele și proiectul Di
rectivelor pentru cincinalul urmă
tor. După cum ați văzut, se prevăd 
sarcini mari; dar avem convinge
rea că poporul nostru va înfăptui 
programul dezvoltării viitoare care 
va ridica România pe noi trepte 
ale dezvoltării socialiste, ale bună
stării întregului popor.

Stă în puterea noastră, tovarăși, 
să facem ca România socialistă să 
asigure întregului popor, tuturor 
cetățenilor, o viață liberă, o viață 

la acest înflăcărat miting, prile
juit de prezența în oraș a secre
tarului general al C.C. al parti
dului, venit să participe la con
ferința organizației județene a 
P.C.R., adeziunea lor fermă și 
hotărîtă la politica internă îndrep
tată spre dezvoltarea necontenită a i 
patriei, spre ridicarea ei pe noi 
trepte ale progresului și civiliza
ției, aprobarea deplină față de po
litica externă a României, la baza 
căreia se află prietenia permanen
tă și indisolubilă cu țările socia
liste, voința de a dezvolta coope
rarea și înțelegerea cu toate sta
tele lumii, în interesul cauzei pă
cii, socialismului și progresului.

Luînd cuvîntul, tovarășul Aurel 
Duca, prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean, a- 
duce, în numele tuturor locuitori
lor din Cluj, un cald salut tova
rășului Nicolae Ceaușescu, expri
mînd totodată satisfacția de a-1 
avea din nou oaspete al acestor 
locuri.

între timp ploaia se întețește. To
varășul Nicolae Ceaușescu propune 
ca, din această cauză, să se amîne 
mitingul pentru ziua următoare. 
Din mii de glasuri izbucnesc însă 
exclamații prin care secretarul ge
neral al partidului este rugat să 
vorbească. Mitingul continuă. Se 
ovaționează puternic pentru parti
dul comunist, se scandează 
îndelung, numele tovarășului 
Ceaușescu. Este un moment im
presionant, deosebit de vibrant.

Primit cu îndelungi și puternice 
ovații, într-o atmosferă de înălță
tor entuziasm, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. , 

tot mai îmbelșugată, tot mai fru
moasă — și sîntem convinși că vom 
realiza acestea (Aplauze, urale).

Știm că mai avem greutăți, că 
mai sînt încă multe de făcut pen
tru a realiza socialismul puternic 
dezvoltat din toate punctele de 
vedere ; mergem pe un drum bun 
și sîntem convinși că doar socia
lismul poate asigura — nu numai 
poporului român, ci tuturor po
poarelor — fericirea, pacea și bună
starea (vii aplauze).

După cum știți, România, ca țară 
socialistă, dezvoltă relațiile de 
strînsă colaborare cu țările siste
mului mondial socialist. Dezvoltăm 
relațiile de colaborare cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu țările par
ticipante la Tratatul de la Varșovia 
și sîntem hotărîți să facem totul 
pentru a întări și pe mai departe 
colaborarea și unitatea acestor 
țări, a tuturor țărilor sistemului 
mondial socialist.

Avem încredere că divergențele 
de astăzi vor fi depășite, că țările 
socialiste vor păși unite înainte pe 
calea ridicării nivelului lor econo
mic, cultural, științific, în construc
ția socialismului și comunismului, 
în lupta pentru pace și progres în 
întreaga lume (Aplauze puternice).

Avem, de asemenea, convingerea 
că drumul pe care mergem, de 
dezvoltare a relațiilor cu toate ță
rile, fără deosebire de orînduire so
cială, este un drum just, că politica 
coexistenței pașnice între statele cu 
orînduiri sociale diferite este o po
litică justă. în acest context, Ro
mânia dezvoltă relații cu toate.ță
rile lumii,'cu țările în curs de dez
voltare, cu țările capitaliste avan
sate, cu statele mari și mici, consi- 
derînd câ fiecare țară socialistă 
trebuie să-și aducă contribuția ac
tivă la cauza colaborării și priete
niei între popoarele lumii, la cauza 
păcii. Noi vom face totul pentru 
a contribui la dezvoltarea colabo
rării, la înfăptuirea dezideratelor 
de pace ale omenirii. (Vii aplauze)

Manifestarea dumneavoastră, ca 
și a cetățenilor din orașele și sa
tele din județul Cluj prin care am 
trecut, din întreprinderi și insti
tuții, este o dovadă a adeziunii 
depline la politica internă și ex
ternă a partidului nostru, o expre
sie a faptului că întregul nostru 
popor este hotărît ca și în viitor 
să înfăptuiască neabătut politica 
Partidului Comunist Român. Vă 
mulțumim, tovarăși clujeni, pen
tru încrederea. ■ și entuziasmul cu 
care urmați și înfăptuiți politica 
Partidului Comunist Român. (Vii a- 
plauze, urale).

Vă asigurăm că Comitetul Cen
tral, Consiliul de Stat, Guvernul 
vor face totul și în viitor pentru 
a-și îndeplini cu răspundere în
datoririle față de poporul nostru, 
vor asigura mersul mai rapid îna
inte pe calea socialismului, vor 
acționa pentru dezvoltarea colabo
rării cu țările socialiste, cu toate 
țările lumii, contribuind la 
cauza păcii în lume (aplauze pu
ternice).

Vă urez din inimă -tuturor — 
români, maghiari și de alte na
ționalități — să obțineți, prin lup
tă înfrățită, noi succese în munca 
dumneavoastră, să faceți totul 
pentru ca Clujul să fie în perma
nentă un detașament activ al 
luptei întregului nostru popor pen
tru socialism și pace.

Vă doresc, tovarăși, multă să
nătate și fericire, (aplauze înde
lungate și urale).

Peste piața în care mii de inimi 
bat în același ritm, unite de ace
leași sentimente și de aceleași as
pirații, se aud minute în șir ovații 
și urale pentru patria socialistă și 
partidul comunist. Miile de oameni 
scandează „P.C.R.!“, „Ceaușescu

Mitingul oamenilor muncii din o- 
rașul Cluj a constituit o impresio
nantă demonstrație a încrederii cu 
care poporul privește politica par
tidului, programul însuflețitor tra
sat în documentele pregătitoare 
pentru Congresul al X-lea al parti
dului, a hotărîrii tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari și de 
alte naționalități — ca, strîns uniți 
în jurul partidului, al Comitetului 
său Central, să-și dăruiască în
treaga energie creatoare operei 
mărețe de desăvîrșire a construc
ției socialiste, înfloririi și propășirii 
patriei.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a luat parte la un spec
tacol de gală la care și-au dat con
cursul formații de folclor laureate 
la festivalul județean și interjude- 
țean al concursului al IX-lea al for
mațiilor artistice de amatori. Pro
gramul, înmănunchind cîntece șl 
dansuri, creații din inepuizabila co
moară a folclorului local, aparți- 
nînd deopotrivă oamenilor muncii 
români și maghiari care trăiesc și 
muncesc laolaltă pe aceste melea
guri, s-a bucurat de un frumos suc
ces, măiestria artiștilor fiind înde
lung aplaudată. Artiștilor le-au fost 
oferite flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

După spectacol, secretarul gene

ral al C.C. al partidului a făcut o 
scurtă vizită la expoziția Univer
sității „Babeș-Bolyai" din locali
tate. La intrarea în universitate, 
oaspetele a fost întîmpinat de 
prof. univ. Miron Constantinescu, 
adjunct al ministrului învățămîntu- 
lui, de membrii senatului, de nu
meroase cadre didactice și studenți 
din centrul universitar Cluj. Prof, 
dr. docent Ștefan Pascu, membru 
corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România, rectorul 
universității Babeș Bolyai, salu- 
tînd prezența în mijlocul cadrelor 
didactice clujene a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit tot
odată pentru onoarea ce se acordă 
instituțiilor de învățămînt superior 
din acest oraș. Vizitînd expo
ziția- tovarășul Ceaușescu s-a in
teresat îndeaproape de preocu
pările actuale ale cadrelor didac
tice privind perfecționarea activită
ții de învățămînt, aplicabilitatea 
practică a rezultatelor cercetării 
științifice a cadrelor didactice și 
studenților, de măsurile întreprin
se pentru ridicarea continuă a ni
velului învățămîntului superior.

După vizitarea expoziției, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a întîl- 
nit, la „Casa Universitarilor", cu 
intelectualitatea din oraș, la o masă 
tovărășească. Au participat oameni 
de știință și cultură, membri ai 
filialei academiei, scriitori, artiști, 
conducători ai unor mari în
treprinderi. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cordial cu 
cei prezenți. Numeroși participant 
au toastat în sănătatea secretaru
lui general al C.C. al P.C.R., mul- 
țumindu-i pentru activitatea neo
bosită pe care o depune în fruntea 
partidului și statului, pentru bi
nele și prosperitatea poporului ro
mân, pentru construcția socialistă.

Dînd expresie sentimentelor in
telectualității din Cluj, acad. Con
stantin Daicoviciu a subliniat ade
ziunea deplină a oamenilor de ști
ință și de artă din acest mare oraș 
al țării, față de P.C.R., față de Co
mitetul său Central, hotărîrea lor 
de a-și concentra întreaga capaci
tate de muncă înfăptuirii politicii 
marxist-leniniste a partidului.

Luînd cuvîntul, în înche
ierea întîlnirii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că partidul 
nostru, Comitetul Central au a- 
preciat și apreciază în mod deosebit 
intelectualitatea din Cluj care are 
vechi tradiții de luptă unită pen
tru progres social, pentru propă
șirea patriei. Secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a dat o înaltă apre
ciere contribuției pe care oame
nii de cultură, știință și artă — ro
mâni și maghiari — din Cluj o aduc 
la înfăptuirea politicii partidului, 
la întreaga operă de construcție so
cialistă în România.

Subliniind că intelectualitatea 
din Cluj, în întregimea ei, consti
tuie un detașament înaintat al in
telectualității noastre reprezentînd, 
împreună cu intelectualitatea din 
întreaga țară, un sprijin de nădejde 
al partidului și statului în realiza
rea politicii de edificare a socialis
mului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat intelectualilor clujeni și tu
turor cetățenilor acestui oraș noi 
succese îrf activitatea lor.

întîlnirea a prilejuit o puternică 
manifestare a atașamentului trainic 
al oamenilor de știință și artă din 
Cluj față de partid, față de întreaga 
sa politică, o expresie a hotărîrii 
lor de a întîmpina Congresul al X- 
lea cu realizări cît mai bogate, pe 
măsura acestui important eveni
ment în viața partidului și a între
gului nostru popor.

Reportaj realizat de
Andrei VELA, George-Radu 
CHIROVICI, Mircea IONESCU, 
Ludovic ROMAN

ÎN ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE

Șl PE ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII

DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. I)

lor de pe șantierele Teatrului Na
țional și hotelului „Intercontinen
tal", unde este întîmpinat de Horia 
Maieu, arhitect șef al orașului 
București, Traian Ispas, vicepreșe
dinte al Consiliului popular al mu
nicipiului București, Octavian Bîr- 
san, directorul Direcției generale 
de construcții și montaj din Capi
tală, de conducători ai unor insti
tute de proiectări și de șefii șantie
relor. Un mare număr de munci
tori constructori aplaudă și ovațio
nează cu însuflețire. După cum se 
poate vedea, lucrările pe șantiere 
se desfășoară intens. Se conturează, 
tot mai pregnant, viitorul Teatru 
Național, se înalță clădirea moder
nului hotel „Intercontinental". In
tr-o fază avansată sînt și lucrările 
la parcajul subteran. Este remar
cată grija ce se acordă încadrării 
cît mai armonioase a acestor edi
ficii în peisajul urbanistic al ora
șului.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
atrage atenția asupra necesității 
folosirii mai raționale, mai efici
ente a spațiilor construite pentru 
noul edificiu al Teatrului Național. 
Gazdele informează că au fost găsi
te soluții pentru o utilizare a spa
țiilor mai bună, mai gospodărească 
decît se prevăzuse în proiectele ini
țiale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri subliniază că specialiștii tre
buie să manifeste exigență în folo
sirea cît mai chibzuită a terenu
rilor destinate construcțiilor, să 
aibă în vedere folosirea complexă 
a așezămintelor pe care le ridică, 
așezăminte care să materializeze, 
în final, cît mai deplin, pasiunea 
proiectanților și arhitecților pentru 

frumos și util, îmbinată, totodată, 
cu grija pentru economicitate.

Vizita tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de tovarășul Du
mitru Popa, se încheie la șantie
rul Centrului de televiziune. Va- 
leriu Pop, președintele Comitetului 
de Radiodifuziune și Televiziune, 
prezintă înaltului oaspete caracte
risticile funcționale ale centrului, 
modul în care se va desfășura, în 
noile condiții create, activitatea te
leviziunii române. In timpul vizi
tării unor studiouri, laboratoare șl 
săli de lucru, recent date în func
țiune, președintele Consiliului de 
Miniștri a felicitat pe constructori 
și montorl pentru calitatea lucră
rilor efectuate. Remarcînd aparata- 
jul și instalațiile modeme cu care 
este înzestrat centrul, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a subliniat 
faptul că, în ansamblul instituțiilor 
culturale, televiziunea reprezintă 
un mijloc important, larg accesi
bil, de educare a oamenilor mun
cii. Aceasta impune un înalt spi
rit de răspundere și o sporită exi
gență creatoare din partea cadre
lor care lucrează la televiziune 
pentru realizarea unor emisiuni de 
înaltă calitate instructivă și educa
tivă.

★
Vizita tovarășului Ion Gheorghe 

Maurer în întreprinderi și pe șan
tiere din Capitală a constituit un 
nou prilej pentru colectivele din 
unitățile vizitate de a-și reafirma 
hotărîrea lor fermă de a-și spori 
eforturile pentru a întîmpina cel 
de-al X-lea Congres al partidului 
cu noi și mari realizări, închinate 
Construcției socialismului în patria 
noastră.

Gheorghe SECUIU 
Nicolae VAMVU
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MECANICA FINA
un obiectiv major Prima

în contextul
I

dezvoltării științelor
ingineri

rutieri
tehnice

Convorbire cu ing. Teodor GORCEAG
director al Uzinei de mecanicâ fină din București

Așa cura se arată în proiectul de Directive pentru cel de-al X-iea Congres al P.C.R., științele tehnice vor ocupa un loc central în ansamblul cercetării științifice. Printre domeniile rhoderne ale acestor științe, ce urmează să se dezvolte cu precădere în viitor, se numără și mecanica fină, care va trebui să aducă o contribuție tot mai mare la creșterea nivelului de tehnicitate al industriei noastre. Elementele de automatizare, dispozitivele de calcul analogic și numeric, aparatele de măsură și control, aparatele optice sînt numai cîteva dintre sectoarele care reclamă necesitatea unor prelucrări mecanice și tehnologice de înaltă clasă de precizie (de regulă, sub 0,5 la sută).în dorința de a vă informa asupra stadiului actual și a perspectivelor de dezvoltare în acest important domeniu. am avut convorbirea de fată cu ing. Teodor Gorceag, director al Uzinei dc mecanică fină din București.
— Pentru început, am dori să 

ne vorbiți despre factorii care 
au determinat accentuarea pon
derii domeniului în care 
în contextul progresului 
co-științific general.

lucrați 
tehnisubra-— Imperativul dezvoltării murii de mecanică fină este un corolar al ritmului rapid de dezvoltare a industriei tării noastre, care impune o dotare corespunzătoare cu aparatură modernă, din producție proprie. în același timp, odată cu creșterea sarcinilor de export în a- gregate, mașini-unelte și instalații în general, prin dotarea cu aparatură de mecanică fină se realizează o creștere considerabilă a valorii a- cestora (prețul pe tonă-agregat vîn- dută se ridică foarte mult)Un alt factor privește problema valorificării superioare a materiei prime, a materialelor în general. Prin prelucrări de mecanică fină, în scopul obținerii de aparate și dispozitive, o tonă de otel poate să-și ridice valoarea de zece ori. ceea ce nu se^ poate realiza în nici o altă subramură a construcțiilor de mașini. Așa se explică faptul că unele, tari care nu posedă surse însemnate de materii prime (în special metale) au dezvoltat foarte mult producția de aparatură de precizie, ce presupune o valorificare superioară a matei iei prime, printr-o investiție de muncă Vie de înaltă calificare. în costul unui produs finit, valoarea materialului reprezintă circa 25 la sută, iar restul — contribuția lucrătorului, fructificarea capacității lui intelectuale. Astfel se și explică faptul că întreprinderea noastră are o rentabilitate de 60—70 la sută.Un ultim aspect și poate cel mai important, pe care aș dori să-1 menționez, se referă la posibilitatea dotării cu aparatură de măsură și control de precizie, atît de mult solicitată astăzi în toate ramurile industriale, ca una din condițiile sporirii continue a calității produselor în- tr-adevăr, aparatul de măsură, de control, constituie un mijloc de a pătrunde în intimitatea procesului de producție și cu cit aparatul este mai perfecționat, mai precis, cu atît procesul respectiv poate fi dirijat cu mai multă ușurință și exactitate în direcția dorită.

— Ce realizări mai importante 
au fost înregistrate în ultima 
vreme în cadrul uzinei pe care 
o conduceți și în ce măsură a 
contribuit activitatea de cerce
tare științifică la obținerea lor ?— Uzina noastră produce circa 150 sortimente de instrumente și aparate pentru măsurat lungimi (singura producătoare de asemenea dispozitive din tară), cu precizie de pînă la o miime de milimetru ; cam tot atîtea tipuri de aparate pentru măsurat presiunea fluidelor de la — 1 at la 850 at și. în sfîrșit, scule, dispozitive și verificatoare, într-o gamă foarte largă.Menționez faptul'că, în ultimii am, s-au obținut succese importante pe linia asimilării diferitelor tipuri de aparate ce nu s-au mai fabricat in țară și fără sâ recurgem la licențe străine. Astfel ritmul anual de asimilare a fost de circa 14—15 produse noi, dintre care aș aminti pe cele din familia aparatelor de măsurat miimi de milimetru — pasametre, ortoteste. aparate pneumatice de control etc. Pentru a ne face o imagine de ansamblu asupra importanței acestor A.M.C. (aparate de măsură si control) este suficient să arătăm că prin producerea lor în ta>ă se realizează o economie de circa 65 milioane lei anual.Altă preocupare actuală a specialiștilor noștri, care se va menține în c'ontinuare în centrul atenției, se referă la găsirea unor procedee tehnologice prin care să se obțină mărirea durabilității .în exploatare a t-na- ratelor de măsură și control. Am reușit să creștem de cinci ori durabilitatea la micrometre, pasametre etc. prin placarea cu carburi metalice a suprafețelor de măsurat ; să mărim rezistenta manometrelor de Ia 200 000 măsurători, cît era acum trei ani, la peste un milion de măsurători. Fără îndoială că succesele obținute de noi, atît în direcția asimilării unor noi tipuri de dispoziiiv.e și aparate de măsură, cît și pe linia ridicării continue a calității produselor. reprezintă rodul unei susținute activități de cercetare efectuate de specialiștii uzinei în ultimii ani, în ciuda faptului că nu am avut posibilitatea creării unui cadru organi

zat în acest sens.
— Ce dificultăți maiore ați în- 

tîmpinat și cum vedeți problema 
dezvoltării în viitor a uzinei pe 
care o conduceți, în lumina pre
vederilor proiectului de Directi
ve pentru Congresul al X-lea al 
P.C.R. ?>— Trebuie să recunoaștem că, pînfi tn prezent, a existat o preocupai»

redusă pentru dezvoltarea sectotului de mecanică fină. în general, s-a mers pe ideea că aici nu s-ar obține o amortizare rapidă și beneficii importante de pe urma unor investiții neglijîndu-se aspectul cel mai important, acela al utilității produselor noastre, pentru mai toate ramurile economiei naționale. Ca să fiu mai explicit, în cadrul uzinei noastre au fost întocmite două studii de extindere a capacității de producție, inclusiv a celei de concepție proprie, prin crearea unui serviciu de cercetare propriu ;\deși nu presupuneau fonduri de investiții mari, ele au fost totuși aminate 5—6 ani. Dacă s-ar fi realizat extinderea preconizată, astăzi am fi putut satisface în proporție de circa 95 la sută necesitățile economiei naționale cu A.M.C.-uri, față de circa 65 la sută, cît reușim în prezent, în viitor, consider că, atunci cînd se discută necesitatea dezvoltării u- nor unități sau sectoare de activitate, va trebui să se ia în considerație implicațiile economice sub toate aspectele, nu numai sub acela al beneficiilor practic realizabile.O altă problemă privește domeniul construcției de aparate speciale și de mare complexitate, care în prezent se procură din import. Credem că ar fi util ca numai anumite piese sau subansamble ale unui asemenea aparat, a căror asimilare în tară nu se justifică economic, să fie aduse din import, iar restul să se producă în țară. M-aș referi, spre exemplificare, la cazul manometrelor pentru industria chimică, care necesită un fond valutar însemnat.Așa cum spuneam mai înainte, u- zina noastră s-a dezvoltat pe baza cercetărilor proprii, prin asimilări constructive și tehnologice, în ciuda faptului că n-a existat un serviciu de cercetare specializat. Acum întocmim studii de extindere a sectorului A.M.C., în vederea creșterii volumului producției de peste două ori, pînă în anul liFă. Intenționăm să atacăm un domeniu nou dc aparate din familia A.M.C., care să permită controlul activ (în timpul executării o- perațiilor), controlul simultan al mai multor dimensiuni, aparate fur.ețio- nînd pe principii pneumatice, electromecanice și electronice. Ne propunem, de asemenea, să realizăm aparate de măsurat temperaturi și presiuni diferențiale cu contacte electrice. aparate de termoreglaj la distantă, precum și agregate do control dimensional O bună parte din acestea vor fi realizate în colaborare cu alte unităti industriale, în special cu cele din cadru! C.I.E.A.Desigur. îndeplinirea acestor sarcini presupune o sporire considerabilă a capacității de concepție. Nu ne vom putea limita la practica de pînă acum, de a efectua cercetări și studii tehnologice în diferitele colective ale uzinei. Am inclus în planul de dezvoltare problema creării unui centru de cercetare și proiectare propriu, cu dotările corespunzătoare, care să aibă ca scon cercetarea în vederea stabilirii de boi tipuri de aparate, precum și pioieeta- rea acestora. Consider că: acest sistem este mult mai eficient specialiștii centrului fiind legați direct de producție și avînd totodată responsabilități în ansamblul preocupărilor uzinei.în încheiere, vreau să-mi exprim convingerea că importanta ce va fi acordată în viitor activit.ătii de cercetare științifică în domeniul mecanicii fine și extinderii capacității de producție a unităților acestui sector va permite o creștere substanțială a nivelului tehnic general al industriei noastre în plină ascensiune, re-, ducerea considerabilă a importurilor și. în același timp, creșterea contribuției la realizarea sarcinilor de export pe ansamblul economiei.
Ing Traian SAVA

Poezia Marianei trescu — așa cum rată volumul de (1967) sau versurile te postum în Iarba lui — își dovedește plin viabilitatea Există o . mare Capacitate de transfigurare, de unificare în suma percepțiilor despre lume ale poetei. Cu aceasta izbutește să treacă, în cea mai autentică tradiție românească, peste dureri, dincolo de sfîrșit. Așa folcloricul inorog cu greabăn de foc din tn livezile de apoi... — o poate răpi cu vrerea ei. înfrîngîndu-i în- gîndurările și temerile.Iubirea trăită în adîncuri, maternitatea cu bucuriile mari și grijile mărunte, frumusețea lumii, valorile toate ale vieții se vor destrăma oare ? Toate legăturile atît de puternice ale unicei noastre vieți dezlega fără urmă ? ciumatul soliloc al găsește puncte de fundamentale. Pe deasupra celor trecătoare i se arată permanentele, chezășuite de continuitatea umană. Co- borîrea (ori suișul) din generație în generație, prin ființa ei și a vlăstarului ei, apoi In nepoți și strănepoți. reface puterile de simțire si-i dă marea, obșteasca înțelegere a vieții.Din cercul legăturilor de

Dumi- ne-o a- Poezii tipări- timpu- pe de- artistică.

se vorZbu- poetei sprijin

Lupta împotriva accidentelor de circulație nu constituie astazi o problemă specifică uneia sau cîtorva țări, ea este o problemă a întregii lumi. Solicitată de agravarea situației — consecință, între altele, a neadaptării rețelei de drumuri la cerințele actuale ale traficului — în țările dezvoltate din punct de vedere al circulației, activitatea de prevenire a accidentelor a început să fie pusă pe noi coordonate ale unei gîndiri științifice, slujite de cadre calificate — inginerii de circulație. Tehnica circulației rutiere sau ingineria de circulație (trafic), așa cum este denumită, are în vedere principiile și metodele de tehnică a circulației rutiere — și anume cele relative la numărători ale traficului, reglementări de circulație, organizarea locurilor de parcare. Problemele tehnicii circulației rutiere, care diferă de cele ale tehnicii rutiere pro- priu-zise, includ în studiu, alături de factorul uman (conducător auto, pieton etc.), și factorul autovehicul (tipul, comportarea lui, principalele sisteme și instalații care concură la siguranță). Caracterul statistic al tehnicii circulației rutiere și interpretarea fenomenelor au fost mult înlesnite prin folosirea mașinilor electronice de calcul pentru probleme de relații funcționale sau operațiuni de probabilitate, cum sînt nrognozele de dezvoltare a circulației, .calculul distribuției circulației pe rețea, organizarea acesteia etc.Problema a fost studiată și în țara noastră, hotărîndu-se specializarea studenților din ultimii doi ani de studii la secția de drumuri și poduri a Facultății de construcții din Timișoara, prin predarea, pentru început, a unui curs de „tehnica siguranței circulației rutiere", urmărindu-se.interferența drum- om-autovehicul-lese. La propunerea Inspectoratului hidetcan de miliție Timiș și a Direcției regionale de drumuri și poduri Timișoara, conducerea Institutului politehnic s-a dovedit extrem de receptivă si. cu acordul Ministerului Tnvăț.ămînt.ului, a aprobat introducerea cursului, la început sub formă experimentală. iar din anul universitar 1968—1969 a fost inclus în planul de învătămînt al seciiei de drumuri și poduri de la facultate Avîndu-se în vedere experiența bună de la Facultatea de construcții Timisoara. Ministerul învățămîntului a extins cursul și la celelalte secții de drumuri și poduri din țară, în anul IV, începînd cu anul universitar 1970—1971.Prima promoție de ingineri de drumuri si poduri, specializați pe băncile facultății și în probleme de tehnică a circulației rutiere, a absolvit anul acesta Facultatea de construcții din Timișoara.
Colone! Viorel TĂURESCU 
șeful Inspectoratului miliției 
județului Timiș

a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Ja Teatrul de vară „Nicolae 
Bfilcescu") : D-alb carnavalului
— 20,30.
o Ansamblul „Perinlța11 (la Tea
trul de vară „Herăstrău") : Pe- 
rinița mea — 20.
B O.S.T.Ă. (la Sala Palatului) : 
Concert de muzică ușoară susți
nut de Remo Germani și Lara 
Brunaldl — 20.
B Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : An
samblul de estradă polonea — 20.

sînge, lucrurile se extind pe plan de etnos, întărind ideea permanentelor, a continuității. Sîngele dac palpită cu putere bărbătească în esențeie tari ale descendentei tîrzii, transhumanta o ducea peste toate plaiu-

Ne-am obișnuit cu ritmul vertiginos al construcțiilor, al creșterii fondului locativ, al îmbunătățirii condițiilor de locuit. Fiecare an înseamnă, numai în Capitală, zeci de mii de oameni mutati în case noi. Apreciind aceste realizări, ne gîndim însă mai rar la uriașa zestre — de multe miliarde de lei — care trebuie bine administrată și întreținută, pentru a putea fi folosită cît mai mulți ani. în momentul de fată dispunem, în București, de un fond locuibil de peste II milioane m.p. aparținînd statului; în plus, o suprafață reprezentînd a- proximativ patruzeci la sută din cifra amintită alcătuiește fondul proprietate individuală. Pînă la finele cincinalului următor, care prevede construirea în Capitală a aproximativ 100 000 de apartamente, averea locativă va crește cu încă peste cincizeci la sută.Pornind de la indicația cuprinsă în Proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea al partidului că activitatea de întreținere și reparare a locuințelor va fi lărgită și îmbunătățită, am investigat — în continuarea ciclului de articole privind fondul locativ, început într-un număr anterior al ziarului — părerile factorilor care răspund, Ia diferite nivele, de această activitate — cadre din Direcția generală de gospodărie locativă, directori de întreprinderi de administrație locativă, de construcții și reparații, ingineri șefi, diri- ginți și șefi de grupuri de șantiere, maiștri, responsabili de centre I.A.L.— pentru a cunoaște preocupările lor privind satisfacerea cerințelor populației în condiții de exigență sporită și a contribui astfel la găsirea modalităților corespunzătoare de organizare și funcționare a mecanismului reparațiilor de locuințe, mecanism care, la ora .actuală, are multe fisuri, provocînd mari neajunsuri locatarilor.„în esență, sesizările adresate de cetățeni, pe această temă, diferitelor foruri, presei — spunea tov. Gh. Cișmigiu, director al I.A.L.-sectorul 3— se referă la modul de execuție a lucrărilor de reparații, la calitatea și promptitudinea lor în raport cu termenele stabilite, la faptul că ceea ce se realizează corespunde, ca volum, doar în parte solicitărilor". O asemenea situație evidențiază în mod necesar cerința îmbunătățirii activității întregului angrenaj. Aceasta, pornind .mai ales de la ideea că profilaxia degradării, conservarea cu cea mai mare grijă a fondului locativ trebuie să înceapă chiar în momentul dării în folosință a clădirilor, iar dună părerea ing. șef al I.A.L. alegerea soluției fiind că anlicarea ficient verificate poate duce, rior, la cheltuieli mari de renarații ; de exemnlu; utilizarea prafului hi- drofob la terasele unor blocuri a necesitat, pînă acum, remedieri în valoare de circa 80 milioane lei". Or. în momentul de fată, organizarea acestui sector nu are încă un pronunțat caracter de prevenire, fiind grevată de o serie de vicii care o fac greoaie, uneori inonerantă. generatoare de nemulțumiri. „Paradoxal— afirmă chiar ing. M. Niculescii din D.G.G.L. — dar în fant este mult mai greu să faci renarații la un bloc decît să ridici unul nou". Afirmația se adeverește : executarea unor lucrări simnle, cum ar fi reparația unui-; acoperiș sau schimbarea unui bnrian. se prelungește uneori în timD pînă la echivalentul construirii unei noi clădiri.în ce direcție ar trebui acționat ? Aminteam că în acest sector ar fi necesară o intensă acțiune profilactică și. în același timp, tma de mai hmă organizare. N’ci una. nici alta în-’î nu se not realiza fără cunoașterea reală a stării locuințelor. Dar un studiu comnlet. temeinic, un adevărat inventar care să ofere litatna unei aprecieri corecte cesitătilor, a volumului, de ce se impun a fi realizate în an. deci și a unei dimensionări corespunzătoare a unităților de întreținere și reparații. încă nu s-a făcut. Tov. C. Popescn, inginer-șef la D.G.G.L.,. ne informează că o astfel de situație, ale cărei date vor fi prelucrate mecanizat, urmează să fie încheiată anul viitor. Va fi. fără îndoială, un instrument • prețios, care va facilita stabilirea din timp a volumului de cheltuieli, precizarea mal corectă a necesarului de materiale, nrogramarea judicioasă a reparațiilor. Fără o astfel de cunoaștere, nimeni nu poate spune dacă impresionanta sumă de .150 milioane de lei. cheltuită anul trecut din fondurile statului pentru reparațiile de locuințe. înseamnă mult sau puțin fată de necesar, dacă ea a fost îndreptată într-adevăr spre cele mai stringente nevoi. Observația este valabilă și pentru sumele considerabile prevăzute anul acesta.Dar chiar fără a se aștepta datele

care să ofere cunoașterea precisă a nevoilor, s-a făcut, din punct de vedere organizatoric, un pas înainte. Pornindu-se de la principiul științific just al specializării, cele opt întreprinderi de construcții și reparații existente în Capitală au fost profilate, rămînînd ca numai patru dintre ele să se ocupe exclusiv de reparațiile fondului locativ. Nu au trecut decît cîteva luni de cînd s-a pus în aplicare acest sistem. Dar, după cum afirmă specialiștii, în ciuda punctului de plecare just, rezultatele nu sînt încă cele așteptate. Motivele ? Ni le-a explicat arh. Ovi- diu Popescu, inginer șef la întreprinderea de construcții și reparații „Giulești" : „Deși ne-am specializat — spunea el — organizarea noastră internă a rămas aceeași. Or, această organizare corespundea ceva mai bine sistemului de lucru pe șantiere

Petre Eremia — obligă întreprinderile de construcții și reparații să se îndrepte cu prioritate spre îndeplinirea planului valoric caie, nefiind perfect corelat cu planul fizic, le împinge spre deschiderea unui mare număr de șantiere cu lucrări de valoare ridicată, în dauna multor altor lucrări absolut i necesare. Ceea ce interesează, aș spune exclusiv, este numărul de case reparate, nu cheltuirea pur și simplu a banilor. Consider, deci, că toți Indicatorii economici trebuie strîns corelați și subordonați cerințelor planului de realizări fizice, care, Ia rîndul Iui, este condiționat de stabilirea corectă a priorităților, în funcție de necesități și fonduri disponibile. Concomitent, trebuie introdus un asemenea sistem de retribuție a muncitorilor, care să cointereseze la respectarea termenelor și îndeplinirea la
Fondul locativ - componentă a avuției naționale (II)
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arh. Gh. Eremia, 4 — „chiar constructive.unor soluții de la știut insu- ulte-

posibi- a ne- lucrări fiecare

mari și relativ mai puține Ia număr, în prezent însă, cînd trebuie să. lucrăm numai la reparații de locuințe — unele foarte reduse ca volum și valori — dispersarea pe teritoriu a crescut considerabil, urmărirea s-a îngreunat, iar respectarea termenelor a devenit și mai dificilă. La ora actuală avem 1 200 de lucrări deschise și alte 2 000 contractate. Cred că este de mare urgență ca organizarea celor 4 întreprinderi de reparații de locuințe să fie revăzută, gă- sindu-se modalități mai judicioase de adaptare Ia condițiile concrete pe care le oferă activitatea practică".Deci, simpla specializare pe sectoare nu ajunge. Ce mai este necesar ? Pentru a da răspuns la această întrebare, trebuie avută în vedere nu numai activitatea I.C.R.-urilor, ci și lucrările ce se efectuează de către întreprinderile de administrație loca- tivă. Din aceasta decurge, în primul rînd, necesitatea unei delimitări a atribuțiilor. „în cadrul noii împărțiri a sarcinilor, spunea tov. ing. C. Popescu, se preconizează ca’ întreprinderile de administrație locativă să facă lucrările de întreținere, deci de prevenire, de localizare și înlăturare a anumitor defecțiuni (la înve- litori, burlane, jgheaburi, instalații de încălzire centrală), indiferent de volumul crărilor urmează Dar nu șese un Ca să nu se nască paralelisme, ca fie evitată tendința de fugă spre lucrările mari în dauna celor mărunte, alți specialiști propun ca această împărțire să aibă în vedere nu numai categorisirea lucrării ca fiind de prevenire sau reparații, ci și complexitatea ci. volumul, necesitatea u- nei intervenții rapide atunci cînd este cazul. într-o asemenea viziune, I.A.L.-urilor ar urma să le revină numai lucrările de volum redus, care necesită intervenții neîntîrziate si nu presupun deschiderea de șantiere cu particiDarea unui număr mare de muncitori de diferite meserii. Aceasta ar înlătura, în primul rînd, practica deschiderii și părăsirii repetate 
a șantierelor, cu tot cortegiul de neplăceri cunoscut. Pentru desfășurarea în această manieră a activit.ătii, de un sprijin esențial este amenajarea, în cadrul I.A.L.-urilor, a unor autoutilitare, unica existentă la ora actuală neputînd face față cerințelor.Profilarea I.A.L.-urilor — una din măsurile importante înlăturarea operativă a și prevenirea

și valoarea lor. Restul lude reparații și conservare să fie efectuat de I.C.R.* toți constructorii împărtă- asemenea punct de vedere, sa

un înalt nivel calitativ a lucrărilor. Experiența de care dispunem ne îndreaptă, după părerea mea, spre executarea lucrărilor prin intermediul unor echipe sau brigăzi complexe, retribuite în acord global. Mai precis, se stabilește o sumă de lucrări complexe, fiecare fiind încredințată unei echipe formate din meseriași specializați, indieîndu-se de la început suma globală cu care va fi retribuită. Asigurîndu-i-se la timp materialele, echipa este direct răspunzătoare de execuție, termen și calitate, de acești parametri depin- zînd plata lucrării".Această formulă — care, după cum sîntem informați, se aplică cu rezultate bune în alte țări — presupune, în prealabil, unele perfecționări și reașezări ale normelor de reparații și a indicatoarelor de prețuri, o viziune nouă asupra calificării oamenilor. „Actualul normativ care reglementează manopera, afirmă ing. M. Stoicescu, director la I.C.R. „Flo- reasca", este într-atît de rupt de realitate, îneît ne apare ca o adevărată invitație la evitarea lucrărilor mici. Plata manoperei în reparații este a- similată aproape integral cu cea de pe șantierele de construcții, cu front de lucru mare și permanent, fără a . se ține seama de condițiile specifice, cu totul deosebite. Urmarea : o mare fluctuație a mîinii de lucru". Toți specialiștii cu care am discutat sînt unanimi în a propune o reașezare a
swi:

plății manoperei, In sensul asimilării ei cu tarifele de deservire la domioi- liu. care includ și deplasarea, ți transportul materialului etc.„în aceeași ordine de idei, a sporirii interesului pentru realizarea u- nui volum cît mai mare de lucrări, cu un minimum de deplasări de la un șantier la altul — subliniază ing. Dan Iliescu, șeful serviciului producție la I.C.R. Floreasca — se impune policalificarea. I.a o întreprindere profilată pe reparații este absolut necesar ca fiecare muncitor sl poată executa lucrări pentru două- trei meserii înrudite. Aceasta va permite desfășurarea operațiilor succesiv, fără oprirea lucrului, fără schimbarea meseriașilor, cu un efectiv mult mai redus". Deocamdată, din cîte sîntem informați, anul acesta vor fi policalificați 70—80 do meseriași, dintr-un total de cîteva mii. Este o picătură în oceanul de cerințe. De aceea, apare ca o necesitate stringentă ca toate șantierele mai importante să . devină școli de ridicare a calificării șl de însușire af noi meserii.Nu se poate vorbi despre o realizare ritmică, fără întîrzieri a lucrărilor, dacă nu este soluționată corespunzător problema aprovizionării cu materiale. Sînt situații cînd întreprinderile se angajează să realizeze lucrări, încheie contracte, avînd asigurate numai o parte a materialelor, de obicei acelea cu care munca poate fi începută. Pentru celelalte— pe care trebuie să și le procure prin virament, de la fondul pieței — intră într-o concurentă nefirească cu cetățenii, care le plătesc cu bani gheată. Urmarea e ușor de întrevăzut : șantierul e deschis și... imediat părăsit. Este clar că trebuie create condiții de mai mare certitudine în asigurarea cu materiale, mai ales că— asa cum sublinia tov. Gh. Marin, șef de grup de șantiere la I.C.R. „Ciulești" — crește ponderea lucrărilor efectuate pentru populație, ceea ce îngreunează stabilirea unor prevederi exacte cu un an înainte, așa cum se obișnuiește acum. „De aceea— spunea el — socot că pentru a se asigura o succesiune normală a lucrărilor șl terminarea lor la timp, este necesar ca, fără crearea de stocuri la fiecare întreprindere în parte, să exjste un stoc-tampon central, la nivelul direcției generale, pentru acoperirea tiere, atunci cînd provizionare. Cu cit sezonalitatea plasează cererile ale anului. îngreunînd onorarea solicitărilor de materiale".O altă greutate care se Impune înlăturată este cea provocată de existenta a două feluri de tarife și preturi : unele pentru reparațiile efectuate în contul statului și altele pentru cele plătite de locatari. în momentul de față, aceasta presupune tinerea a două evidente, a două contabilități, a două gestiuni si, eventual. chiar a două magazii în cadrul aceleiași întreDrinderi. Așa se și explică. între altele, proporția ridicată de salariați tehnico-administratlvi în aceste întreprinderi: 150—160, față de 500—600 de muncitori.Supunem atenției forurilor de resort propunerile si observațiile consemnate în aceste însemnări, consi- derînd că analizarea și comoletarea lor ar putea aduce o contribuție la perfectionarea mecanismului reparațiilor de locuințe, la soluționarea â- cestei importante probleme cu caracter economic si social.

generale, nevoilor unor șan- anar goluri în a- atît mai mult cu In construcții despre anumite luni

Al. PLĂIEȘU

ca pen- mi- de- spe- im-
tru cilor defecțiuni gradărilor, după cum afirmă cialiștii — atrage după sine, plicit, și delimitarea cadrului de activitate pentru întreprinderile de construcții și reparații. „Dar sistemul actual — este de părere arh.

un joc de simboluri și mituri o face pe poetă să înțeleagă sensuri necesare, mai de sus.Acum apare punctul de sprijin al soarelui al cărui foc purificatOT este dorit cu o imensă sete, ca în
clasic, coloane și statut, valorile morale, valorile spiritului. Viața noastră se zidește, statuar. în perene structuri, prin intelect și spirit. în lumina supremelor aspirații simbolizate de soare. Așa se alcătuiește în

spre înțelegerea soarelui :• „Ca să te poțiAm să'-ngădui Să-mi rănească cu dalta... I îți
SHSSSH

MARIANA DUMITRESCU;

JJoezn

strijini / vremii / marmura făgăduiesc, dragul meu. I Coloana sufletului meu, / înalta... / Rănile vremii / înscrise în marmură, / Vor fi acoperite cu umbra de ciorchine... / Si. tu. / Prin bucuria verticalei. / Vei gusta lacrima de ambrozie a soarelui / Mai bine... // în ora cînd vor înflori frezii roșii pe orizont, / Cerul mă va întreba : „Ca vița să se poată ridica. / îmi dai voie să mai bat niște niroane / în mărfi Pentru ca pe ce- 
fe-

Iarba timpului
SJtEHffiEB8S^fl8OE5S3333 QD

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

rile, unificînd valorile în car» credea (AnccstrațH și 
Transhumantă).Împreună cu ideea înaltă 
a albatrosului dragoste (Corabia duhului), aceste făgăduinți ale „nemuririi" acoperă înfiorarea în fața rnarel vămi finale. în care

Rugăminte, patetică cerere către timp a unei noi primăveri, sau în întoarcere : „Să-mi treacă prin suflet / Aspră raza lui. / Ca un foc de sînge. / Para soarelui..."în lumina arzător de pură a soarelui se înalță, acum,

poezia Marianei Dumitrescu clasica viziune a raportului dintre bine și frumos. Și femeia, „sufletul frumos" al Kalo-Kagathiei antice si neoclasice, este aceea care poartă pe cei din jur, dar mal cu seamă ne iubit, ca o nouă Alcestă.

mura ta ?...“ soarele să te sărute frunte, / Voi răsnunde rului : „Da“.;. (Eternul minin).înălțarea spre zenitul zător ai perfecțiunii, al trunderii adevărurilor__preme se face la Mariana Dumitrescu, ajunsă la capătul evoluției sale spirituale. într-un fel asemănător cu acela pe care Goethe îl vedea săvîrșit de virtutea supremă a „eternului feminin"Nobilul profil al poetei se înalță în dreaptă coloană în lumina ce este în toate și le cuprinde pe toate, în lumina care trece cu fiecare lucru și rămîne în eternitate: „Ca să mă aflu acum în luminile soarelui. Cu sufletul drept și înalt Cîtă putere în patru vîn- turi zvîrlită. Cîtă viață risipită..."

ar- pă- su-
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9 ; 11,15 ; 13.30 ; 13 ; 
GLORIA — 9 : 11.15 ; 

18,15 ; 20,30, AURORA — 
18 ; 20.15.

O Dragoste la Las Vegas: PATRIA 
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,
BUCUREȘTI — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 
14,45 ; 17 ; 19 ; 21, GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20,15.
0 Omul momentului : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.30 ; 21. GRĂDINA DOINA — 
20,30.
B Comisarul X șl banda 
Clini verzi" : REPUBLICA -
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15,
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20,30, 
FAVORIT — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, STADIONUL DINA
MO — 20,30.
o Ultima tură : VICTORIA — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
o La dolce vita : CENTRAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20, TOMIS —
9—12,15 în continuare ; 16 ; 19,30, 
la - - -----
•

21.

grădină — 20,30.
Tn Nord spre Alaska : LUMINA 
8.45 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
Program pentru copii : DOINA 
9 ; 10.
Tarzan, omul Junglei : DOINA 

11,30 ; 13,45 ; 16 ; 13,15 ; 20,30, 
DRUMUL SĂRII — 15 : 17,30 ; 20, 
VIITORUL — 15,30 ; 18,30.
o Apele primăverii: VIITORUL — 
20.30.
O Gustul ntierel : UNION — 15,30; 
18 ; 20,30.
o Primăvara ; 
Convergențe ; 
tornicie ; Leul 
PURI NOI —
18.15 ; 20,45.
r, Noaptea generalilor (ambele se
rii) : FEROVIAR — 8,30—14 in 
continuare ; 17.15 ; 20,15, EXCEL
SIOR — 10 ; 13 ; 16 ; 19, MELO
DIA — 8,30 ; 11,15 ; 14 ; 17 ; 20, 
MODERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 19,30, 
FLAMURA — 9,15 ; 12; 14,45; 17,30; 
20,15.
o Străin în casă : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Adio, Gringo: ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 
20.
o Contemporanul tău : BUZEȘTI 
— 18.
© Prințul negru : PROGRESUL —
15.30 ; 18, BUZEȘTI — 15,30, la 
grădină — 20,30, GRADINA PRO
GRESUL PARC — 20,30.
n Călugărița și comisarul : PRO
GRESUL — 20.30.
» Alexandru cel fericit : DACTA
— 8,30—16.30 în continuare ; 18.30 ;
20,45, MIORIȚA - 9,15 ; 11,30 ;
13,45 ;> 16 ; 18.15 ; 20,30, GRĂDINA 
VITAN — 20,30.
O Neîmblînzita Angelica: BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30; 16 ; 18,15, la
grădină - 20,30, VOLGA — 9—16 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Comedianții (ambele serii) : 
UNIREA — 15 ; 18, la grădină — 
20,30.
O Lovitură puternică : LIRA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,15.
B Noaptea e făcută pentru... a 
visa : FERENTARI — 15,30 ; 18 ;

O
0

Retorte și glganți ;
Mexico’68 ; Sta- 

și șoricelul : TIM- 
9,15 ; 12,45 ; 15.30 ;

20,15. 
o In 
CENI
15,30 ; 18 ; 20,15.
O Căsătorie pripită 7 i 
CENI — 20,30.
o Stngcroasa nuntă 
neană i GIULEȘTI — 
20,30.
e Aruncați banca tn

umbra coltului : COTRO- 
— 15,30 ; 13, COSMOS —

COTRO-

macedo- 
15.30; 13;

aer : FLO-

REASCA -
18 15 ; 20,30,
13,30 ; 16 ; l„,x„ . ____  ..
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 
la grădină — 20,30.
n Am două mame șl
MOȘILOR — 15.30 ; 18.
— 20,30.
O Nu vor fi divorțuri :
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
e Wlnnetou (seria a III-a) : MUN
CA — 10.
• Ziaristul (ambele serii) : MUN
CA — 16 ; 19.
O A trăi pentru a trăi s FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Operațiunea „Belgrad" : ARTA
— 9—15,45 în continuare ; 17.30 ; 
19,15, la grădină — 20,30.
e Paradisul îndrăgostiților ? VI- 
TAN — 15,30 ; 18.
» încotro, omule ? : RAHOVA — 
16.
» Profesioniștii : GRADINA RA
HOVA — 20,30.
» Răutăciosul adolescent: CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
B Drumul spre Saturn ; Sflrșitul 
Saturnului — PACEA — 15,45 i 
18 ; 20,15.

co! tați : 
la grădinâ

POPULAR

t V

PROGRAMUL I

17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
„Belle și Sebastien" (reluare), o 
întîlnirea. » Refugiul Marelui 
Baou. Film producție a studiouri
lor franceze. 18,30 — Marea tine
reții (Intervlzlune). Program dis
tractiv de cîntece și dansuri. 
Transmisiune de la Sofia — Bul
garia. 19,00 — Lumea copiilor. Po
veste neterminată. Selecțlunl din 
spectacolul Teatrului „Ion 
Creangă". 19,20 — La volan — 
emisiune pentru automoblliștl. 
19,30 — Telejurnalul, de seară. 
Buletin meteorologic. 19,45 — 
Congresul al X-lea al P.C.R. Cu 
carul de reportaj la... Oradea 
20,15 — Tele-enciclopedia. In cu
prins : • Luna © Tren (VII) o 
o Neml-Tal. 21,15 — Monografii 
contemporane. Porțile de Fier 
(emisiunea a III-a). Film de Ni
colae Holban. Imaginea : George 
Brătianu. 21,30 — Recital Cliff 
Richard. 22,05 — Telejurnalul de 
noapte șl buletinul meteorologic. 
22,20 — Publicitate. 22,25 — Film 
serial „Comisarul Maigret" 23,15 — 
Romanțe interpretate de Elisa- 
beta Ivan și Marcel Trandaflrescu. 
Acompaniază formația instru
mentală condusă de Mișu lo- 
nescu. 23,30 — închiderea emi
siunii programului I.

PROGRAMUL II

de seară. 
19,45 —

P.C.R. CU 
Oradea. 

Trei melodii pe săptă-

18,30 — Telejurnalul 
Buletin meteorologic. 
Congresul al X-lea al 
carul de reportaj la... 
20,15 “ ' - .
mină. Muzică ușoară românească 
în primă audiție. Prezintă Elly 
Roman. Interpretează Liane șl 
Dan Gherasim. 20,25 — Recitalul 
de sîmbătă seara. Muzică precla
sică. Interpretează formația 
„Concertino'. 20,40 — Roman-fol- 
leton: „Lunga vară fierbinte" (IX). 
21,30 — Emisiuni comune cu pro
gramul I.
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DAMIAN URECHE

(Panart Isirati), domină astăzi serele întreprinderii agricole de stat DunareaUnde se întindea, cu un sfert de veac în urmă, «imperiul natuialei Wepăsări Foto : S. Cristian

t

Cîmpia, în care ecourile bălții s-au stins definitiv, naște azi ecourile nucleelor agrar-industriale răsărite în anii din urmă'. (Complexul porcin de la Baldovinești — Brăila).

Tablouri cu lotci negre pe fața unei japșe bîntuită de freamătul mirific al bălții. Pescari cu bărbi de patriarhi, încremeniți în atitudini și îndeletniciri de muncă, pe fundal de năvoade și sălcii răsucite și butucănoase. O lume de ape, fabuloasă, sugerată din linii groase. E lumea grafi- cienei Emilia Dumitrescu, cunoscută cu deosebire prin zestrea de întruchipări acvatice pe care o aduce în grafica românească.— Am cuprins în tot ce vedeți anii copilăriei mele. Acești ani. la Vădeni, însemnau atunci pescari, cu lotci, cu sălcii, cu stuf... Și, nu de puține ori acele inundații catastrofale înfățișate de Panait Istrati în „Țața Minca”, carte născută din magma acestor locuri din care se trage și marele scriitor.

le întreprinderii agricole de stat Dunărea, loc de unde anul trecut au pornit spre piețele Brăilei, ale Galațiului. spre diferite orașe ale țării, 23 500 de tone de legume. Cele 1500 de hectare „de grădină" se nasc mai întîi aici, în spațiul cald al serelor, cu temperatura dirijată după riguroase instrucțiuni, cu a- erisiri sistematice pentru un echilibru microclimatic controlat sever. în schimbul doi lucrează mecanicul Ion

părinților. Este vorba de Florentin Cristea, închizător, și de vacumistul Vale- riu Tătaru.Tătaru: De mic am învățat înotul aici, chiar pe locul unde se află fabrica. Aici sub picioarele noastre.Cristea : în fabrică, majoritatea muncitorilor per- manenti sînt din Vădeni Poate că părinții noștri s-ar fi deslipit mai greu de vechile îndeletniciri. Noi însă... Mai am doi frați. Amîndoi sînt rutieristi.

Cele 6 500 de hectare au continuat să fie răscolite și după „șvungul" îndiguirilor, desecărilor și defrișărilor. Inginerii a- gronomi și zootehniș- tii de-aici sînt unanimi în părerea că fosta baltă este departe de a-și fi epuizat'imensele energii acumulate în milenii de odihnă totală.— Complexul nostru porcin — ne spune tovarășul director Popiei Milant — îngrașă anual 120 000 de

în 1966 am avut cinstea să fim vizitați de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ni s-a spus atunci că spațiul de construcție nu-i bine folosit, că ar trebui să ne pîn- dim la o soluție constructivă mai bună pentru concentrarea bucătăriilor furajere. Observațiile erau pe deplin întemeiate și ni le-am însușit în totalitate. Noul complex, de aceeași capacitate ca și primul, este răspîndit pe numai 24 de hectare față de 60 cît ocupă cel vechi, are doar două

Aici se întindea pînă acum un sfert de veac „imperiul naturalei Nepăsări (s.n.).. Apele au acoperit zeci de sate — nu se zăiesc decîî din loc în loc acoperișurile caselor, ori vîrful stîlpilor de telegraf... Intre firmamentul de sus și cel de jos, tăcere înăbușitoare". Și mai departe, strigătul scriitorului cutremurat de dramatismul priveliștii : „nici un ajutor din partea stăpînirii. Fiecare să facă ce poate, vina fiind a lui Dumnezeu".De aici, din casa asta din Vădeni, adevărat muzeu de imagini acvatice care s-au pulverizat pentru totdeauna, imagini bîntuite la răstimpuri de spaimele revărsărilor pustiitoare, auzim foșnetul ploii, al lanurilor de grîu și porumb, ecourile unor zgomote industriale. Poate sînt moto- pompele de ia grădina de legume a întreprinderii a- gricole de stat Dunărea, poate vuietul instalațiilor de la fabrica de nutrețuri combinate sau vacumele sub presiune de la fabrica de conserve.Poate...„Scînteia", 8 iunie 1946. O .știre de cîteva rîn- duri anunța că „în cu- rînd vor începe lucrările de îndiguire" a zonei cuprinse între Brăila și Șiret. „Această chestiune este de o însemnătate eovîrșitoare pentru punerea în valoare a circa 6500 de hectare de teren mlăștinos și de baltă..." Trupul încercat al țării mai sîngera încă din pricina rănilor căpătate în război. Erau ani de grele bătălii pentru afirmarea noii orînduiri ce se năștea din durere și speranță! Anii reconstrucției. Minți lucide găseau însă timp să se gîn- dească la viitor. In anii ’46, aducerea în aria do utilitate a omului a lor 6500 de hectare mlaștină reprezenta adevărat o acțiunemerară. Cîți ani și zeci de ani n-au năzuit la aceasta eroii cărților lui Panait Istrati ? împrejurările vitrege nu le-au putut aduce bucuria asta și, dacă n-au pierit tragic, au murit nemîn- gîiați că lăsau urmașilor „blestemul” apelor care i-au chjnuit pe ei și pe cei de dinaintea lor.„.Iulie 1969. De două zile cutreierăm această zonă. Două zile de ploaie cumplită. Căutăm să surprindem la cei mai în vîrstă urma vechilor spaime provocate de inundațiile de altădată. Inutil efort. Oamenii discută cîți litri ar fi pe metru pătrat, dacă e sau nu cazul să evacueze surplusul de apă din canalele de desecări. Singura îngrijorare e aceea că, dacă mai țin mult ploile, vor Intîrzia lucrările la cîmp.adăpostim sere-

cede cu te-

AMINTE DE

Replica prezentului socialist

CINE IȘI MAI ADUCE

NA TURALEI
reportaj de Ilie TANASACHE

Stănilă. Suprapunem datele principale diD biografia lui peste istoria de douăzeci de ani a acestor pămînturi. întîmplările. anii trăiți se confundă. Ion Stănilă a fost prezent la desecări. Apoi, la defrișări, pe care „le-am tei minat în 1951. Dădeam foc stufului — era toamnă — și apoi aram. Baltă, stuf, sălcii. Sălbăticie. Punctele ncastre de legătură cu lumea ? Așezări ca Baldovincștii, Vădenii..." Cînd a venit aici. Ion Stănilă n-avea nume. Localnicii îl numeau „cel de la fermă". (De fapt, ferma nici nu era. abia se năștea). El nu era de prin partea locului. Nu apucase nici o revărsare a Șiretului. Nu trăise cu ei nopți de groază în podurile caselor, pe a- coperiș sau în copaci cu puhoaiele bolborosind dedesubt. Nu aveau godaci în baltă și nici nu se pricepea să prindă crapul care, mai ales toamnele, ruginea prin păpuriș.Tractorul lui a smuls sălciile, a alungat apele, a instaurat o nouă putere a omului. Diguri trainice au cuprins într-o îmbrățișare de tărie unică aceste locuri. Apele repezi, zălude, s-au mai lovit de stavilele înălțate, dar degeaba s-au lovit. Pescărușii și nagîtii și ratele de baltă s-au rotit în stoluri în primii ani de „mutare a bălții” căutînd locul știut. Dar n-au mai găsit apa șl a fost nevoie de o întoarcere din drum. Ion Stănilă a trăit anii aceia intens, ca lucrul cel mai frumos din viata sa. Si a rămas aici. S-a însurat. Are copii. Și-a făcut casă. A crescut peste 50 de mecanici si tractoriști de aici, din Vădeni. „Vin destui în urma mea. Așa că mă pot apropia de pensie fără-grijă".La fabrica de conserve Zagna-Vădeni. care se află chiar lîngă sere, legăm un dialog cu doi localnici sub patruzeci de ani — primii din familiile lor care n-au mai refăcut destinul

Pămînturile care „mureau în fiecare an" — hectarele de bălți și hectarele sufocate de revărsări — au dovedit o fertilitate fără egal nu numai în recolte de grîu, de porumb, de legume. Brazdele negre, bătînd într-un cafeniu abia sesizabil in verile toride, au germinat și

porci, valorificînd în bună măsură bogățiile oferite de aceste pămînturi. în fiecare zi se nasc aici 450—500 de porci, si tot în fiecare zi livrăm 40 000—50 000 de kilograme* de carne. Dar sîntem abia în prima etapă de producție...Privim blocurile acelea turn de cîte 4—5 etaje vopsite în galben și albastru.
Lucrări de (ndkj&ef 
in regknwa Brăha-J
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„Scînteia” din 1946. O știre de cîteva rînduri anunfa o 
temerară...acțiunealtfel de „recolte". Aici au fost „plantate" nuclee agrar-industriale adoptate firesc de cîm- pie : stația de calibrat porumb, fabrica de uscat furaje verzi (18 000 tone de granule anual, cu posibilitatea de a a- junge la 28 000 tone), depozitul frigorific, fabrica de conserve despre care am amintit, (peste 15 000 tone de conserve anual), fabrica de nutrețuri combinate complexul porcin.

Sînt bucătăriile furajere. Apariții inedite în arhitectura consacrată a cîmpiei. Alături, fabrica de nutrețuri combinate — „bucătarul șef“ care livrează anuai către aceste puncte de distribuție a alimentelor aproape 100 000 de_ tone. Anul viitor va intra în producție noul cin. „Avem afirmăm — parte de la pici — că noul care va dubla capacitatea actuală de îngrășare. a fost mai chibzuit construit.
complex oor- satisfacția să aflăm mai de- tovarășul Po- complex.

bucătării furajere față de sase și. în concluzie, a costat cu 30 de milioane lei mai puțin".Cîmpia, în care ecourile băltii s-au pierdut definitiv, naște azi ecou) lanurilor verzi, ecoul nucleelor industriale răsărite într-un spațiu de timp, de numai două decenii.Nu numai localnicii dar și cei care vin și se statornicesc pe aici numesc aceste locuri „teren de oal- tă“. Balta a dispărut, dar vocabularul continuă să-i ofere găzduire. „Credeți că se va risipi vreodată a- ceastă expresie ?“ îl întrebăm pe inginerul agronom Gneorghe Petrică „Greu de spus. Cei ce se nasc aici de douăzeci de ani încoace, pentru a învăța înotul trebuie să alerge pînă la Dunăre, sau la Șiret, sau la canalele de irigații. (Știți că a fost nevoie de o circulară care să atragă a- tenția asupra pericolului de înec din canale ?). S-ar putea, după cîteva generații, ca fosta baltă să fie numită cîmpie. Dar încă înainte de „ieșirea la pensie" a acestei expresii, au apărut noțiuni noi, precum: constructor hidroameliora- tor, motopompist etc".Inginerul Gheorghe Petrică a lucrat multi ani aici, unde alții înaintea lui au dat una dintre primele bătălii pentru recuperarea pămînturilor fertile. Cunoaște bine anii primelor recolte. După spusele sale, fosta baltă mai revine cu revărsările ei cumplite doar în visele ■ celor în vîrstă.împreună cu tovarășul Ilie Marinache, secretar al Comitetului județean de psrtid Brăila, privim o hartă a județului Zone galbene, zone cafenii. Pămînturi aduse la condiția fertilității. Socotim. începutul, va să zică, a fost pata asta galbenă cuprinsă între Brăila — Dunăre — Șiret. O etapă de demonstrație a puterii omului O 
etapă dintr-un șir lung de

eforturi șl lzbînzi care, ia scara întregii țări, aveau să conducă la reconsiderarea termenului de zestre arabilă a țării. Iată, partea asta a hărții Insula Mare a Brăilei, cea aici, pe o suprafață de 72 000 de hectare, unul dintre giganticele hambare ale tării. 154 kilometri de dig, vaste acțiuni de desecări, defrișări, pentru menținerea unui „tonus" propice agriculturii, și Iată — 50 000 de hectare au și început să producă. (Anul trecut, de pe 34 900 ha cultivate cu porumb s-au recoltat 95 330 de tone). „Bărăganul dintre produce !De-a lungul Dunării, întinde acum o pată galbenă. E incinta încliguită Câlmățui — Gropeni. Douăsprezece mii de hectare „furate" și aici de sub imperiul apelor. Cinci mii sînt astăzi cultivate cu orez. O bună parte s-au semănat cu... avionul. îngrăsămintele. ierbi- cidele au fost de asemenea împrăștiate din văzduh. Locurile încremenite altădată în sălbăticie cunosc ofensiva tehnicii moderne, a importantelor mijloace materiale puse în slujba a- griculturii socialiste.— Am scos noi apa din multe locuri — ține să remarce tovarășul Ilie Marinache — dar fără apă nu se poate trăi Pînă acum. în județul nostru au fost a- duse în circuitul agricol peste 130 000 de hectare. Din aceste terenuri se evacuează prin canalele de desecări sau se introduc pentru irigații din Dunăre, din Buzău, din Șiret, în fiecare secundă, peste 30 000 de litri de apă, adică circa cinci rîuri de capacitatea medie a Buzăului...Relieful județului e brăzdat în cruciș și în curmeziș de ample sisteme de irigații- Vara, sub soarele de foc apa aleargă ca o panglică de mercur prin Bărăgan. aburul ei învăpăiază cîmpia. miracolul ei este generator de noi miracole în landrile verzi, însetate La scara întregii țări planurile de viitnr sînt dintre cele mai îndrăznețe. Proiectul de Directive ale celui de al X-Iea Congres al partidului prevede ca, în 1975. suprafața amenajată pentru irigat să ajungă la 2.2—2,5 milioane hectare. Terasa Mare a Brăilei este sistemul de irigații pentru care se cheltuiesc acum însemnate mijloace materiale și energii umane. Aici. în final : 72 000 de hectare irigate. în Insula Mare se continuă epopeea de supunere totală.'necondiționată. Urmează alte zone acum cafenii pe hartă. dar curînd-curînd convertite la culoarea galbenă a belșugului ■ Terasa Vizirii. Terasa Mihai Bravu...Revăd imaginile casa pictoriței din deni. Lumea fascinantă a băltii — cu labirintele pri- valurilor și lipăitul tăcut al lopetilor, cu foșnetul ne- tnlburat al stufului rămas fixată valoare (și)

Se vad pași pe lumina 
Se aud suind inimile, 
Cuvintele ies din tipografie, afară, 
Ca primele șarje rostite de țară, 
Riurile vin în socialism 
Ca o forță de muncă.
Intră în timpul viu-energiile, 
Cifrele cresc, și cîmpia-i mănoasă, 
Munții se fac săli de clasă.
Sondele scot din pămînt 
Comori ondulate.
Sau stelele care-au rămas în fașe. 
Mașinile gîndesc orașe.
Cînd pleacă în vizită în casele noastre 
Carpații 
îi primim cu ovații,
Iar anotimpurile din fiecare 
Le primim cu pîine și sare.
Stejarii intră-n cîntecele mari 
Cu periniță și cu călușari.
Sînt anii buni de holde și de zori 
Și amurgurile-s bune uneori 
Spre galaxiile fără țărînă 
Suim cu spice de grîu în mînă, 
Simbol al vieții și al mării, 
Și semn de aur din căldura țării.GABRIELA MELINESCU

BĂTRlNEI MAME
Asemeni mamei bătrîne, 
pe spirale divine de carne stelară, 
pe.arcuri de ochi, 
cu mii de mîini amețitoare, 
cu gîndul ca fîntînile adînci, 
cu busuioc smerit pe stînci,

patrie, matrice arzătoare, 
pămînt de sănătate și noroc, 
ne-acoperi și ne-arăți 
durerilor și bucuriilor 
lăcaș de apă și de sacru foc.

Crește viața noastră 
precum o rădăcină strălucitoare 
gîndită de un voievod
blind bucurîndu-se, blind bucurîndu-ne 
de-al pomilor prea dulce rod.FLORIN MIHAI PETRESCU

MEMORIE
Mă duc pe firul vremii la primele izvoare
Și fermecat îmi aflu ființa tot aici
Liber ca munții, tînăr ca ne-mblînzita mare 
Și generos ca-n noapte stele și licurici.

Prin codrii mei mai joacă și astăzi sacre zîne 
Iar arbori din legendă veghează dansul lor 
Și toată frumusețea care-n văzduh rămîne 
E-aidoma cu duhul unui viteaz popor.

O, seri de bucurie, cînd spre trecut te-apleci 
Și vezi ziua de mîine mai calmă, mai frumoasă 
Pierzîndu-te în unda acelor veci de veci 
Cînd amintirea umbra pe suflet lin ți-o lasă I

De-ar fi să mă mai nasc, tot în această țară 
Mi-aș căuta părinții venind din nesfîrșire
Și toate cîte-au fost de vis odinioară
Ar căpăta din nou și glas și gînd și fire.

din
Vă-

aîn pînzele cu de document.
gînd rîndurilePort în din numărul acela îngălbenit al „Scînteii". îndiguirea celor 6 500 de hectare echivala a- tunci cu un act de îndrăzneală fără precedent. Dar asta era a- tunci, la începutul unei epoci în care poporul, condus dc partid, își afirma capacitatea de a întineri geografia țării. Azi se „operează" ferm cu sisteme de zeci și sute de mii de hectare. Iar puterea de a transfigura, de a fertiliza e clădită pe acele începuturi modeste dar trainice care prefigurau șirul de mari împliniri cuprinse în spațiul celui mai glorins sfert de veac al României.

GH. ISTRATE
ASEMENI PLOII
Strop lîngă strop se-adună

ploala-ntreagă
Pe-acest pămînt cu secetă pc gură — 
O cupă de răcoare și de sevă 
E fiecare mică picătură.

Purtat de grijă printre rădăcini
Pe care zi de zi le îngrijesc
Ploi aburinde-aștept să se răstoarne 
Pe spicele-ntre care și eu cresc.

Asemeni ploii viața mea se-așează 
Și an de an, ca stropul lingă strop. 
Mă străduiesc s-adun pe cimpul vîrstel 
Din toată truda doar un singur snop

Ca-n clipa cînd amurgul plutitor
Din golul pleoapei mele-o să se-ntreme, 
Din el măcar un spic unduitor
Să se audă cum foșnește-n steme.»DIM. RACHICI

PA TRIE!
Sînt două rîuri tinere 
sub munți:
Unu-i destinul meu 
ce te străbate, 
iar celălalt ești tu — 
curgînd prelung 
prin vîrsta mea-ncărcată 
cu electricitate.
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Sînt două ceasuri 
pe-un cadran de foc : 
e-un ceas al tău, iar altul 
e inima-mi sonoră — 
și amîndouă bat secunda lumii 
și amîndouă-arată-aceeași oră.
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Opțiune pentru progres 
pe străvechea 
vatră ăgipteân

Producția mondială de bumbac se va ridica, după estimațiile experți- lor, la 52,5 milioane baloturi în campania agricolă 1968/1969 — cu aproape cinci milioane mai mult de- cît în anul agricol precedent (un balot are între 216 și 246 kg, după regiunea exportatoare). Știrea aceasta, departe de a-i bucura pe producători, a provocat o vie îngrijorare în rîndurile exportatorilor de bumbac brut. Evoluția evenimentelor a justificat pe deplin temerea acestora, bursele principale de mărfuri înre- gistrînd imediat oscilații ale prețurilor de pe piața mondială. Ca atare, în rîndurile experților se vorbește despre o nouă „criză a bumbacului". Nouă, pentru că istoria acestei pașnice și utile plante a fost una dintre cele mai zbuciumate, cunoscînd — alternativ — apogeuri strălucitoare și convulsiuni mortale...

tea pentru oricine îndrăznea să exporte mașini textile în alte țări. Legea a funcționat pînă în 1842, făcînd ca țesăturile să ajungă să reprezinte o treime din totalul exportului britanic.Independența coloniilor americane 
a dat însă o lovitură monopolului englez, deși nu l-a lichidat dintr-o dată. In sprijinul menținerii pozițiilor industriei textile britanice venea productivitatea muncii atinse în țesătorii, calitatea pînzeturilor. De aceea doctrina predominantă în rîndurile economiștilor englezi a continuat să fie multă vreme teoria liberului schimb născută pe bazele puternic concurențiale ale industriei textile.Efectul cel mal neașteptat al marii dezvoltări a industriei textile — neașteptat chiar pentru inițiatorii ei—, a fost scăderea prețului țesăturiloi

decăderii, cu atît mal mult cu cît, paralel cu scăderea prețurilor țesăturilor, prețul bumbacului brut creștea, mai ales în urma războiului de secesiune din Statele Unite care îi opusese pe plantatorii sudici de bumbac fabricanților nordici de țesături.Și totuși, acționau două tendințe firești, care aveau să scoată din impas industria bumbacului. Una era expansiunea cererii de țesături, iar cealaltă extinderea continuă a suprafețelor cultivate cu bumbac și în alte continente.Așa se face să producția de bumbac brut crește neîncetat pe glob pînă la începutul primului război mondial, întreruptă apoi în timpul celei mai mari crize din istoria capitalismului, ascensiunea sa fiind reluată și ajungînd pînă. la cifrele actuale care oscilează între 12 și 13Cînd sosește întîia oarâ la Cairo, europeanul coboară din avion cu imaginația aprinsă : piramidele, Siinxul, moscheile, Nilul (despre care nu se poate să nu po'sede informații cît de vagi), îl deșteaptă emoția apropiatei întîlniri cu o lume ce se leagănă între istorie și legendă. De aceea. chiar dacă țelul călătoriei n-are nici o latură turistică, va face imposibilul să le cerceteze măcar chera clipe.Dar pînă a ajunge la ele, oiașul te întîmpină cu înfățișarea sa modernă : bulevarde largi, edificii cu multe etaje, mari hoteluri, cartiere rezidențiale înveșmîntate în verdeață, splendide alei de palmieri, parcuri adînci, străzi comerciale aglomerate. Nicăieri parcă n.ai mult decît aci stilul arhitectonic modern nu se integrează atît de armonios ambianței naturale. Cubismul nu este o invenție modernă. L-au practicat de mult populațiile din Orient, de la Mohendjo Darra — pe Indus — pînă în Maghreb. Poate pentru că, într-o lume prea frămîntată, stăpînită, uneori pînă la obsesie, de sentimentul inconsistenței lucrurilor omenești, cubul, cea mai stabilă dintre forme, însemna simbolul mineralului statornic, al pietrei care rămîne după trecerea apelor.1959 este anal cînd capitala Republicii Arabe Unite sărbătorește un mileniu de existență Așezarea are de fapt o vechime cu mult mai mare — o atestă destule vestigii egiptene și romane. în apio- piere de Cairo zac sub pămînt ruinele vestitului Heliopolis 969 este anul cînd antica vatră începe un ciclu nou al devenirii sale, sub semnul spiritualizării islamice care o va purta spre strălucirea consemnată de istorie. Apoi vine lungul amurg din vremea dominației coloniale. Egiptul, ca și celelalte regiuni ale lumii arabe, intră într-o stare de somnolență aparentă, în realitate un interval în cursul căruia energiile latente ale popoarelor, care au creat una din cele mai dinamice civilizații cunoscute de istorie, se adună pentru a propulsa un nou ciclu de dezvoltare.Acest ciclu începe o dată cu revoluția din 1952. Devenit Republica Arabă Unită, Egiptul își cucerește independența autentică și își propune să concentreze toate forțele națiunii pentru a asigura dezvoltarea economică și socială a țării. împlinirea aspirațiilor nutrite de masele milioanelor de arabi aduși aproape de limanul disperării, de exploatarea colonială, grefată pe structurile anacronice ale rînduielilor feudale, nu era și nu este nici astăzi un lucru simplu.Perspectiva renașterii arabe, pe făgașul lumii moderne, produce de bună seamă multe neliniști cercurilor neocolonialiste. Și totuși, în pofida obstacolelor, în pofida confruntărilor uneori tragice cu istoria contemporană, acest popor, ce păstrează intactă imaginea măreției sale trecute, nu se lasă decepționat. L-am văzut în zilele sărbătorilor Bairamului, în 1968.Privind atunci mulțimile de pe străzile Cairo-ului, revărsate ca apele Nilului pe ogoare, mi-am a- dus aminte de un faimos hadith mohamedian care recomandă poporului să-și înmulțească seminția

Radu VASILIU

După ce tunul a vestit încetarea postului, fiecare a petrecut după pungă și putere. Toți însă — fie săraci, fie mai avuți — erau veseli și plini de nădejde. Bărcile, încărcate de tineri și copii, brăzdau apele Nilului, simigiii, negustorii de fructe, grataragiii nu mai pridideau ; în grădini, la umbră se încinseseră ospețe. Totul era viu, multicolor, exuberant, sub soarele îndurător de ianuarie.Asemenea vitalitate, asemenea mobilitate sînt caracteristice unor oameni care au conștiința că vor dăinui peste toate potrivniciile, așa cum au avut-o cînd zăceau în cenușă sub dominația colonialistă. S-au înălțat de acolo și în puțini ani au izbutit, aici la Cairo, ca și la Assuan, ca și în satele unde reforma agrară a redistribuit pămîn- turile în folosul felahilor, să facă pași mari pe o cale mai grea de-
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cît traversarea pustiului, calea dezvoltării industriale, a modernizării structurilor economice și sociale.Nicăieri nu percepi mai bine decît la Cairo imaginea de creuzet a țării. Nu departe de oraș, în suburbia Heluan, combinatul metalurgic inaugurat în 1958 constituie un avanpost al industrializării Republicii Arabe Unite. Cartiere noi au fost zidite pe locuri unde, cu cîțiva ani în urmă, era deșert. în miezul orașului, clădirea centrului de televiziune îți atrage atenția prin arhitectura ei deosebită. îji bazar, dughenele sînt pline cu produsele măiestrului artizanat egiptean. Este o sursă de loc neglijabilă a producției naționale care a- duce statului venituri importante în valută. Magazinele etalează variate produse, de un finisaj remarcabil, ale industriei textile și de pielărie.Efortul de dezvoltare, însoțit de ample măsuri de extindere a învă- țămîntului, își propune să integreze treptat imensele energii ale unui popor de peste 30 de milioane de oameni, în disciplina producției și a vieții moderne, păstrînd totodată ceea ce este esențial în civilizația tradițională a țării. Aceste mutații profunde în cursul cărora valorile se vor decanta, mentalitățile se vor remodela, porțile unei noi promoții sociale se vor deschide tot mai larg, au loc în ritmuri inegale, din cauze multiple, îndeosebi datorită perioadei excepționale prin care trece țara.O puternică migrație de la sat la oraș, caracteristică oricărei dezvoltări industriale, pune, desigur,
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probleme mari. Obișnuințe și comportamente multiseculare nu pot fi dezrădăcinate în cîțiva ani. Cununia valorilor civilizației moderne cu cele tradiționale nu se poate realiza fără concesii reciproce. Arabul, chiar dacă dorește îndestularea materială, nu poate uita mireasma modului de viață strămoșesc, beatitudinea monodiei indefinite a viersului său muzical, amplitudinea registrului vieții sale psihice care nu cunoaște barierele moralismului puritan, sau disimularea generată de urbanizarea excesivă.Tocmai datorită acestor variate elemente care s-au strîns laolaltă în creuzetul actual ar fi greu de prevăzut contururile viitoarei civilizații pe care națiunile arabe au început s-o edifice. La unii conștient, la cei mai mulți subconștient, operează un impuls spre afirmarea într-o formă nouă a calităților psihice și intelectuale care au marcat, veacuri de-a rîndul, istoria cu impresionanta prezență a lumii arabe. Dorința de a amenda lumea modernă printr-un aport calitativ care să însemne eliminarea laturilor ei strivitoare pentru persoana umană, nădejdea că vor putea stăpîni puterile create de a- ceasta, fără a fi siliți să divorțeze de ceea ce constituie pentru dîn- șii miezul sufletului lor, dau luptei arabilor pentru progres o anvergură dramatică.Excepționala forță lăuntrică a o- mului arab o simți cînd te aștepți mai puțin. O simți de cîte ori încerci să te apropii de dînsul, fără a-i cunoaște limba, cultura, viziunea despre lume. Călăuzul care mi-a vorbit, într-o franceză aproximativă, despre piramide, conducătorul de cămile de lîngă Sfihx, bărbații gravi ce m-au primit la moscheia Al Azhar m-au tratat cu o amabilitate discretă, îndărătul căreia simțeam că mi se pune o întrebare nerostită : „Vei înțelege tu în jumătate de ceas ceea ce constituie rezultatul meditației, creației și experienței de veacuri a poporului nostru ?"De fiecare dată am trăit un sentiment de smerenie dinaintea acestor oameni simpli ce-mi cercetau cu ochii adîncul inimii. Merit oare,: din parte-le, vreo osteneală ? Și cînd, din puținele-mi cunoștințe despre cultura lor, le spuneam ceva, simțeam cum le scapără privirea.Asemenea oameni au lucrat la Assuan, pentru a înălța marea hidrocentrală și a muta din loc tezaurul artei egiptene de la Abu Simbel. Alții, în deșert, forează spre a pune în valoare zăcămintele de petrol descoperite în ultimii ani. Alții își găsesc făgașul în uzinele chimice, în fabricile de materiale de construcții, în lucrările de amenajare a teritoriului, în mine.Intre destinul personal al fiecăruia și destinul națiunii s-a închegat în anii aceștia o legătură puternică. Marea opțiune pentru progres, pentru ampla valorificare a energiilor și bogățiilor țării u- nește într-un tot indisolubil poporul Republicii. Pe străvechea vatră e- gipteană renaște o comunitate u- mană, plină de vitalitate și forță creatoare.
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O marfă de luxInițial, planta eră cultivată doar în cîteva puncte ale globului : doar acolo unde exista multă apă în perioada de creștere și mult soare în perioada de coacere, unde mai exista o abundentă forță de muncă ieftină. Istoricii care au mers pe urmele bumbacului afirmă că primele culturi au fost localizate în nord- vestul Indiei, unde s-a născut și legenda eroicului Mânu, fiu al zeului indic al soarelui, de care este legată o întreagă mitologie generată de calitățile miraculoase atribuite acestei plante. Prelucrarea bumbacului în India antică atinsese un grad înalt de perfecțiune, încît multă vreme această țară a deținut un adevărat monopol al țesăturilor coto- niere, mai ales al celor colorate.Vreme îndelungată, pînza țesută tn Europa era aceea provenită din prelucrarea inului și cînepei. Deși grecii antici au cunoscut țesăturile de bumbac în urma campaniilor lui Alexandru Macedon în Asia, iar romanii în timpul războaielor duse de ei în aceeași regiune, aceste țesături rămîneau un lux. Faptul era firesc : grosolanele pînze de cînepă și in nu puteau sta alături de finele țesături indiene. Abia în evul mediu, în special după expedițiile cruciaților, bumbacul pătrunde în Europa, iar documente din secolul al XIV-lea vorbesc de primele țesătorii de bumbac europene : în Anglia, Olanda, Franța, Germania. Răspîndirea acestora era însă greoaie : nu exista în Europa suficientă materie primă (deși în Spania, Italia, Grecia începuse cultivarea plantei), iar țesăturile indiene erau greu de concurat din cauza calității lor.Soluția a venit prin cultivarea acestei plante pe noul continent, în America. Dificultăți climatice nu existau, pentru că atunci cînd Cristo- for Columb a sosit acolo, primele daruri ce i-au fost oferite au fost țesături de bumbac colorate cu indigo, coșenilă și lemn de Brazilia. Darul i s-a părut atît de important, încît Columb nu a ezitat să stabilească indigenilor un tribut care trebuia plătit în bumbac.Dar nu America de Sud avea să fie leagănul celor mai mari culturi de bumbac, ci coloniile din America de Nord. Britanicii au pus bazele u- nor vaste plantații de bumbac, care și acum își imprimă pecetea pe economia unor imense teritorii din Statele Unite. Lipsea, totuși, o condiție absolut necesară : mina de lucru în cantități mari. Și așțf.el.s-a. deschis una din paginile cele mai crunte din istoria „civilizării" lumii extraeuro- pene : comerțul cu sclavi, prinderea, transportarea peste Oceanul Atlantic a negrilor, vînzarea lor către plantatorii de bumbac — tragedie care a schimbat destinele a cel puțin o sută de milioane de negri.Iar măreția și puterea economică a Angliei, transformarea ei în „atelierul lumii", nu ar fi fost posibile fără bumbacul coloniilor americane, ca și fără lina coloniilor sud-africane și australiene. Nu întîmplător mulți economiști britanici din secolele XVIII și XIX spuneau că „The Cotton is King" — bumbacul este regel Manchesterul, orășelul liniștit de odinioară, deveni centrul industriei textile — avuție tot mai importantă a coroanei britanice.Anglia urmărea să obțină exclusivitatea țesăturilor de bumbac. Iar concurentul cel mai tenace era India. Nu întîmplător colonizarea Indiei a dus la distrugerea industriei textile din această țară. Totodată, pentru țesătorii britanici era important și să preîntîmpine formarea unor noi concurenți. Este, de aceea, lesne de înțeles ce urmăreau legiuitorii englezi cînd prevedeau pedeapsa cu moar-
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de bumbac, transformarea lor din- tr-un obiect de lux pe care și-1 permiteau numai clasele avute într-un obiect de uz larg.
Crize și ascensiuniIeftinirea țesăturii de btlmbac nu se datora numai productivității sporite a muncii în fabricile britanice, ci și apariției unor noi concurenți, care au și dat denumiri anumitor sorturi, denumiri permanentizate — uneori, cu deformări fonetice — pînă astăzi: americă, olandă și olan- dină, indiană, damasc etc. Industria textilă a bumbacului părea sortită unei profunde crize, dacă nu chiar

milioane de tone producție mondială anuală, fată de 6,6 milioane producție medie în anii 1934/1938.Cu toate acestea, producătorii de bumbac nu consideră perioada actuală ca fiind una favorabilă, ci una dificilă, ce amenință să degenereze într-o criză. Producătorii și exportatorii de bumbac brut trăiesc sub amenințarea unor stocuri pe care experții F.A.O. le apreciază egale cu recolta unui an obișnuit. Producătorii țesăturilor de bumbac vorbesc, de asemenea, despre pericolul permanent pe care-1 reprezintă pentru ei țesăturile din fibre sintetice.Adevărul este că sînterri departe de momentul în care, chiar și numai ipotetic, bumbacul ar putea fi înlăturat cu totul din consumul populației și al industriei mondiale. Căci nu numai consumul țesăturilor de bumbac este
De cincisprezece zile și tot atîtea nopți traversăm Oceanul Indian și nu vedem decît cer și apă, nori și pești zburători. Norii sînt frumoși, cum i-au cîntat un Baudelaire și un Tagore, iar peștii zburători par uriașe libelule albastre cu aripi străvezii. Din apele Golfului Bengal navigam spre sud-est, apropiindu-ne de Ecuator. Simțim dogoarea umedă a brîului de foc care încinge planeta albastră. Și ne e dor de pămînt, de iarbă verde. Prin lentilele binoclului privesc țărmurile fantastice ale Sumatrei. Parcă-i o Fata Morgana verde, unduindu-și între albastrul mării și albastrul cerului zidul de palmieri dilatați de valurile aerului torid. Ocolim Sumatra și la Cap Diamant navigăm paralel cu peninsula Malacca alungită între Sumatra și Borneo. Intîlnim tot mai des gigantice petroliere japoneze care vor lua în piept Indianul spre Golful Persic și Kuweit.Joncile pescarilor ma- layezi ne întîmpină cu perechea lor de vele cafenii fluturînd ca aripile unor fluturi imenși. Apa e liniștită, iar verdele junglei coboară pînă pe țărm. Briza ne aduce în nări miros de mîl și plante putrede și o dulceagă mireasmă de țiței. Portul Dicson își înalță distileriile și flăcările mistuind „surplusul" de gaze naturale. Capul Rașado ne arată apoi turnul alb al farului străjuit de cooaci tropicali. M-aș vrea acolo, !a umbră, să privesc marea de pe țărm. Rămîn toată seara pe puntea comenzii și sorb prin binoclu „absintul" junglei fascinante. Roiuri de luceferi alunecă pe lîngă motonava „Bucu- rești1' și dispar brusc la lumina fulgerelor. Sînt licuricii marini, noctilucele. Prova taie valuri de foc, iar pupa împroșcă o cale

lactee de licurici mari cît palma. Navigăm toată noaptea pe o mare de flăcări ude, fosforescente, sub Crucea Sudului.In zori zărim luminile orașului insulă, Singapore. Pe „arătătorul" peninsulei Malacca, insula este o „unghie" cu o suprafață de 581 km. p., apărată de cicloane și taifunuri prin digul natural al insulei Blakang-Mati și arhipelagul celor patruzeci de insulițe singa- poreze. Aruncăm o privire fugară pe cheiurile lungi de vreo 4 km, spre cele 5 docuri mari cu danele, șantierele navale și pădurea lor de macarale.Singapore , este considerat al cincilea port din lume, adevărată poartă la două oceane, care poate adăposti deodată 30 de nave oceanice. Anual, cam 40 000 de nave, deservind aproape 100 de linii maritime internaționale, ancorează în „Orașul Leului și al Dragonului'1 sau „Babilonul tropicelor" — cum i se mai spune. Din vremuri legendare insula se numea Tumasik, adică „Cetatea Mării". ■ Prin secolul al II-lea al erei noastre — ne informează o cronică malayeză — prințul Sing Nila Uttama, înrudit cu Alexandru Macedon, este surprins de o furtună care-i azvîrle corabia pe insulă. Naufragiatul văzu în depărtare pe țărm un fabulos patruped, cam cît o capră ,.de o frumusețe neobișnuită, avînd spinarea purpurie, capul negru- albăstrui și pieptul alb". Băștinașii îi spuseră prințului că ciudatul animal este un leu. (Un leu cam bălțat. dar așa l-a creat legenda). De atunci prințul a hotărît ca insula descoperită de el să se numească „Singa-Pura", cu înțelesul în sanscrită de „Cetatea Leului". Tot legenda spune că orașul Singa-Pura a fost

întemeiat prin sec. al XII-lea, și pînă astăzi capul fabulosului leu se păstrează în efigia Singa- porelui. Prin sec. al XIII- lea și al XIV-lea, războinicii javanezi din regatul Maja- pahita trec insula prin sabie și foc, pustiind-o. Băștinașii care au mai rămas prin locuințele lor lacustre și pe „sampanuri" (case plutitoare) sînt căsăpiți de hangerele piraților din Mările Sudului. Altă legendă spune că insula a fost scăldată de atîtea ori în sînge

cială a Singaporelui. Peste 10 milioane de lire sterline au fost investite în modernizarea bazei militare din Singapore. Orașul „leului malayez" devine orașul „leului britanic", supranumit de presa engleză „Gi- braltarul asiatic". „Cheia celor două oceane" și „Sentinela Imperiului". La 15 februarie 1942, japonezii atacă orașul dinspre peninsula Malaya și-1 cuceresc într-o săptămînă. „Pământul însîngerat" a fost din nou scăldat tn sînge

pune mîna pe arme și îi alungă pe japonezi, apoi și pe englezi, constituindu-se astfel Federația Malayeziei. Englezii vor să-și păstreze dominația măcar in Singapore. „Sentinela Imperiului". Totuși sînt siliți, la 1 ianuarie 1958, să-i acorde Singaporelui autonomia în cadrul Com- monwealth-ului britanic. Federația Malayeziei, cîr- muită de cîțiva prinți, înghițea însă 40 la sută din venitul național al Singaporelui și atunci. In 1965, o-

glomerat de culturi, obiceiuri și religii, fiecare zonă cu pagoda, moscheia, templul și biserica ei. Populația (islamică, creștină, budistă, hindusă, con- fucianistă, daoistă etc.) se înțelege în patru limbi oficiale : chineză, malayeză, tamilă și engleză. E un a- devărat turn Babei al limbilor, semințiilor, credințelor, datinilor și porturilor. •-Aproape trei pătrimi din populație se ocupă cu comerțul și peste 60 000 sînt negustori ambulanți care
FEES

A

SINGAPORE

O cu MOTONAVA „BUCUREȘTI" PE „CALEA LACTEE" A LICURICILOR MARINI © ÎNTRE 
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„că bobul de orez refuză să mai încolțească în acest pămînt însîngerat"...în 1819, guvernatorul englez, Sil- Stamford Raffles, în numele Companiei Indi- ilor Orientale, cumpără de la sultanii malayezi cu 1 000 lire sterline „con- simțămîntul de a întemeia o factorie - comercială la gura fluviului Singapore”. Cinci ani mai tîrziu Anglia punea stăpînire pe întreaga insulă. Englezii și-au dat seama de importanța strategică și comer-

Reportaj de George DAN

și pîrjolit de bombe, iar populația i-a fost decimată de foamete, de lipsa de apă și de molimi. Centrul orașului, cu bazarurile lui, a fost mistuit de flăcări, iar „apărătorii Gibraltaru- lui asiatic" au ridicat steagul alb și au predat „cheia celor două oceane" în mîinile militariștilor japonezi. în 1945, după în- frîngerea Japoniei, Malaya

rașul-insulă se retrage din federație, dobîndindu-și independența și proclamîn- du-se republică.Singapore are o populație de aproape 2 milioane de locuitori — un mozaic de rase și nații, o Asie în miniatură formată din : chi-/ nezi, malayezi, indieni, pakistanezi, ceylonezi, arabi și europeni.Orașul-insulă, alcătuit din alte orășele, e un con-

iau cu asalt navele din radă, preschimbîndu-le în bazaruri plutitoare. De cum pui piciorul pe debarcader, ești asaltat de negustorese malayeze care- ți oferă in coșuri belșugul fructelor tropicale. Ești învăluit de un curcubeu de culori și de miresme. Sariuri de brocart pe indiene suple cu punctul roșu între sprîncenele umbrind ochii negri, kimo- nouri înflorate purtate de gingașe chinezoaice și japoneze, cămăși viu colorate pe malayezi vioi,

scunzi, subțiratici, cu părul negru, lins, dat cu unt de cocos. Curcubeul de miresme te învăluie cu parfumuri ciudate de mosc, chihlimbar și mirodenii — alternînd cu izuri iuți de copra, pește ars în bucătării chinezești, benzină șl naftalină. Din cînd în cînd, ești amețit de aromele dulci, paradisiace ale fructelor papaya, mango, ananas. Tinerii negustori sub 21 de ani îți vorbesc în zece limbi și te trag de mînecă, te îmbie politicoși să le vizitezi prăvălia cu aer condiționat și pepsi- cola gratuit, sau baraca, ori taraba, sau chioșcul, ori îți oferă în palme exponate din toate tîrgurile internaționale. Poți tîrgui ștofe și încălțăminte din Anglia, tranzistori și perle din Japonia, kimonouri din China, ceasuri din Elveția, mașini de ras din Olanda, jucării din Hong Kong, parfumuri din Franța, țesături de mătase și fire de aur din India, mașini de scris și carpete din Italia. Singapore este supranumit și „Neguțătorul Asiei". El importă materii prime din țările vecine, le vinde pe loc, sau le prelucrează și le exportă, primind mărfuri în tranzit din toate porturile lumii.în 1967, portul Singapore a găzduit în uriașa lui radă 28 500 nave transportînd 117 milioane tone de mărfuri. Singapore,-„porto- franco", scutit de taxe vamale, are 18 linii aeriene internaționale care-i aduc un mare trafic de pasageri In tranzit și vilegiaturiști. Țițeiul importat din Brunei și Kuweit este distilat la Pualo-Tekton, „in- sula-cisternă", cu cea mai mare rafinărie din sud-estul Asiei, aparținînd companiei „Shell".Venitul național pe cap de locuitor se ridică la 1 500 dolari singaporezi (cam 500 dolari americani).

pe an. dar diferentele de salarii — reflecting contrastele sociale — sînt grăitoare : un muncitor necalificat primește 3—4 dolari singaporezi pe zi, un profesor — 20 dolari și un înalt funcționar 70.In 1967 au intrat în producție 135 de întreprinderi industriale, deocamdată modeste. La 15 km vest de oraș se construiește centrul industrial Jurong. cu portul, baza energetică și cartierele sale de reședință. Au intrat în producție rafinăria de zahăr, uzinele de acid sulfuric, fabrica de ciment, rafinăria de petrol, fabricile de textile, uzina de asamblat ' automobile (3 500 pe an) și altele. în aproape 100 de întreprinderi din Jurong lucrează 6 500 de muncitori calificați, dar numărul lor va spori la 10 000, cînd fabricile și uzinele vor începe să lucreze cu toată capacitatea. Din 1968 se fabrică aici : utilaje de oțel, nave, anvelope, furnire, năvoade din fibre sintetice, cabluri electrice, frigidere etc. Se prevede că, în 1990, centrul industrial Jurong va avea 500 000 locuitori — salariați și muncitori cu un înalt grad de calificare.înainte de a părăsi „Babilonul tropicelor", pe care-1 vizitez a doua oară, revăd cartierul „North Boat Quay", unde hamalii tre- băluiesc de zor încărcînd în „kapaluri" (corăbii cu prova plată) baloturi de cauciuc, butoaie de bitum, copra, nuci de cocos, saci de orez și maldăre de trestie de zahăr. Pe sub palmierii și ficușii uriași de pe „Squarul Colierului", printre negustoresele amabile care-ți întind ciorchini de banane, fructe de mango, sau ananași — m-am strecurat apoi pe debarcader și din șalupă am îmbrățișat într-o privire de adio „Raiul negustorilor și al marinarilor", Singapore.

astăzi important, dar ramuri industriale întregi nu pot fi concepute fără utilizarea firelor provenite din puful recoltat pe cîmpiile cultivate cu bumbac.S-a ajuns la următoarea situație 2 
Pe de o parte, țările deținătoare de mari industrii textile bazate pe prelucrarea bumbacului, țări capitaliste avansate pe plan economic, se tem că dezvoltarea unei industrii textile proprii în țările cultivatoare de bumbac va avea cel puțin două efecte: scăderea exporturilor de bumbac brut va determina o creștere a preturilor acestuia, iar sporirea producției de țesături în țările în curs de dezvoltare va ascuti concurenta pe piața mondială a textilelor, făcînd să scadă preturile țesăturilor la un nivel inacceptabil pentru țările dezvoltate. cel puțin din cauza scurnpetei relative a forței lor de muncă. Pe de altă parte, țările cultivatoare se tem să reducă producția de bumbac brut pentru a frîna scăderea preturilor de pe piața mondială, din pricină că alte țări sau regiuni cultivatoare le-ar putea lua locul.în fapt, nimeni nu-si poate permite să reducă în mod deliberat producția de puf sau de țesături, deoarece există o imensă piață potențială. consumatoare de pînzeturi î piața țărilor în curs de dezvoltare. Calculele arată că oricît de rapidă ar fi creșterea industriei textile în țările în curs de dezvoltare. ritmul acesteia este departe de a putea satisface cerințele u- nor populații de sute de milioane de oameni. Este clar că orice sporire a veniturilor acestei populații se va repercuta favorabil asupra consumului de textile — în primul rînd de bumbac, din motive climaterice. Din această cauză, în ciuda marii concurente pe care i-o fac fibrele sintetice, industria bumbacului se dezvoltă mai rapid în țările în curs de dezvoltare, mai lent în țările dezvoltate, dar se dezvoltă si așteaptă noi momente de prosperitate...
Mari producători, 

mari exportatoriConcurenta ne plata mondială a bumbacului este complicată din pricina marilor diferente dintre cantitățile produse de diversele țări cultivatoare. Pe plan mondial se numără aproximativ 70 de țări cultivatoare de bumbac care dau împreună circa 12 milioane tone de bumbac egrenat. Dintre ele. n’it mai 15 țări produc aproape 11 milioane. ceea ce înseamnă că o cincime din statele producătoare dau peste 91 la sută din totalul recoltei mondiale. în rîndul acestora se află Statele Unite (cu peste 27 la sută din producția de bumbac a globului). Uniunea Sovietică (circa 16 la sută din această producție). Republica Populară Chineză (cu a- proximativ 10 la sută) si India (circa 8 la sută). Aceste patru țări produc la un loc peste 61 Ia sută din totalul recoltei mondiale de bumbac, adică peste 7 milioane de tone anual.Din cele 12 milioane tone de bumbac recoltate. intră în exportul mondial cam o treime. în rîndul marilor exportatori'se înscriu: Statele Unite. Mexicul. Uniunea Sovietică. Republica Arabă Unită. Sudanul. Peru. Siria. Pakistanul. Brazilia. Turcia. Uganda, care dețin totuși ponderi foarte diferite în comerțul mondial.Problemele pe care le pune producția de bumbac si de țesături nu sînt identice pentru toate țările. în țările dezvoltate din punct de vedere economic, industria textilă a bumbacului reprezintă doar una dintre ramurile industriale. care prelucrează propria materie primă sau fibre Importate. Dacă, la un moment dat. bumbacul trece prin- tr-o criză, echilibrul de ansamblu al economiei unor asemenea țări nu este prea mult afectat.. Cu totul alta este situația pentru țările în curs de dezvoltare. în multe dintre acestea, cultura bumbacului constituie un obiect al mo- noculturii. Așa. de pildă. în exportul total al tării respective, veniturile provenite din exportul de bumbac brut reprezintă : 64 la sută pentru Sudan. 80 la sută pentru Ciad. 50 la sută pentru Republica Africa Centrală. 80 La sută pentru Uganda. 50 la sută pentru Nicaragua etc. Dificultățile acestor țări sînt generate pe de o parte de oscilațiile preturilor pe piața mondială, oscilații care afectează direct mărimea veniturilor lor. iar pe de altă parte de greutățile izvorîte din lipsa unei puternice industrii textile proprii.Pentru a se vedea că oscilațiile preturilor nu sînt întîmplătoare si că ele au ca sens principal scăderea cotelor la bursele de mărfuri, este de-ajuns să știm, de exemplu, că în 1951 prețul mediu anual al tonei de bumbac brut era de 1169,50 dolari: de atunci el a scăzut continuu. „stabilizîndu-se" la cotări ce oscilează în jurul a 600 de dolari tona, cît se menține începînd din 1966 si pînă în prezent.La prima vedere, problemele ar putea fi rezolvate foarte simplu S dezvoltarea unei importante industrii textile în țările monocultivatoare de bumbac ar duce la frînarea scăderii cursului bumbacului brut din cauza reducerii ofertei de pe piața mondială si. totodată, ar asigura o mai bună valorificare a resurselor materiale si umane ale țărilor respective. Se știe însă că dezvoltarea industriei textile în tarile în curs de dezvoltare întîmpină numeroase obstacole interne si externe. începînd de la micimea veniturilor populațiilor respective (deci îngustimea bietei interne) si terminînd cu barierele vamale — tarifare si netarifare — pe care le pun țările capitaliste dezvoltate în calea importurilor lor textile din alte state. Si este semnificativ de semnalat faptul că industriașii Manchesteru- lui britanic, ca si cei din Statele Unite, cîndva campioni ai liber- schimbismului. sînt printre cei mai ferventi adepți ai protectionismului vamal si ai restricțiilor comerciale. Recentul episod al divergentelor iapono-americane din pricină exporturilor japoneze de textile în S.U.A. este suficient de cunoscut pentru a-1 mai reaminti. El este, în mod evident. încă unul din capitolele furtunoase din economia mondială pe care le-a generat pașnicul si utilul bumbac. El este însă cu atît mai instructiv pentru cultivatorii de bumbac din țările în curs de dezvoltare care trag din acest episod singura concluzie logică : în ciuda concurentei industriei textile din țările capitaliste dezvoltate, implantarea unei industrii proprii si în acest domeniu rămîne calea sigură pentru lichidarea stării de înapoiere economică da pînă acum. Fragilul fir de bumbac, transformat în pînză, poate constitui pentru ele una din urzelile pe care să se înfiripe procesul complex al dezvoltării economice.
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CU PRILEJUL ANIVERSĂRII VICTORIEI REVOLUȚIEI POPULARE MONGOLE

Recepție oferită de ambasadorul 
R. P. Mongole

Cronica
zilei în spiritul prieteniei

a cadrelor didactice din RomâniaLa Casa Universitarilor din București a avut loc vineri Plenara lărgită a Consiliului uniunii societăților științifice a cadrelor di- , dactice din Republica Socialistă România, care a dezbătut Tezele Comitetului Central al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al partidului și proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării e- conomiei naționale în perioada 1976— 1980.Acad. Petre Constantinescu-Iași, președintele Uniunii societăților științifice a cadrelor didactice, a făcut o amplă expunere în legătură cu documentele celui de-al X-lea Congres al partidului, puse în dezbaterea întregului popor. După ce a relevat importantele sarcini ce revin cadrelor didactice pe marginea prevederilor documentelor, vorbitorul a spus: O problemă de importanță majoră, căreia îi acordă deosebită a- tenție Tezele pentru Congresul al X-lea al partidului, este activitatea ideologică. Pe măsură ce problemele construcției socialiste devin tot piai complexe, a subliniat vorbitorul, se impune dezvoltarea activității de investigare științifică a noilor procese sociale, a căilor de soluționare a diferitelor probleme economice, sociale, politice, ideologice, ale mersului nostru înainte, sarcini la care sînt chemați să-și aducă con

tribuția și membrii societăților științifice, ținînd seama de specificul profund ideologic al activității pe care o desfășoară.Ca organizație îri cadrul Frontului Unității Socialiste — a adăugat acad. Petre Constantinescu-Iași — Uniunea societăților științifice a cadrelor didactice va milita neobosit pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru antrenarea membrilor corpului didactic din învățămîntul de toate gradele la îndeplinirea cu devotament a îndatoririi lor patriotice de a pregăti tinerele generații, de a le îndruma spre comorile culturii, științei și tehnicii, de a le educa în spiritul dragostei față de patrie și partid, al idealurilor socialismului și comunismului.Vorbitorii au asigurat conducerea partidului și statului că slujitorii școlii vor participa activ la transpunerea în viață a sarcinilor ce le vor reveni din hotărîrile celui de-al X-lea Congres, angajîndu-se să-și consacre întreaga activitate perfecționării neîntrerupte a procesului de învă- țămînt și creșterii potențialului științific al țării.Participanții la plenară au adoptat, într-o ațmosferă de entuziasm, textul scrisorii adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bbiiiăn, 
tovarășului Nicolae CeaușescuPlenara'lărgiță‘a ;Consiliuluî uniunii societăților științifice ale -cadr.elpr.'- didactice dezbătînd, într-o atmosferă de entuziasm și încredere nețărmurită în politica partidului, și statului nostru, Tezele și proiectul de Directive pentru cel de-al X-lea Congres, își exprimă, în numele tuturor slujitorilor școlii, adeziunea deplină față de aceste documente programatice de o înaltă valoare teoretică și practică.Elaborate pe baza concluziilor desprinse din evoluția societății românești în ultimul sfert de veac, a bilanțului însuflețitor realizat de poporul nostru în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale, Tezele și proiectul de Directive jalonează cu rigurozitate științifică, într-o cuprinzătoare viziune de perspectivă, direcțiile de dezvoltare ale țării pe drumul socialismului, progresului și civilizației. Ele ilustrează în mod elocvent aplicarea creatoare a principiilor marxist-leniniste lâ condițiile concrete ale patriei noastre, marea receptivitate a partidului față de tot ceea ce este noii, înaintat, perseverența cu care acționează pentru perfecționarea tuturor domeniilor de activitate, înalta responsabilitate față de destinele națiunii noastre socialiste.Preocuparea statornică a partidului și statului pentru dezvoltarea economiei naționale, a forțelor de producție — temelia trainică a ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului — reflectată în Teze și în proiectul de Directive, are o puternică rezonanță în rîndul membrilor corpului didactic, întrunește aprobarea lor unanimă.Pe fondul marilor înfăptuiri ale poporului român în anii construcției socialiste, ținînd seama de cerințele actuale și de perspectivă ale societății noastre, documentele pentru cel de-al X-lea Congres al partidului stabilesc obiective de mare importanță pentru dezvoltarea și perfecționarea școlii de toate gradele în noua etapă istorică pe care o vom străbate. Membru corpului didactic, cărora le revine nobila sarcină de instruire -și educare a tineretului patriei, sînt hotărîți să-și consacre, și în viitor, capacitatea, talentul și energia pentru realizarea acestor obiective, pentru reușita deplină a învățămîntului obligatoriu de 10 ani, pentru pregătirea temeinică, la nivelul științei și tehnicii contemporane, a unui număr sporit de muncitori, tehnicieni și specialiști cu înaltă calificare, pentru înflorirea continuă a științei și culturii, astfel încît școala noastră să-și îndeplinească cu cinste misiunea care i-a fost încredințată.Vom acționa, ca înflăcărați purtători ai cuvîntului partidului, sădind în inima și mintea tineretului școlar și universitar, o dată cu marile valori ale științei și culturii, dragostea fierbinte față de patrie, devotamentul față, de partid, față de cauza socialismului.Dînd glas sentimentelor și convingerilor tuturor slujitorilor școlii, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, de atașamentul nostru profund la politica internă și externă a partidului și statului, expresia cea mai înaltă a intereselor vitale ale poporului român, și ne angajăm cu toată răspunderea de a traduce în fapte hotărîrile pe care le va adopta Congresul al X-lea ăl partidului.
Expoziția economică 

„Suceava '69"
SUCEAVA (Coresp. Scînteil). în întîmpinarea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a 25-a aniversări' a eliberării patriei, în sala sporturilor din Suceava a fost deschisă expoziția economică intitulată „Suceava ’69“.Concepută ca o trecere în revistă a progreselor înregistrate în toate sectoarele vieții economice și social-culturale din județ de-a lungul ultimului sfert de veac, expoziția ilustrează în mod sugestiv realizările unei perioade bogate în împliniri. Panourile, graficele, fotomontajele și exponatele prezentate aici pun pregnant în evidență vigoarea tinerei industrii sucevene. Semnificativ pentru dezvoltarea economiei județului Suceava este faptul că, față de 1948, volumul producției globale industriale a crescut de 19 ori.Ca expresie a politicii consecvente a partidului de industrializare socialistă, de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării, în ultimii 10 ani au apărut pe plaiurile sucevene importante obiective economice, cum sînt : combinatul de celuloză și hîrtie, combinatul pentru industrializarea lemnului — ambele din Suceava, fabricile de mobilă de la Rădăuți și Cîmpulung, fabrica

de tricotaje „Zimbrul" din Suceava, întreprinderea de piese de schimb, complexul minier Leșul Ursului și altele. Și, dacă pe ecranul economic al patriei județul Suceava deține un loc de frunte într-o serie de ramuri — cum ar fi : silvicultura, prelucrarea și industrializarea lemnului, producția de celuloză și hîrtie, extracția de, mangan, producția de carne și lapte pentru consum —, aceasta înseamnă că și pe meleagurile „Țării de Sus" timpul a dobîndit noi dimensiuni și ritmuri.Progrese însemnate s-au făcut și pe calea ridicării nivelului de trai al populației. în expoziție sînt prezente în mod sugestiv transformările din viața orașelor și satelor județului. Numai în municipiul Suceava, peste 70 la sută din populație locuiește acum în apartamente noi. Cu putere se degajă faptul că dezvoltarea impetuoasă a economiei județului Suceava în decursul ultimului sfert de veac, schimbările intervenite în . viața oamenilor de pe aceste locuri se datoresc politicii înțelepte a partidului de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor, care asigură valorificarea superioară a resurselor materiale și a potențialului uman.

Vineri la amiază, ambasadorul R.P. Mongole la București, Damdinneren- ghiin Bataa, a oferit o recepție cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a revoluției populare mongole.Au luat parte tovarășii Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului. Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Virgil Pîrvu, Ion Baicu și Dgn Enăchescu, miniștri, Mircea Ma- lița și Mihai Marin, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, conducători ai unor instituții

centrale șl organizații obștești, oameni de știință și cultură, ziariști.Au participat, de asemenea, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și membri ai corpului diplomatic.
*Cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a revoluției populare mongole, Damdinnerenghiin Bataa, ambasadorul R. P. Mongole la București, a rostit o cuvîntare la posturile noastre de radio șl televiziune. (Agerpres)

Vizita delegației 
Adunării Populare Supreme 

a R. P. D. Coreene
Primire la Marea Adunare NaționalăPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit vineri dimineața delegația Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, condusă de Kang Riang Uk, vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare Supreme.La primire au luat parte Mia Groza, Ilie Murgulescu, Gheorghe Necu- la, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, Dumitru Balalia, Traian Ionașcu, Gheorghe Roșu, Gheorghe

în cursul dimineții, delegația Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au luat parte depu- tați ai Marii Adunări Naționale, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai Consiliului popular al municipiului București.Au fost prezenți ambasadorul Kim The Hi și membri ai ambasadei R.P.D. Coreene la București.
★în cursul zilei de vineri delegația parlamentară coreeană, însoțită de persoane oficiale, române, a vizitat Fabrica de confecții și tricotaje BucureștiiDirectorul administrativ al fabricii, Ion Scînteie, a prezentat oaspeților secții, ale întreprinderii dîndu-le explicații asupra organizării procesului ■ teimoiogic, 'asupra1 calități produselor.După-amiază, delegația a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.Oaspeții au fost salutați de directorul muzeului, Nicolae Cioroiu, Membrii delegației au ascultat expli-

Vasilichi, președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., Stanciu Sto- ian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Iuliu Fejes, secretar al M.A.N., deputați, precum și ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Kim The Hi.Cu acest prilej, tovarășul Ștefan Voitec a făcut oaspeților o expunere asupra organizării și atribuțiilor Marii Adunări Naționale — organ suprem al puterii de stat în România.
*cațiile date și s-au oprit asupra documentelor și fotografiilor care reflectă lupta poporului român pentru libertate, drepturi democratice, progres social.La încheierea vizitei, membrii delegației au semnat in cartea de aur a muzeului.La vizite au luat parte Kim The Hi, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.

★Vicepreședintele Marii Adunări Naționale, Gheorghe Necula, a oferit vineri un dineu în cinstea oaspeților.Au luat parte Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, funcționari superiori din M.A.N. și M.A.E.La dineu a participat Kim The Hi, ambasadorul R.P.D, Coreene la Biicu.- rești. ‘ jîn timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, Gheorghe Necula și Kang Riang Uk au toastat pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele român și coreean. (Agerpres)
vremea

Ieri în țară : Vremea a continuat să 
se răcească și a fost instabilă. Cerul 
a fost mai mult acoperit, exceptînd 
Dobrogea, unde a fost variabil. Au 
căzut ploi, mai ales sub formă de a- 
verse, însoțite de descărcări electrice 
în toate regiunile țării, exceptînd Do
brogea și Moldova, unde au avut ca
racter local. Cu totul izolat s-a semna
lat grindină. Vîntul a suflat potrivit, 
prezentînd intensificări locale în su
dul țării. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 11 grade la Petroșani și 
24 grade la Călărași. în București î Vre
mea a continuat să se răcească și a

fost instabilă. Cerul a fost mai mult 
acoperit. A plouat temporar. Vîntul a 
suflat potrivit cu unele intensificări 
din sectorul nordic. Temperatura ma
ximă a atins 18 grade.

Timpul probabil pentru 13, 14, și 15 iu
lie. în țară : Vreme în curs de amelio
rare. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
averse locale de ploaie, în cursul după- 
amiezelor, mai ales la începutul inter
valului. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară și trep
tată. Minimele vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar maximele între 18 și 
28 grade, local mai ridicate. în Bucu
rești î Vreme în ameliorare. Cerul va 
fi variabil, favorabil averselor, mal a- 
les în cursul după-amiezelor, la înce
putul intervalului. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere u- 
șoară.

La 11 iulie a sosit la București Agba Abdul Hamid, adjunct al secretarul general sl O.N.U. pentru probleme de presă și informații, șeful Oficiului Națiunilor Unite pentru Informare Publică, care va face o vizită în tara noastră.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. A fost de față Amin Jean Kaim, însărcinat ad-interim al Pakistanului la București.
★Ministrul agriculturii și industriei alimentare din R. P. Ungară, Di- meny Imre, și specialiștii care îl însoțesc și-au continuat în cursul zilei de vineri călătoria prin județul Brașov. împreună cu Petre Moldovan, prim-vicepreședinte al C.S.A., oaspeții au vizitat Uzina de trac; toare din Brașov, ferma de vaci și păstrăvăria întreprinderii agricole de Stat Prejmer. Cooperativa agricolă de producție din Săcele.Consiliul popular Brașov, a oferit seara un dineu în cinstea oaspeților.
★Cu prilejul Zilei naționale a Franței — 14 iulie, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat vineri, la Casa de cultură a institutului, o seară culturală franceză.După cuvîntul de deschidere rostit de Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., prof. univ. dr. Virgil Brădățeanu, președintele Comitetului de cultură și artă al municipiului București, a împărtășit impresii din- tr-o călătorie în Franța. în continuare a fost prezentat un film documentar francez.La manifestare au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de' artă și cultură, ziariști, un numeros public.Au fost prezenți Pierre Pelen, ambasadorul Franței la București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic.
★La invitația Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, vineri seara a sosit în Capitală o delegație a Sfatului popular al orașului Varșovia, condusă de Jan Majewski, președintele Comitetului executiv, care va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, Ion Cosma, prim-vicepre- ședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular • al municipiului București, și de alți membri ai Comitetului executiv.

Au fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone 
ÎA București, și alți membri ai am- ........ ■■■. basaaei.

★Vineri seara, a sosit în Capitală un ansamblu artistic din R. P. Polonă care, între 12 și 20 iulie, va susține spectacole, în cadrul „Zilelor culturii poloneze", la București, Brașov și pe litoral.Ansamblul este alcătuit dintr-o formație de balet, un grup vocal și un colectiv de dansuri. (Agerpres)
LOTOnumerele extrase de la tragerea din 11 iulie 1969EXTRAGEREA I :68 22 31 62 77 55 74 90 11 43 30 61. Fond de premii : 601.993 lei.EXTRAGEREA a Il-a :51 82 58 79.Fond de premii : 329.543 lei.

ȘTIRI SPORTIVE
o TIR. — Proba de skeet (talere aruncate din șanț), din cadrul Balcaniadei de tir de la Istanbul a fost cîștigată de trăgătorul român Gheorghe Florescu — 195 puncte (nou record balcanic). Pe locul doi s-a situat A, Manplov (Bulgaria) — 194 puncte, iar pe locul trei, G. Xantakos (Grecia) — 191 puncte.e NATAȚIE. — Prima etapă a maratonului de fnot, ce se desfășoară în Marea Marmara, a fost cîștigată de sportivul român Ga- vrilă Moraru, cronometrat pe distanța de 12 km în 4 h 17’ 29’’. Pe locul doi s-a clasat G. Gotter (România) — 4 h 21’ 45”, Iar pe locul trei Erdal Acet (Turcia) — 4h 28’50” Astăzi se desfășoară etapa a doua intre Insula Purgasz și Fenerbache, cartie'r din Istanbul.o ATLETISM. — In concursul Internațional atletic de la Oslo, australianul Ron Clarke a cîștigat proba de 5 000 m plat, realizînd 13’34”6/10 (cea mai bună performanță mondială a sezonului). Proba de aruncare a suliței a revenit „veteranului" Sidlo (Polonia) cu 80,42 m, urmat de compatriotul său, Nikiciuc cu 76,10 m.o In cadrul concursului Internațional de atletism care are loc pe stadionul Charlety din Paris, proba de aruncare a discului a revenit cehoslovacului Danek cu 58,92 m. Francezul Schott a cîștigat proba de 5000 m plat, cu timpul de 13’58”.
o TENIS. — Campionul României de tenis, Ilie Năstase, a_ obținut o nouă victorie în turneul internațional de la Baastad. în turul doi el l-a invins cu 4—6, 4—6, 6—0, 6—3, 6—4 pe danezul Joergen Ulrich. Santana (Spania), marele favorit al competiției, a dispus cu 6—4, 6—3, 4—6, 6—2 de Ganzabel (Argentina). Alte rezultate : Lundquist (Suedia;— Oelender (Suedia) 6—1, 6—2, 6—3 ; Pala (Cehoslovacia) — Budin (R. F. a Germaniei) 6—3, 6—2, 2—6, 7—5.
o La Istanbul au continuat întrecerile balcaniadei de tenis. Echipa masculină a României a învins cu 3—0 echipa Turciei. Rezultate tehnice : Dron—Aydin 6—1, 6-=-l, 1—6, 6—1 ; Mărmureanu—Gursov 6—1, 

6—3, 6—2 ; Mărmureanu, Dron —

Orenli, Gursov 6—4, 6—1, 6—1. Grecia a invins cu 3—0 Bulgaria. La feminin, Bulgaria a dispus cu 2—1 de Iugoslavia.O CICLISM. — A luat sfîrșit Turul ciclist al Iugoslaviei. Pe primul loc s-a clasat olandezul Joop Zoete- melk, care a acoperit cei 1 926 km împărțiți (în 14 etape) în 47 h 41’25”. Au urmat in clasament maghiarul Takacs (47 h 49’) și sovieticul Nelu- bin (47’49’G5”). Ultima etapă, disputată intre Kranska și Gora și Liu- bliana (90 km), a revenit iugoslavului Kuvelja.A 13-a etapă a Turului ciclist al Franței, disputată pe traseul Aubagne- La Grande Motte (1886,500km) a revenit belgianului Guido Reybroeck în 5 h 48’ 54”. Nici o schimbare nu a survenit în clasamentul general, Eddy Merckx, continuînd să poarte tricoul galben.
• BASCHET. — în ziua a doua a turneului internațional de baschet (feminin) de la Messina, echipa României a învins cu scorul de 43—42 (24—22) echipa Italiei. Cehoslovacia a întrecut cu 73—34 (38—23) echipa R.F.G.o FOTBAL. — Ca urmare a cttor- va incidente petrecute pe terenurile lor, echipele de fotbal A. C. Milan (Italia), Manchester United (Anglia) și Glasgow Rangers (Scoția), au primit ultimele avertismente din partea comisiei de disciplină de pe lingă Uniunea Europeană de Fotbal. (U.E.F.A.). în cazul că suporterii milanezi vor mai avea o comportare necorespunzătoare la meciurile de pe „San Siro“, U.E.F.A. nu va mai permite organizarea pe acest stadion a jocurilor contînd pentru competițiile internaționale europene.De asemenea, U.E.F.A. a publicat 

o decizie arătînd că dacă In viitor se vor mai repeta incidente regretabile ca cele de la jocurile Manchester United—A. C. Milano de pe stadionul „Old Trafford" și Newcastle United—Glasgow Rangers va trece la cele mai severe măsuri, mergînd pînă la suspendarea cluburilor Manchester United și Glasgow Rangers vinovate de incidentele din trecut
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PE MARGINEA SESIUNII

COMISIEI INTERGUVERNAMENTALE ROMÂNO-SOVIETICE

DE COLABORARE ECONOMICA

în dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Uniunea Sovietică, desfășurate în spiritul prieteniei trainice dintre cele două țări socialiste vecine, dintre popoarele noastre, noi evenimente relevă perfecționarea și ridicarea pe o treaptă superioară a colaborării și cooperării reciproc avantajoase.Un asemenea moment l-a constituit șl cea de-a IlI-a sesiune a Comisiei interguvernamentale româno-sovie- tice de colaborare economică, ale cărei lucrări au avut loc la București în zilele de 8—9 iulie 1969.După cum se știe, în contextul politicii externe a României — în centrul căreia se situează ferm întărirea prieteniei și colaborării cu țările socialiste frățești — dezvoltarea continuă a legăturilor multilaterale cu Uniunea Sovietică ocupă un loc de prim plan.Aprecierea de care se bucură în țara noastră relațiile cu .marea țară socialistă vecină și-a găsit o expresie și în primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, în zilele sesiunii, a tovarășului M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., conducătorul delegației guvernamentale sovietice. Așa cum 3-a relatat în presă, în cursul acestei întrevederi, care a avut loc într-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor prietenești dintre România și Uniunea Sovietică, subli- niindu-se hotărîrea comună de a lărgi și adinei cooperarea economică și tehnico-științifică dintre cele două țări, spre binele celor două ponoare, al cauzei socialismului și păcii.Desfășurîndu-se în cadrul amplu al legăturilor româno-sovietice, colaborarea economică reciproc avantajoasă, schimburile de mărfuri, cooperarea tehnico-științifică între țările noastre au urmat de-a lungul anilor un curs în permanență ascendent. Succesele Uniunii Sovietice în construcția comunistă, ca și realizările țării noastre în edificarea orîn- duirii socialiste au creat mereu noi posibilități pentru adîncirea, extinderea și diversificarea continuă a colaborării economice, pe plan atît cantitativ cît și calitativ. înființarea Comisiei interguvernamentale, pe baza Convenției din 8 octombrie 1966 dintre cele două țări, a/ creat noi premise pentru intensificarea legăturilor economice. , româno-sovietice. Avînd menirea de a contribui la lărgirea colaborării economice și tehnico-știin- țifice, de a elabora măsuri pentru îndeplinirea cu succes a hotărîrilor și recomandărilor adoptate, ca' și a convențiilor de colaborare economică încheiate între cele două părți, acest important organism interguvernamen- tal reflectă, prin însăși activitatea sa, evoluția continuu pozitivă a acestor relații.Actuala sesiune s-a caracterizat prin activitatea de concretizare a măsurilor și propunerilor adoptate anterior. Protocolul acestei sesiuni, semnat de președinții celor două părți ale Comisiei interguvernamentale — tovarășii Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste — cuprinde o serie de prevederi concrete vădind activitatea desfășurată și rezultatele rodnice la care s-a a- juns.Comisia a analizat modul de îndeplinire a recomandărilor adoptate anterior și a constatat cu satisfacție că în colaborarea economică și tehnico-științifică dintre cele două

țări s-au înregistrat rezultate Importante. S-a constatat că, pe baza propunerilor de cooperare transmise reciproc, au fost realizate o serie de acțiuni în domeniile industriei de prelucrare a țițeiului și petrochimică, industriei chimice, construcțiilor de mașini grele, energetice și de transport, siderurgiei, construcțiilor de mașini pentru industria alimentară etc. De asemenea, pe baza informărilor făcute de grupele de lucru româno-sovietice — care activea-. ză în cadrul comisiei — au fost examinate noi probleme ale colaborării și cooperării reciproce în diferite ramuri de bază ale industriei, stabilindu-se măsuri concrete pentru dezvoltarea viitoare a acestei activități pe perioada 1971—1975. Astfel, s-a convenit asupra concretizării unor propuneri de cooperare în domeniile amintite, iar grupelor de lucru li s-a făcut recomandarea să acorde o deosebită atenție dezvoltării cooperării în producție pe planuri multiple. Părțile au căzut de acord ca organele competente din cele două țări să manifeste o largă preocupare pentru lărgirea — în condiții reciproc a- vantajoase — a cooperării și specializării în producția de mașini și utilaje, subansamble și piese Ia nivelul tehnicii mondiale, cooperării în aplicarea procedeelor înaintate de realizare a unei serii de produse pe bază de licențe, patente sau documentații tehnice ale celor două țări, precum și colaborării în domeniul asistenței tehnice (proiectare, livrări de utilaje, montaje etc) pentru construirea de obiective industriale în diferite ramuri de activitate — siderurgie, chimie și petrochimie, energetică, construcție da mașini și altele.Este bine cunoscut faptul că schimburile comerciale dintre România și Uniunea Sovietică s-au .dezvoltat an de an, U.R.S.S. ocupînd primul loc în ansamblul comerțului exterior al țării noastre. Acționînd pe linia adîncirii relațiilor și pe a- cest plan, comisia a examinat rezultatele îndeplinirii Protocolului privind schimburile de mărfuri pe 1968, stadiul realizării Protocolului pe anul în curs, precum și posibilitățile de extindere a livrărilor reciproce în viitor, adoptînd în acest sens, recomandări corespunzătoare. Se prevede, între altele, ca'— pa măsură ce organele centrale de planificare vor conveni asupra livrărilor reciproce pe perioada 1971—1975 — să se treacă , la încheierea de acorduri sau contracte de lungă durată pentru livrări de instalații complete, mijloace de transport, mașini și utilaje cu ciclu lung de fabricație și de alte mărfuri care prezintă interes reciproc.. Iată, așadar, relatate succint, rezultatele fructuoase obținute în cadrul celei de-a III-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno- sovietice și care creează noi perspective pentru întărirea pe mai departe a colaborării economice și tehnico- științifice dintre cele două țări și popoare. Sînt rezultate pe care opinia publică din tara noastră le întîm- pină cu satisfacție, convinsă că dezvoltarea colaborării multilaterale dintre România și Uniunea Sovietică servește intereselor fundamentale ale ambelor popoare, contribuie la accelerarea progresului în cele două țări, la întărirea unității țărilor socialiste, slujește cauzei generale a socialismului și păcii.
B. STO1AN

LA COMPLEXUL DE INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI DIN COMĂNEȘTI

Prin produsele sale, Complexul de industrializare a lemnului din Comănești a devenit cunoscut, în scurtă vreme, atît în țară cît și peste hotare. Mobila, plăcile de placaj și furnir, plăcile fibrolemnoase fabricate aici sînt exportate astăzi în peste 30 de țări ale lumii.Construit într-o zonă în care meșteșugul lemnului cunoaște îndelungate tradiții, complexul din Comănești este un ansamblu arhitectonic impunător nu numai prin geometria formelor, ci și prin capacitatea sa de producție. Buștenii aduși din pădurile întinse ale Văii Trotușului suferă aici o rapidă și spectaculoasă metamorfoză devenind, după un proces tehnologic în aparență nu tocmai complicat, cherestea, mobilă curbată (scaune de diverse tipuri), plăci de placaj și furnir, plăci fibro-lemnoase (P.F.L).Primele jaloane ale actualului complex au fost trasate în anul 1960. Treptat au fost date în funcțiune, la scurte intervale, fabrica de mobilă curbată, fabrica de placaje și fabrica de plăci fibrolemnoase, iar în 1964 cea de cherestea de rășinoase. întreprinderea este tînără, ca și muncitorii ei, a căror vîrstă medie nu depășește 26 de ani Faptul acesta nu-I împiedică totuși să-și îndeplinească an de an sarcinile de producție șl chiar să fie declarați fruntași pe ramură. Acum, în preajma

Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei, colectivul acestui complex creează noi valori materiale necesare economiei naționale. De altfel, de Ia începutul anului și pînă în prezent au fost date peste plan produse în valoare de 2 milioane lei, concretizate în diferite tipuri de mobilier, cherestea și însemnate cantități de placaj, furnir și olăci fibrolemnoaseToate produsele au fost de calitate bună, în acest an nu s-a primit nici o reclamație din partea beneficiarilor. Dar să facem cunoștință cu cîteva din realizările întreprinderii. Fabrica de mobilă curbată este o hală imensă, împărțită în șase secții specializate. în 1963 se produceau aici numai două tipuri de scaune. Astăzi, se produc 14 tipuri, dintre care reținem scaunele tapisate tip „K* și „C", cele netapisale de tip „E“ și „G" — toate cu o linie elegantă, comodă, finisate cu șerlac natural în culoarea nucului, ce se asamblează cu orice tip de mobilă. Anul acesta fabrica de mobilă curbată va produce 650 000 scaune etalon.La expoziția organizată în incinta complexului se văd și alte produse fabricate aici. Plăcile fibrolemnoase se obțin într-o fabrică înzestrată cu mașini moderne, de înaltă productivitate, cu cel mai înalt grad de automatizare Organizarea judicioasă a producției

a determinat obținerea a 3 000 tone de plăci peste capacitatea proiectată. Fabrica de plăci fibrolemnoase valoriiică, în momentul de față, aproape jumătate din deșeurile întregului complex. Specialiștii studiază de cîtva timp posibilitatea valorificării integrale a rumegușului de la fabrica de cherestea. S-ar putea realiza astfel o economie anuală de peste 500 000 lei.în altă hală mașinile desprind cu o precizie uimitoare foaia subțire de furnir din trunchiul umed al fagului. Aici se fabrică placajul : 19 500metri cubi pe an, adică cu 1 500 metri cubi peste capacitatea proiectată a fabricii. Peste 60’la sută din această cantitate este destinată exportului. O dovadă în plus a bunei calități.La ultima fabrică, cea de cherestea de rășinoase, procesul tehnologic este simplu, aproape tradițional. Impresionează însă ritmul alert în care se lucrează. Fabrica va produce în acest an 103 000 metri cubi de cherestea.în cadrul complexului de la Comăuești a intrat în funcțiune și un atelier de produse nenominalizate. Aici se realizează în special, baracamente ce pot fi folosite în exploatările forestiere șl pe șantieiele de construcții, precum și diferite lăzi pentru ambalaj.
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii'
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OKINAWA. —în orașul Kadena s-a desfășurat recent o demonstrație a localnicilor pentru abrogarea tratatului de securitate japono-american, retrocedarea Okinawei și retragerea bombardierelor americane de tipul B-52 de pe teritoriul nipon

Congresul noului 
Partid socialist 

din Franțaîn suburbia pariziană Issy- les-Moulineaux s-a deschis vineri cea de a doua parte, care va dura trei zile, a congresului constitutiv al noului Partid socialist din Franța. După cum se știe, prima parte s-a desfășurat la 4 mai, cînd s-a definit tactica electorală a socialiștilor.Pe ordinea de zi figurează adoptarea statutului partidului, definirea orientării sale politice, alegerea organelor de conducere. Noul partid este în principal rezultatul fuziunii fostului partid socialist — S.F.I.O. (80 000 membri) cu unele grupuri și cluburi socialiste de stînga, inclusiv din Convenția cluburilor republicane, de sub conducerea lui Mitterand. Dar poziția adoptată de liderii socia-
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9BELGRAD 11. — CorespondentulAgerpres, N. Plopeanu, transmite : Vineri s-au încheiat la Belgrad lucrările întîlnirii consultative a țărilor neangajate. Timp de patru zile, reprezentanții guvernelor din 51 de

CORESPONDENTA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

liști în recentele alegeri prezidențiale, cînd au prezentat un candidat propriu, respingînd propunerile în vederea unei candidaturi unice a stîngii, a dus pe de o parte la o ruptură între Mitterand și S.F.I.O., iar pe de altă parte, la o distanțare netă în raporturile dintre acest din urmă partid și P. C. Francez. Exprimîndu-și deschis opoziția față de orientarea noii formații socialiste, conducătorii Convenției cluburilor republicane au decis să nu participe la lucrările actualului congres.Congresul socialiștilor vrea să apară ca un for de raliere a întregii „stingi necomuniste", în pofida dificultăților cît și a divergențelor din sînul partidului socialist cu privire la linia politică și la structura sa organizatorică. Se așteaptă din partea congresului să-și definească poziția față de P.C.F., ținînd seama de faptul că în rîndurile maselor socialiste se manifestă o vădită nemulțumire față de politica oficială de îndepărtare de P.C.F. De orientarea în acest sens, care s-ar putea reflecta și în componența noii echipe conducătoare ce va fi aleasă, depind perspectivele stîngii franceze, viitorul mișcării socialiste. în ce privește pe comuniști, aceștia sînt ho- tărîți, așa după cum s-a arătat în numeroase luări de poziție din ultimul timp, să lupte mai departe pentru realizarea unității stîngii franceze.

DELEGAȚIA DE PARTID
SI GUVERNAMENTALĂ

ft R. P. UNGARE
Sl-A ÎNCHEIAT VIZITA 

IN BULGARIASOFIA 11 — Corespondentul Agerpres, Gh. leva, transmite : Delegația de partid și guvernamentală a R. P. Ungare, condusă de Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., care a făcut o vizită oficială în R. P. Bulgaria, a părăsit Sofia, plecînd spre patrie.La aeroport, oaspeții maghiari au fost conduși de Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, și de alte persoane oficiale.
R. P. Ungară 

își manifestă dorința 
de a adera Ia G.A.T.T.BUDAPESTA 11 (Agerpres). — A- genția M.T.I. anunță că guvernul R. P. Ungare a dat publicității o declarație oficială în care își manifestă dorința de a adera la Acordul general pentru tarife și plăți (G.A.T.T.). Guvernul ungar a solicitat ca cererea sa să fie examinată la ședința viitoare a Consiliului G.A.T.T.Guvernul ungar, a declarat un împuternicit special al guvernului, dorește să dezvolte comerțul cu țările participante la G.A.T.T. pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc, și de aceea este gata să ducă tratative bilaterale și multilaterale cu privire la taxele vamale și cu privire la problemele referitoare la reglementarea importurilor și a exporturilor.

țări ale Europei, Asiei, Africii și A- mericii Latine au dezbătut probleme privind principiile politicii de nean- gajare, precum și posibilitățile de înviorare a activității țărilor neangajate pe plan internațional. Partici- panții la întîlnire au abordat, de asemenea, problemele majore, care preocupă lumea contemporană, cum sînt : problema dezarmării, a întăririi economice a țărilor în curs de dezvoltare, criza din Orientul Apropiat, războiul din Vietnam, rasismul din Republica Sud-Africană și altele.în cadrul ședinței de dimineață s-au încheiat dezbaterile în problemele de politică generală.în aceeași zi s-a întrunit comitetul însărcinat cu elaborarea documentului final, a cărui activitate a luat sfîrșit în cursul după-amiezii. Documentul a fost apoi supus aprobării ședinței plenare, care, în urma dezbaterilor, a adoptat textul comunicatului final al întîlnirii consultative.Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a primit vineri seara pe participanții la întîlnirea consultativă a țărilor neangajate de la Belgrad. Președintele Tito a avut o convorbire prietenească, cordială, cu reprezentanții guvernelor din țările Europei, Asiei, Africii și Americii Latine care au participat la. lucrările acestei reuniuni.La primire au fost prezenți conducători de partid și de stat iugoslavi.
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Cu prilejul celei 
de-a XXV-a 
aniversări 

a eliberării
RomânieiHAVANA 11 (Agerpres). — Tn cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României, la biblioteca națională „Jose Marti" din Havana a fost deschisă expoziția „Vestigii daco-ro- mane pe teritoriul României”. Cu a- cest prilej a fost prezentat un ciclu de filme documentare românești.

PARIS 11. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : în cadrul manifestărilor ce au 
loc în străinătate cu prilejul celei 
de-a XXV-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist, la 
Casa de cultură a tineretului din o- 
rașul Rouen și la centrul regional 
pedagogic din Le Hâvre (Franța) 
au avut loc două seri culturale ro
mânești. Cu acest prilej, atașatul 
cultural al Ambasadei române la 
Paris a vorbit despre dezvoltarea 
învățămîntului și culturii în țara 
noastră. Au urmat proiecții de fil
me documentare românești. La am
bele manifestări a participat un 
numeros public./

Protest al 
M.A. E. al 

R. D. VietnamHANOI 11 (Agerpres). I— Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă Statele Unite pentru folosirea de substanțe chimice toxice în zona demilitarizată.In zilele de 7 și 8 iulie, se arată în declarație, avioane americane au răspîndit substanțe toxice asupra unor localități aflate în partea de nord a zonei demilitarizate, cauzînd diferite maladii în rîndurile populației, precum și pierderi de animale, culturi și alte bunuri.Guvernul R. D. Vietnam, se subliniază în declarație, cere ca S.U.A. să pună capăt imediat acțiunilor de încălcare â suveranității și securității Vietnamului de nord și să înceteze bombardamentele și folosirea de substanțe chimice împotriva poporului vietnamez.

ÎNCHEIEREA SESIUNII
SOTJEȚ^LUI ȘUPRbEM

AL U.R.S.S.MOSCOVA 11 (Agerpres). — A- genția TASS anunță că vineri s-au încheiat lucrările celei de-așasea sesiuni a Sovietului . Suprem al U.R.S.S. După dezbateri a-

Mesajul adresat 
de Walter Ulbricht 

președintelui 
NasserBERLIN II (Agerpres). — Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, Walter Ulbricht, a adresat președintelui Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, un mesaj în care se subliniază că stabilirea de relații diplomatice între cele două țări deschide noi posibilități pentru extinderea colaborării bilaterale în domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural. Acest act, se arată în mesaj, corespunde dorinței Republicii Democrate Germane și Republicii Arabe Unite de a promova în relațiile internaționale principiul egalității în drepturi.

★CAIRO 11 (Agerpres). — Gerhard Weiss^ vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, a sosit la Cairo, într-o scurtă vizită în Republica Arabă Unită, — anunță a- genția M.E.N. într-o declarație făcută la sosire, Weiss și-a exprimat satisfacția pentru stabilirea de relații diplomatice între R.A.U. și R. D. Germană, subliniind că dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și recunoașterea R D. Germane de către Republica Arabă Unită sînt o dovadă a respectării locului pe care îl ocupă R. D. Germană în viața internațională. El a afirmat că guvernul țării sale a adoptat o serie de măsuri pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor cu R.A.U.
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supra raportului ministrului de externe, A. Gromîko, în legătură cu situația internațională actuală și politica externă a guvernului sovietic, Sovietul Suprem a adoptat în unanimitate o hotărîre prin care aprobă politica externă a guvernului sovietic. în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 15 deputați.Sovietul Suprem a examinat șl a adoptat apoi legea cu privire la bazele legislației U.R.S.S. și republicilor unionale în legătură cu reeducarea prin muncă a infractorilor. Au fost adoptate, de asemenea, regulamentul cu privire la detențiunea preventivă și unele completări și modificări la bazele legislației penale. Noile legi urmăresc întărirea în continuare a legalității socialiste și a ordinii publice, ocrotirea drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor sovietici, intensificarea luptei împotriva criminalității și, în special, împotriva recidivismului, precum și lichidarea cauzelor care Ie generează.Alexandr Liașko, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrainene, a fost ales vicepreședinte din partea Ucrainei al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
0 declarație a purtătorului 

de cuvînt al Departamentului 

de Stat al S.U.A.WASHINGTON 11 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Robert McCloskey, a declarat că guvernul S.U.A. „a luat notă de declarațiile ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, cu privire la dorința U.R.S.S. de a îmbunătăți relațiile cu Statele Unite și de a proceda la tratative cu S.U.A. asupra dezarmării”.„Sîntem gata — a spus el — să căutăm o soluție în diferite probleme care există între țările noastre. Sîntem gata să începem tratative asupra dezarmării și am făcut unele sugestii Uniunii Sovietice în acest sens”.
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Un consiliu restrîns con
sacrat politicii externe a 
Franței a avut loc vineri la palatul Elysee. La acest consiliu, prezidat de Georges Pompidou, au luat parte premierul Chaban-Delmas, ministrul de externe Schumann și alți membri mar- canți ai guvernului. Ordinea de zi a consiliului nu a fost comunicată presei.

Incidente Ia granița cu 
Congo (Kinshasa) au fost a- nunțate joi de agenția oficială de informații din Congo (Brazzaville). A- genția precizează că soldați din Congo (Kinshasa) au violat apele .teritoriale ale Congoului (Brazzaville) și au răpit 13 locuitori din localitatea Oukolela.

Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Arta al Republicii Socialiste România, Pompiliu Macovei, aflat într-o vizită la Moscova, a avut vineri o întrevedere cu ministrul culturii al U.R.S.S., Ekaterina Furțeva. Cu acest prilej au fost discutate, într-o atmosferă caldă, prietenească, probleme privind dezvoltarea relațiilor culturale româno-sovietice. Ministrul sovietic al culturii a oferit în cinstea oaspetelui român o masă, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.

Sesiunea Comiîeiului celor 24. La York a luat sfîrșit prima sesiune din acest an a Comitetului special O.N.U. pentru examinarea problemei aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, cunoscut și sub numele de Comitetul celor 24. în cursul acestei sesiuni, care a început Ia 13 februarie, mulți membri ai comitetului au subliniat necesitatea lichidării ultimelor rămășițe ale colonialismului, și-au exprimat îngrijorarea față de activitatea în sudul Africii a regimurilor rasiste de la Pretoria și Salisbury. Membrii comitetului au vizitat mai multe țări africane pentru a lua cunoștință de problemele mișcării de eliberare națională din Africa.

Japoraia intenționează să 
prapună încheierea unui 
tratat internațional pentru 
interzicerea armelor bacte
riologice și chimice în cadrul lucrărilor Comitetului pentru dezarmare de la Geneva — a făcut cunoscut ministrul japonez al afacerilor externe, Kiichi Aichi. Textul tratatului urmează să încorporeze protocolul de la Geneva din 1925 privind interzicerea acestor tipuri de arme.

Konstantin Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., a primit pe Le Duc Tho, consilier special al șefului delegației R. D. Vietnam la convorbirile cvadripartite de la Paris, care se află la Moscova în drum spre

ITALIA

Partidul democrat - creștin1 
se pronunță pentru un nou 
guvern de centru-stingă
ROMA 11 (Agerpres). — Partidul democrat-creștin cere o reluare organică a colaborării în cadrul guvernului intre toate părțile de cen- tru-stînga. El se opune alegerilor anticipate și este indisponibil pentru orice ipoteză a unui guvern mono- color, anunță un comunicat publicat vineri după-amiază, la Roma, de noua direcțiune a P.D.C., întrunită în prima sa reuniune. Fixînd în a- cest fel poziția P.D.C. față de actuala criză de guvern din Italia, comunicatul precizează că un eventual guvern monocolor democrat-creștin „ar comporta un periculos vid politic".Se amintește că Partidul socialist italian aprobă reluarea colaborării în cadrul unui guvern de centru- stînga, în timp ce Partidul socialist unitar (creat recent, în urma scindării P.S.I.) și Partidul republican au anunțat că nu intenționează să reia o asemenea colaborare.

★Consiliul Național al Partidului democrat-creștin din Italia a ales în funcția de președinte al partidului pe Benigno Zaccagnini, unul din a- depții curentului de „stînga" democrat-creștin. El îl va înlocui în a- cest post pe Mario Scelba, care a preluat postul de președinte al parlamentului european de la Strasbourg.

O dată cu încheierea alegerilor prezidențiale din Franța, o bună parte a activității politice vest-europene s-a concentrat asupra reevaluării șanselor de intrare ale Angliei și altor țări membre ale A.E.L.S. (Asociația europeană a liberului schimb) în Piața comună. De altfel, efervescența a devenit generală, așa cum reiese și din intensa circulație diplomatică între diverse capitale vest-europene. Recent, ambasadorii britanici din țările membre ale C.E.E. au fost convocați la Londra pentru consultări în elaborarea strategiei, ministrul de externe vest-german Willy Brandt a vizitat Parisul într-o misiune de explorare politică, iar premierul Harold Wilson a făcut o călătorie în Suedia pentru a discuta cu primul ministru Tage Erlander poziția candidaturii britanice în contextul intereselor țărilor nordice. Escala finală a turneului a avut loc la Harpsund, reședința premierului suedez, unde s-au întrunit liderii social-democrați din cîteva țări occidentale.în actualul stadiu al preocupărilor interlocutorilor de la Harpsund a căpătat precădere tema Pieței comune cu multiplele ei capitole și subdiviziuni, în funcție de problemele specifice și de proiectele de viitor ale fiecăreia. Se știe că unele țări membre ale A.E.L.S. privesc^ cu justificată neliniște perspectiva lărgirii C.E.E. în afară de Marea Britanie, alte două țări membre ale A.E.L.S. — Danemarca și Norvegia — și-au depus candidatura la Piața comună, lăsîndu-și astfel partenerii expuși izolării. Ca grupare economică, A.E.L.S. ar primi o lovitură decisivă, fără a avea, în schimb, certi- fudinea că și-ar putea găsi salvarea într-o contopire cu Piața comună.In primul rînd, o eventuală afiliere la C.E.E. ridică probleme complicate pentru anumite țări, ca Suedia sau Finlanda, angajate pe linia unei politici de neutralitate. în al doilea rînd, interlocutorii de la Harpsund
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CORESPONDENTĂ DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCU

au examinat atent ipoteza că negocierile simultane între „cei șase" și toți candidații — Marea Britanie, Danemarca și Norvegia (plus Irlanda) — ar fi infinit mai dificile decît dacă s-ar aborda fiecare candidatură în parte. In acest caz, Marea Britanie ar fi privilegiată, fiind prima pe listă.Ce se va întîmpla însă cu ceilalți membri ai A.E.L.S. și în special cu țările scandinave ? însăși inițierea consultărilor de la Harpsund a arătat că aceste țări nu mai doresc repetarea experienței din 1961, cînd Londra pornise „discret" tentativa de' intrare în Piața comună, \ neglijîn- du-și partenerii. Aceștia pretind acum asigurări concrete că interesele lor nu vor suferi din cauza ieșirii unor membri din A.E.L.S. Asemenea asigurări ar urma probabil să îmbrace forma unor aranjamente speciale, care să prevadă în primul rînd desfacerea în continuare a unor produse

scandinave pe piața britanică. Economiștii consideră că acest domeniu al viitoarelor schimburi cu țările scandinave nu ar fi de natură să stimuleze mult optimism, întrucît Marea Britanie va avea de reglementat o sumedenie de alte situații tranzitorii, mult mai încurcate, pe primul plan situindu-se cele din cadrul relațiilor cu țările Commonwealth-ului.Incertitudinile planează și asupra mult dezbătutei „Uniuni Nordice", un proiect datînd din 1952, care are ca obiectiv central extinderea cooperării între țările scandinave — Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda. Se anunțase că un text final va fi dat publicității la 16 iulie și că va conține ca puncte principale propuneri concrete privind o uniune a tarifelor vamale și o politică comună în domeniul tehnologiei și energeticii. Au început însă să fie semnalate anumite ezitări în atitudinea Danemarcei și Norvegiei, care nu ar fi

dispuse să compromită viitoarele negocieri cu cei șase din Piața comună prin asumarea unor noi angajamente în Uniunea Nordică. Apli- cînd o experimentată „tactică a desprinderii", Marea Britanie încearcă acum să-i convingă pe scandinavi (îndeosebi pe danezi și norvegieni) că o uniune vamală nordică — după cum a declarat premierul Harold Wilson în Suedia zilele trecute — nu ar constitui un obstacol în calea lărgirii Pieței comune. Cu toate acestea, după părerea observatorilor politici, în situația creată par să fi scăzut mult șansele de a instituționa- liza Uniunea Nordică.Tendințele centrifuge au fost în bună parte influențate și de părerile expuse la Harpsund de Willy Brandt, care, în urma convorbirilor de la Paris, s-a arătat convins că noul guvern francez ar fi dispus să înceapă discuțiile cu privire la lărgirea Pieței comune. După încheierea lucrărilor, ministrul de externe vest-german a afirmat că „cei șase" și țările candidate la C.E.E. se vor întruni pînă la sfîr.șitul anului în curs, precizînd chiar că negocierile respective vor avea loc în două etape : întîi o conferință comună cu țările care au depus cerere, iar apoi negocieri separate cu fiecare candidat, pentru examinarea unor probleme concrete. în cercurile politice londoneze aceste preziceri au surprins, cu atît mai mult cu cît ele au provenit din sursă vest-germană și nu britanică, iar pe de altă parte, pentru că poziția Londrei, exprimată recent de premierul Harold Wjlson, este de a nu mai întreprinde nici o acțiune oficială și de a lăsa'următoarea inițiativă pe seama „celor șase". Așadar, Anglia adoptă o atitudine de espectativă, pînă în toamnă în orice, caz. pînă după alegerile din septembrie din Germania occidentală, cînd se așteaptă o întrunire a membrilor C.E.E. pentru a examina soarta candidaturilor.

Ministrul vest-german al 
economiei, Karl Schiller, a cerut din nou reevaluarea mărcii vest-ger- mane. Acum două luni el prezentase guvernului vest-german o propunere asemănătoare, dar ea a fost respinsă.

patrie. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat în spiritul prieteniei și al înțelegerii reciproce, anunță agenția TASS.
Partidul Comunist din

Uruguay 8 dat publicității o de-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața

/

CAPE KENNEDY 11 (Agerpres). — Joi la ora 20 (vineri ora 2,00 — ora Bucureștiului) la Cape Kennedy a început „numărătoarea inversă", faza pre- finală dinaintea lansării în direcția Lunii a navei cosmice „A- pollo-U". Operația va dura 93 de ore, Ia care se vor adăuga alte 40 de ore și 32 de minute, cînd „numărătoarea inversă" va fi oprită pentru a se permite remedierea eventualelor defecțiuni care ar mai fi descoperite la cabina spațială sau în cele trei trepte ale rachetei „Sa- turn-5“, ce o va plasa pe traiectoria lunară. Ultima fază a „numărătorii inverse" va începe cu 28 de ore înaintea lansării astro- nauților Neil Armstrong, Edwin Aldrin și Michael Collins, prevăzută să aibă Ioc miercurea viitoare Ia ora 15,32 (ora Bucu- reștiului).

clarație prin care condamnă decretarea stării excepționale la 24 iunie, urmată de adoptarea unor decrete cu caracter represiv, acțiuni antipopulare și un val de arestări în rîndul liderilor mișcărilor sindicale și progresiste.
Banca Suediei a procedat 

joi Ia majorarea taxei de SCOffit de la 6 la 7 la sută. Măsura ar fi fost necesară, potrivit unor ex- perți, pentru a limita amploarea creditului și a opri plecarea unor capitaluri din țară. Noua taxă de scont este în Suedia cea mai ridicată de după al doilea război mondial.
Delegația de partid și de 

stat a Siriei, condusă de nou- reddin El-Atassi, secretar general al Partidului Socialist al Renașterii A- rabe, șeful statului și prim-ministru al Republicii Siria, a părăsit orașul Baku, plecînd în patrie. Delegația a făcut o vizită oficială în U.R.S.S. și a purtat tratative cu conducătorii sovietici.Echipajul ambarcațiunii din papirus „Ra“, condus de cunoscutul explorator norvegian Thor Heyerdahl, într-o încercare de a traversa Atlanticul, se află în mare dificultate. Intr-un mesaj recepționat vineri la San Juan (Porto Rico) se anunță că cei șase

membri ai echipajului „luptă cu disperare" pentru a menține ambarcațiunea la suprafață inainte de a sosi în ajutor o navă de escortă în regiunea în care se află. Poziția ambarcațiunii, comunicată prin radio, a fost stabilită undeva la o distanță de peste

-------------- '----------------  1 000 mile est de Insula Martinica. Nava de escortă „Shenandoah", care părăsise miercuri portul St. Croix, spre a se întîlni cu echipajul de pe „Ra“, urmează, să sosească în regiunea de unde s-a primit mesajul S.O.S. abia luni.
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„Scîntell". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se lac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclntell

NOTE
SIRENELE RAU 
PREVESTITOARESirenele mașinilor poliției sud- vietnameze s-au făcut din nou auzite pe străzile Saigonului. Populația s-a obișnuit de mult cu descinderile pe care urletul lor sinistru le prevestește. Cui, 1 „ ...„1 ____ii rîndul de datai-a mai venit aceasta ?Ziarul englez nunță că zilele arestați alți 23 între care Tran tor în științe politice, acuzat de înaltă trădare, fără însă ca să existe vreo probă care să justifice această învinuire. Toți cei arestați erau cunoscuți pentru vederile lor pacifiste. „Tribunalul excepțional" l-a condamnat pe Hien la închisoare pe viață, iar pe ceilalți la pedepse cu ani grei de temniță.Simțind că le fuge pămîntul de sub picioare, guvernanții de. la Saigon se dedau la persecuții brutale împotriva tuturor acelora care sînt bănuiți că simpatizează cu F.N.E. și guvernul provizoriu al Vietnamului de sud, că se pronunță pentru instaurarea păcii în această tară.Ceea ce nu intră însă în calculele marionetelor de la Saigon este de lacăte ideile de dență, că de popor.

„Guardian" a- trecute au fost de intelectuali, Ngoc Hien, doc-

faptul că nici un fel nu vor putea fereca libertate și indepen- regimul saigonez, urît devine tot mai izolat.
T. P.

® TULBURĂRILE 
DIN KENYAAgitația provocată în Kenya i de asasinarea, în condiții răma- j se încă misterioase, a ministru- i lui economiei. Tom M’boya .' este departe de a se fi potolit. \ In ciuda apelurilor la calm ale ț președintelui Kenyatta, s-au > produs noi ciocniri și demonstra- I ții, care au căpătat un pronun- ? țat caracter tribal. țDupă cum se știe, M’boya, i unul din puținii reprezentanți J ai tribului minoritar Luo în ! guvernul de la Nairobi, era so- i cotit ca moștenitor prezumtiv al fotoliului prezidențial după re- ț tragerea președintelui Kenyatta, i aflat azi la o vîrstă înaintată — ’ 80 de ani. Acest lucru ar fi dat i naștere, după aprecierile presei 1 străine, unor animozități în ) rîndurile pretendenților la. a- i ceeași funcție din partea tribu- * lui majoritar, Kykuyu.Observatorii apreciază însă i că, în baza datelor existente ’ pînă în prezent, este greu de » afirmat dacă acest asasinat a 1 fost sau nu o răfuială tribală, 1 întrucît se știe că fostul minis- l tru avea adversari și în rîndu- ’ rile propriei sale grupări etni- 4 ce. în general, i s-a pus în I seamă ritmul lent în care este i înfăptuită reforma agrară (o L bună parte din pămînturile țării ’ aparțin încă colonilor străini) Pe de altă parte, însă, simpati- zanții lui M’boya au scos în re- lief meritele sale în evitarea unei crize economice, ca urmare a grelei moșteniri coloniale.După cum se vede, părerile sînt împărțite. Cert este că M’boya a fost unul din cei mai dinamici oameni politici kenyeni și că dispariția sa de pe scena politică riscă să reaprindă disensiunile tribale, ridicînd totodată o serie de probleme de succesiune la funcția de președinte al țării.

A. B.
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