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O OAMENII MUNCII DIN LUMEA CA
PITALULUI SUB POVARA „TRIUNGHIU
LUI VICIOS" : INFLAȚIE-IMPOZITE- 
ȘOMAJ • Anatomia bugetului unei 
familii britanice : „Șl ÎN FRIGIDER CE 
PUNEM?" • IN CULISELE RĂZBOIU
LUI SUBTERAN AL TRUSTURILOR.

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

IN PORTUL Șl PE ȘANTIERUL
DE CONSTRUCȚII NA VALE CONSTANȚA

In cursa! zilei de vineri, cele mal reprezentative unități industriale ale 
municipiului Constanța — portul și șantierul naval — au fost vizitate de secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția 
ta, Elena Ceaușescu. Secretarul general al partidului a lost însoțit de tova
rășii Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Vasile Vîlcu, Petre

Blajovici, Mihai Gere, Ion loniță, Vasile Patillneț și Ion Stânescu. Este pen
tru a doua oară în această săptămînă cînd conducători de partid și de stat, 
în frunte cu secretarul general al partidului, iau contact, în județul și muni
cipiul Constanța, cu realitățile din economie, cu stadiul îndeplinirii sarcinilor 
de producție, cu modul cum sînt trans puse în practică obiectivele de per
spectivă ale planului cincinal.

întâlnirile de lucru ale secreta
rului general al partidului cu co
lectivele de oameni ai muncii, cu 
tehnicieni și specialiști din indus
trie și agricultură au un puternic 
efect mobilizator, duc la descope
rirea unor soluții mai valoroase pen
tru soluționarea unor probleme im
portante, de stringentă actualitate 
și de perspectivă, stimulează spi
ritul creator al oamenilor muncii. 
S-a vădit aceasta cu prisosință în 
dialogul secretarului general al 
partidului cu realizatorii proiectu
lui de extindere și znodernizare a 
portului Constanța, cu navigatorii, 
cu muncitorii portuari, cu con
structorii de nave.

Pe întregul, traseu, de la Man
galia Nord și pînă la Constanța, 
în comunele 23 August șl Tuzla, la 
Eforie Sud, Eforie Nord, Agigea și 
Lazu, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători ai partidului și 
statului sînt salutați cu multă căl
dură de mii și mii de cetățeni.

La Constanța, coloana oficială se 
îndreaptă, prin strada Traian, că
tre port. Este zona de unde, spre 
mare, se desfășoară priveliștea do
minată de pădurea de catarge și 
macarale a modernei porți mari
time românești.

în fața gării maritime, oaspeții 
sînt așteptați de un mare număr de 
muncitori portuari, navigatori, con
structori navali. Pe o mare pancartă 
este înscrisă urarea „Bine ați venit 
in mijlocul nostru, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu '. Se aplaudă în
delung, se ovaționează pentru Par
tidul Comunist Român, pentru se
cretarul său general, pentru ceilalți 
conducători de partid și de stat

O companie de onoare, formată 
din militari și membri ai gărzilor 
patriotice, prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, o- 
norul. Se intonează Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
în revistă compania de onoare.

In holul gării maritime este în
fățișat cu ajutorul unor planșe, 
machete și fotografii, stadiul actual 
al lucrărilor și programul eșalonat 
de dezvoltare a portului și a șan
tierului naval constănțean, program 

De la bordul navei „Lancea* este studiatâ dezvoltarea portului Constanța

care, cu un an în urmă, a fost dez
bătut tot aici, împreună cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Sînt de 
față ministrul industriei construc
țiilor de mașini, loan Avram, co
lectivele de conducere ale portului 
și șantierului, alți specialiști din 
industria constructoare de nave din 
țara noastră, precum și cercetători 
și proiectanți ai institutelor de spe
cialitate. Se dau ample explicații în 
legătură cu obiective intrate în 
funcțiune, cu cele care urmează a 
fi realizate în cursul acestui cinci
nal. Dialogul generează propuneri 
și sugestii privind amplasarea cît 
mai rațională a noilor obiective, în 
așa fel ca portul, aflat în plin pro
ces de redimensionare,- șr șantierul 
naval să-și poată desfășura activi
tatea în cele mai bune condiții.

în continuare, se vizitează car
goul de mărfuri generale „Tir- 
goviște', ancorat în fața gării ma
ritime. Pe punte, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu primește rapor
tul comandantului navei, Eroul 
Muncii Socialiste Ștefan Vasiliu. 
Oaspeții sînt conduși prin compar
timentele cargoului, li se oferă ex
plicații de ordin constructiv și 
funcțional cu privire la navă, asu
pra rutelor pe care le străbate și 
mărfurilor transportate. Din 1957 
și pînă astăzi, nava „Tîrgoviște", 
realizare a constructorilor navali 
din Galați, este condusă de Ște
fan Vasiliu. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de condi
țiile de muncă și de viață ale e- 
chipajului, de economicitatea 
curselor navei, de metodele de în
cărcare și descărcare a mărfurilor 
transportate. Se face recomanda
rea ca, pentru mal lesnicioasa lor 
manipulare, mărfurile să fie con- 
tainerizate, balotate, pachetizate, 
metode moderne care duc la 
scurtarea operațiunilor de încărca- 
re-descărcare, la economisirea 
cheltuielilor de muncă, la efec
tuarea mecanizată a lucrărilor.

Cu nava „Lancea” se vizitează 
apoi portul. Ca două uriașe brațe 
de piatră, impunătoarele diguri, 
construite în ultimii ani, închid 
imensa incintă a noului bazin por

Pe șantierul de construcții navale din Constanta.

tuar. Lungimea lor totală însumea
ză peste 5 300 metri. Ele despart 
de mare o oglindă liniștită de apă 
de 523 ha, de două ori și jumătate 
mai mare decît cea a vechiului 
port.

Nava înaintează încet în larg. La 
cheiuri se află aliniate numeroase 
nave românești și străine de mare 

tonaj ; în onoarea sosirii conducă
torului partidului și statului, ele 
au arborat marele pavoaz. O ori
ginală simfonie de sirene îl înso
țește pe secretarul general al par
tidului, pe ceilalți conducători de 
partid și de stat, în călătoria în 
rada portului.

Se acostează apoi la dana nr. 63, 
recent dată în folosință. Aici se 
dau noi explicații în legătură cu 
dezvoltarea portului Constanța. 
Construcția socialistă, industriali
zarea în ritm rapid a țării au dus 
la creșterea considerabilă a schim
burilor economice internaționale 
ale României. Au crescut și 
s-au diversificat exporturile. Au 
devenit din ce în ce mai complexe 
importurile. De unde înainte 
vreme din portul Constanța plecau 
nave încărcate în genere cu petrol, 
cereale, cherestea și alte materii 
prime, astăzi exportăm tot mai 
multe produse ale industriei, ma
șini de înaltă tehnicitate, utilaj 
petrolier, tractoare, fabrici com
plete de ciment, produse ale chi
miei și instalații chimice com
plexe. Ponderea României în co
merțul mondial a crescut conside
rabil, atît sub raport cantitativ cît 
și calitativ, iar traficul de mărfuri 
prin portul Constanța este o veri
tabilă oglindă a acestei realități. 
Redimensionarea portului, moder
nizarea lui decurg tocmai din a- 
ceastă realitate.

Constructorii portului dau expli
cații în legătură cu amenajările 
interioare ale bazinului portuar în 
care au prins contururi precise noi 
cheiuri și dane mineraliere, petro
liere și pentru mărfuri generale, 
platforme, depozite și magazii, căi 
ferate de rulare a macaralelor, 
clădiri administrative și feroviare 
etc. S-au și dat în exploatare pri
mele dane, platforme șl magazii 
pentru depozitarea mărfurilor. Se 
trece pe lîngă podurile descărcă- 
toare de mare randament pentru 
minereuri — 100 tone pe oră —, pe 
lîngă instalațiile pentru manipula
rea produselor petroliere, de ilu

minare, semnalizare șl dirijare a 
navigației și transporturilor fero
viare din incinta portului. Noul 
bazin portuar — de două ori și ju
mătate mai mare decît cel vechi — 
dispune de adîncimi ce permit in
trarea în port a navelor de mare 
tonaj.

Reconstruit și modernizat, por
tul Constanța se va situa în cate
goria marilor porturi europene. 
Prin darea în exploatare a celor 
48 de noi dane, la care vor putea 
acosta nave pînă la 80 000 tdw, 
capacitatea traficului de mărfuri 
va atinge, la stadiul final, 51 mi
lioane tone pe an.

La dana 64, conducătorii de 
partid și de stat sînt invitați să 
viziteze cargoul mineralier „Du- 
nărea“, cu un deplasament de 
25 000 tdw, construit în Japonia. 
Cargoul, întors cu o importantă 
încărcătură de minereu algerian, 
se află în curs de descărcare. Di
rectorul portului, Nicolae Zeicu, 
înfățișează oaspeților și unele as
pecte privind dezvoltarea flotei 
comerciale. Flota noastră dispune 
în prezent de peste 50 de cargouri 
pentru mărfuri generale, minera
liere și petroliere de diferite mă
rimi, realizate în țară sau pe ma
rile șantiere ale lumii, însumînd o 
capacitate de peste o jumătate de 
milion de tone. în portul Constan
ța se manipulează în prezent de 
peste zece ori mai multe mărfuri 
fată de realizările anilor de vîrf 
dinaintea celui de-al doilea război 
mondial. în ultimul an, bunăoa
ră, la cheiurile portului au acostat 
circa 2 000 de nave românești și 
străine și au fost manipulate peste
6,5 milioane tone mărfuri, de peste 
patru ori mai mult decît în 1955.

Reportajul vizitei a fost reali
zat de :
N. Popescu BOGDANEȘTI 
Mircea S. IONESCU
Foto : Radu CRISTESCU 
Petre DUMITRESCU

(Continuare în pag. a II-a)

ADUNĂRI GENERALE
ALE SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERI

SALARIAȚII
IȘI SPUN CUVINTUL 

Șl HOTĂRĂSC
in prohlsmele esențiale 
ale activității pr oductive 

în întreprinderi continuă să se desfășoare adunările generale ale sala- 
rlaților — instituție muncitorească supremă de conducere a unităților eco
nomice, formă directă, nemijlocită de participare a muncitorilor, ingine
rilor șl tehnicienilor la conducerea și organizarea întreprinderilor. Iu
ti caga desfășurare a adunărilor generale ale salariaților — care in marile 
întreprinderi sint precedate de adunări pe secții și sectoare — re
liefează inalta competență cu care este abordată problematica amplă 
și complexă a producției, rod al dezvoltării experienței de muncă, al per
fecționării cunoștințelor profesionale, al creșterii conștiinței socialiste și 
responsabilității oamenilor muncii pentru bunul mers ai treburilor între
prinderii.

Despre hărnicia și realizările co
lectivului de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate din București se 
poate vorbi mult. Produsele care 
poartă marca acestei importante u- 
nități economice a industriei noastre 
constructoare de mașini au dus faima 
făuritorilor lor in zeci de țări, de pe 
mai toate meridianele globului. Din 
mîinile acestor făurari ai tehnicii 
moderne ies astăzi mașini de alezat 
și frezat, strunguri carusel, mașinj de 
rectificat, precum și o gamă largă de 
mașini-unelte grele, care nu sint cu 
nimic mai prejos decît cele realizate 
în țări cu tradiție in acest domeniu. 
Și dacă rezultatele obținute pină a- 
cum de salariații de aici sint presti
gioase, aceasta se datorește, in bună 
măsură, muncii rodnice și pline de 
abnegație a colectivului. priceperii 
gospodărești în utilizarea bunurilor 
materiale, ce se manifestă la fiecare

Cronica
internațională

Afirmare a realismului 
politic

Deși ne aflăm in plină vară, cînd 
pulsul vieții politice internaționale, 
in virtutea tradiționalei „vacanțe di
plomatice*' cunoaște de obicei o 
anumită scădere de tensiune, agenda 
săptăminii continuă să fie bogată in 
evenimente de amplă semnificație.

în acest sens, s-a înscris ca un 
eveniment de puternic răsunet mon
dial anunțarea vizitei pe care pre-> 
ședințele Nixon o va face in R. P. 
Chineză, în scopul căutării căilor de 
normalizare a relațiilor chino-ameri- 
cane și pentru un schimb de vederi 
asupra problemelor de interes re
ciproc. Urmind unei succesiuni de 
acțiuni tot mai frecvente, concretiza
te in stabilirea de raporturi diploma
tice intre un șir de state de pe toate 
continentele și China populară, acor
dul privind intilnirea chino-ameri- 
cană la nivel înalt este o expresie 
concludentă a afirmării tot mai ac
centuate, pe plan mondial, a unui 
proces pozitiv, a unor tendințe rea
liste, spre recunoașterea stărilor 
de fapt social-politice ale lumii 
postbelice — cerință esențială a pro
movării unei politici lucide, raționa
le. Iar una din concluziile fundamen
tale ale oricărei abordări realiste a 
problemelor lumii contemporane este 
recunoașterea faptului că nu se poa
te concepe rezolvarea nici uneia din 
marile probleme ale vieții internațio
nale fără înlăturarea uneia din cele 
mai flagrante anomalii ale perioadei 
postbelice — respectiv fără partici
parea R. P. Chineze, mare stat so
cialist, cu peste 700 milioane de lo- 

CONGRESULUI NAȚIONAL
AL UNIUNII SOCIALISTE ARABE 
DIN REPUBLICA ARABĂ UNITĂ

Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează partic!- 
panților la Congresul Național al Uniunii Socialiste Arabe, tuturor mem
brilor U.S.A, un cald salut prietenesc și urări de succese în desfășura
rea lucrărilor congresului.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea So
cialistă Arabă, dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă 
Unită se vor dezvolta în interesul celor două popoare ale noastre, al 
luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, 
pentru progres social și democrație, pentru cauza independenței na
ționale și a păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

loc de muncă, preocupării cotidiene 
a cadrelor de muncitori și tehnicieni 
de a descoperi și valorifica operativ 
rezervele- interne de sporire a pro
ducției și creștere a eficienței ei. 
pentru a-și aduce o contribuție cit 
mai substanțială la dezvoltarea eco
nomiei naționale, a societății noastre 
socialiste.

înalta responsabilitate față de gos
podărirea și utilizarea cit mai efi
cientă a mijloacelor întreprinderii, 
profunda conștiință a îndatoririlor ce 
revin fiecăruia pentru bunul mers 
al activității productive au fost 
prompt relevate și la adunările ge
nerale ale salariaților din secțiile 
mașini de rectificat, sculărie și tra
tament termic — sectoare principale 
ale întreprinderii.

Iile ȘTEFAN

(Continuare in pag. a VH-al

5
cuitori, cu Înfăptuiri prestigioase In 
dezvoltarea internă. in economie, 
știință, cultură, cu o politică externă 
pusă in slujba luptei popoarelor pen
tru libertate, independență, progres 
social și pace.

Este pozitiv faptul că această con
cluzie își croiește acum drum și în 
rindul factorilor de decizie din 
S.U.A., hotărirea anunțată reprezen- 
tind, in fapt, un prim pas în direc
ția renunțării la politica iluziilor 
sterile, practicată de peste două de
cenii — a încercărilor de ignorare 
a existenței și de izolare a R. P. 
Chineze. însăși viața a evidențiat că 
o asemenea politică nu poate să fie 
sortită decît eșecului.

Interesul statelor lumii spre nor
malizarea relațiilor cu R. P. Chi
neză reflectă in mod concludent afir
marea tot mai puternică în lume a 
forțelor socialismului, creșterea pres
tigiului și influenței sale. Prezența 
tot mai marcantă pe plan mondial 
a R. P. Chineze este de natură să 
contribuie la întărirea frontului anti- 
imperialist, la eliminarea din viața 
internațională a practicilor politicii 
de forță și ( dominație, slujește cau
zei luptei popoarelor pentru dezvol
tarea de sine stătătoare, promovării 
unui climat nou, sănătos, a unor re
lații întemeiate pe egalitate în drep
turi, respect șl stimă reciprocă intre 
națiuni. Tocmai de aceea, știrea cu 
privire la acordul privind intilnirea 
chino-americană a fost salutată și a 
trezit un ecou aprobativ deosebit de 
larg și de puternic in opinia publică 
internațională ; conducători de sta
te și guverne, diferiți oameni

Romulus CAPLESCU

(Continuare în pag. a VII-a)
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Intîlnire cu constructorii navoli constânțeni

Întîlnirea cu activul județean 
de partid Constanța

(Urmare din pag. I)

în cabina de comandă a vasu
lui se studiază încă o dată solu
țiile adoptate, se aduc corective. 
Dana pentru navele de pasageri 
primește altă destinație, acestora 
atribuindu-li-se o altă dană, mai 
în interiorul portului. Pentru trans
portul petrolului de la navă la 
rezervoare se recomandă construi
rea unor conducte subacvatice.

La clubul navei, in sala mași
nilor. in cabine, secretarul general 
al partidului se întreține cu ma
rinarii asupra condițiilor de via
ță și activitate pe vas. asupra pro
blemelor cu care se confruntă în 
lungile lor curse pe oceanele lu
mii. „Dunărea" face legătura între 
Constanța și porturile japoneze.

Din nou pe nava „Lancea".
Se înaintează in larg și apoi se a- 

eostează în fața imenselor instalații 
ale șantierului naval constănțean. 
Sute și sute de constructori navali 
au venit să-1 salute pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți con
ducători de partid și de stat.

în fața unor sugestive planșe șl 
machete, ing. Dumitru Fuiorea 
prezintă stadiul actual și perspecti
vele de dezvoltare ale acestei între
prinderi a construcțiilor de nave 
care, nu de mult, a sărbătorit 75 de 
ani de existență. Planurile de dez
voltare a navigației maritime, pre
cum și a celei pe râurile interioare 
ale țării, pun în fața șantierului sar-*, 
cini de mare importanță. Șantierul 
de construcții navale din Constanța, 
care cu numai doi ani în urmă a 
realizat prima navă maritimă cu o 
capacitate de 1 920 tone, devine 
șantierul naval nr. 1 al țării, din 
ale cărui docuri vor fi lansate la 
apă nave maritime cu capacități cu
prinse între 25 000—60 000 tdw, iar, 
în perspectivă, coloși plutitori de 
150 000 tdw. Ca în atîtea alte do
menii de activitate, unde termenii 
de comparație — trecut — prezent
— viitor — pun în lumină marile 
înfăptuiri ale poporului român în 
anii socialismului ca urmare a tra
ducerii în viață a politicii de indus
trializare promovate cu fermitate 
de Partidul Comunist Român, dez
voltarea construcției de nave arată 
ce salt uriaș a făcut țara noastră și 
va face pe mai departe în acest im
portant și complex domeniu al in
dustriei constructoare de mașini. Se 
vorbește de perspectivele indus
triei construcțiilor navale, potri
vit cărora, pînă în 1975, șantie
rul din Constanța va construi și va 
livra flotei noastre nave cu o capa
citate de 60 000 tone și va trebui să 
pregătească simultan construcția al
tora mai mari. Se detaliază pro
iectul pe baza căruia se va realiza 
marea întreprindere constructoare 
de nave.

In viitoarele docuri uscate se va 
realiza un ciclu productiv cu o ca
pacitate anuală în șantier de 5—6 
nave mari. Se analizează problema 
pregătirii cadrelor, al căror număr 
va trebui să sporească de la 1 850, 
In prezent, la 4 600 in 1975.

In prezent. în partea sudică a 
portului vechi, constructorii hidro
tehnicieni din Constanța execută lu
crările vizând închiderea incintei 
viitoarelor docuri uscate. Acestea
— unul pentru construcții și altul 
pentru reparații de nave — vor se
măna cu două bazine alăturate, 
fiecare având cîte o ecluză și insta
lații puternice pentru evacuarea 
sau introducerea apei care va a- 
tinge o adîncime de 14 m. în inte
riorul lor vor putea intra la repa
rații sau vor fi construite pe uscat 
nave de mare tonaj, inițial de 
50 000—80 000 tdw, iar în perspec
tivă pînă la 150 000 tdw.

Construcția noului șantier naval 
ridică probleme deosebit de com
plicate, între care desecarea și um
plerea unor mari suprafețe de apă, 
devierea unora din conductele e- 
xistente, mari lucrări de excavară, 
impermeabilizări pe suprafețe în
tinse și la mari adîncimi.

In timpul vizitei pe șantier, to
varășului Nicolae Ceaușescu i se 
prezintă cîteva cargouri de 1920 
tdw, aflate în construcție. Se subli
niază că preocuparea constructori
lor este reducerea continuă a tim
pului de asamblare a unui ase
menea vas și că eforturile și pro
gresele constructorilor în această 
direcție sînt remarcabile. Ultimele 
cargouri din această familie au o 
greutate mai mică cu 15—20 tone 
și dispun de instalații de navigație 
cu un grad superior de automati
zare.

La sectorul mecanic al șantieru
lui, constructorii se află în plină 
activitate pentru livrarea în ter
men a tuturor comenzilor solicitate 
de beneficiar. Muncitorii opresc 
pentru cîteva clipe lucrul, vin 
înaintea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îl salută, exprimîndu-și 
bucuria de a-1 avea ca oaspete.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
întreține cu muncitorii asupra me
todelor de lucru folosite, asupra 
condițiilor lor de muncă și de 
viață.

în hala mecanică, secretarului 
general al partidului i se prezintă 
o serie de instalații și dispozitive 
realizate pe șantier în cadrul ac
țiunii de autodotare. Printre al
tele, de bune aprecieri se bucură 
o instalație hidraulică de lansare 
a navelor, realizată pe șantier, 
care a adus economii însemnate 
întreprinderii.

— Trebuie să acordați o deose
bită atenție realizării pe șantier a 
tot mai multe instalații și dispozi
tive necesare procesului tehnolo
gic, indică tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reprezentanților condu
cerii șantierului. Numai astfel se 
pot însuși tehnologii înaintate, pot 
fi asimilate produse noi.

In încheierea vizitei pe șantie
rul naval constănțean, între con
ducătorii de partid și de stat și 
specialiștii din construcția de 
nave are loc o amplă discuție cu 
privire la perspectivele de dezvol
tare a industriei navale. Una dm 
principalele preocupări pe care 
conducerea șantierului și repre
zentanții ministerului de re
sort o înfățișează secretarului 
general al partidului se referă la 
modalitățile și. îndeosebi, la zonele 
de extindere a șantierului naval. 
Sint analizate cauzele rămînerii în 
urmă în realizarea unor obiective 
principale din profilul șantierului 
de la Constanța, se recomandă so
luții pentru remedierea situației. 
Multe din proiecte se dovedesc 
susceptibile de îmbunătățiri, iar 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă constructorilor să-și re
vadă planurile, proiectele, să caute 
căile cele mai eficiente pentru 
folosirea rațională a investițiilor 
importante alocate acestei ramuri 
de producție.

O problemă însemnată luată în 
discuție este asimilarea in fabri
cație a unor motoare de mare pu
tere. In legătură cu aceasta, s-a 
evidențiat necesitatea cooperării 
între întreprinderi, construcțiile 
navale fiind o activitate deosebit 
de complexă, de mare anvergură. 
Se arată că este necesar ca toat1- 
tipurile de nave produse in țară 

• să fie echipate cu mijloace de 
propulsie fabricate de indus
tria noastră. Altă problemă; 

profilarea șantierelor navale din 
Galați și Brăila pe construcția anu
mitor tipuri de vase. Se abordează 
problema producției de nave pes
cărești și se indică să se elabo
reze un studiu pe această temă. 
Se recomandă să se studieze po
sibilitatea creării unui nou șantier 
naval la Mangalia, profilat atît pe 
producția de nave pescărești, de 
transport, cit și pe reparații gene
rale de nave.

Răspunzînd întrebărilor secreta
rului general al partidului în le
gătură cu gradul de integrare și 
tipurile de nave ce se vor con
strui in țara noastră, specialiștii 
arată că este prevăzută produce
rea în țară a întregii game de 
agregate și a tuturor aparatelor cu 
care sînt înzestrate navele. In 
cîțiva ani se va realiza un nivel 
Înalt de integrare. Gama actuală 
de produse va fi lărgită cu alte 
tipuri de nave pentru diferite ne
voi ale economiei naționale și, în
deosebi, vase destinate transportu
lui de produse petroliere, de mine
reuri, de cărbuni, cargouri pentru 
cherestea și de mărfuri generale.

Avem constructori navali pri- 
cepuți, entuziaști, care asigură pe 
secretarul general al partidului, pe 
ceilalți conducători de partid și de 
stat, că își vor îndeplini exemplar 
obligațiile asumate, realizînd vase 
de tot mai mare tonaj, care vor 
duce sub pavilionul tricolor al pa
triei produsele românești pe cele 
mai indepărtate meridiane ale 
lumii.

După încheierea vizitei în port 
și în incinta șantierului naval, co
loana mașinilor oficiale străbate 
din nou centrul municipiului Con
stanța și ajunge în fața Sălii spor
turilor din localitate, unde secreta
rul general al partidului, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
sînt așteptați de un mare număr 
de oameni ai muncii.

In hala mecanică a Șantierului de conslrucjii navale sînt prezentate rea lizări ale colectivului

După vizitarea întreprinderilor 
economice constănțene, in Sala 
sporturilor din localitate a avut 
loc o adunare cu activul de partid 
din județ.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. celorlalți conducători de 
partid și de stat, tovarășul V ASI
DE VÎLCU. membru al Comitetului 
Executiv al CC. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., a spus : Avem 
astăzi plăcutul prilej să vă expri
măm direct, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, din adîncul inimii, cele 
mai calde sentimente de prețuire 
ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii din județul Con
stanța, pentru eforturile pe care 
le depuneți, pentru ajutorul ne
precupețit pe care ni-1 acordați, 
pentru grija cu care vă interesați 
de activitatea noastră. Salutăm, de 
asemenea, prezența celorlalți con
ducători de partid și de stat care 
vă însoțesc in această vizită cu 
multiple și profunde semnificații 
pentru noi.

La această adunare participă 
membrii comitetelor județean și 
municipal de partid, membrii de 
partid din ilegalitate, secretari ai 
organizațiilor de partid, lucrători 
din aparatul de partid, de stat și 
din armată, activiști ai U.T.C., ai 
sindicatelor, femei, muncitori frun
tași din industrie și agricultură, 
intelectuali.

Vă rugăm să ne îngăduiți ca, în 
cîteva cuvinte, să vă informăm 
asupra unora din rezultatele și 
preocupările noastre din ultima 
perioadă. Mai întîi, am dori să cu
noașteți că planul producției in
dustriale pe primul semestru al 
acestui an a fost îndeplinit și de
pășit. Am obținut un spor la pro
ducția globală industrială de 58 de 
milioane lei (102,2 la sută), iar la 
producția marfă vîndută și încasată 
de 126 milioane lei (104,5 la sută), 
la export de 21 milioane lei valu
tă. S-au obținut rezultate bune și 
în realizarea planului de investi
ții. în agricultură, așa cum ați luat 
cunoștință zilele trecute, desfășu
răm cu toate forțele campania de 
încheiere a recoltării griului, pa
ralel cu celelalte lucrări. în acest 
an noi avem toate condițiile să 
obținem producții deosebit de 
bune. Aceasta ne permite să dăm 
statului cantități suplimentare de 
produse agroalimentare.

In ce privește turismul, vă in
formăm că. față de aceeași peri
oadă a anului trecut, numărul tu
riștilor pe litoral este mai mare cu 
13 500.

Atît pe litoral, cît și în restul 
județului, avem o bună aprovizio
nare. Piețele și unitățile comer
ciale dispun de cantități suficiente 
de produse agroalimentare și in
dustriale. care satisfac solicitările 
locuitorilor județului nostru și ale 
turiștilor.

Vizita dumneavoastră în județul 
Constanța se desfășoară într-un 
moment cînd întreaga noastră or
ganizație județeană de partid, toți 
oamenii muncii de pe aceste me
leaguri, manifestîndu-și deplina a- 
probare și adeziunea totală față de 
amplul program de educare comu
nistă a maselor prezentat de dum
neavoastră, tovarășe secretar ge
neral, în fața Comitetului Execu
tiv. și în expunerea ținută în fața 
activului de partid din domeniul 
muncii ideologice, muncesc pentru 
traducerea lui în viață. Aceste două 
documente reprezintă pentru noi 
un model strălucit de analiză prin
cipială, un program atotcuprinză
tor. cu viziune de mare perspec
tivă și care răspunde în cel mai 
înalt grad cerințelor de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre so
cialiste.

Prezența dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de stat la 
această adunare este o mare cinste 

pentru noi, un îndemn de a munci 
cu și mai mult entuziasm pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce ne revin.

Luînd cuvintul, ION VOICU, se
cretar al comitetului P.C.R. din 
port, a spus : Vă rog să-mi per
miteți să exprim mulțumirile co
muniștilor. ale navigatorilor, do
cherilor și celorlalți oameni ai 
muncii din cel mai mare port al 
României, pentru cinstea ce ni s-a 
făcut astăzi de a avea în mijlocul 
nostru pe conducătorii partidului și 
statului, în frunte cu dv., iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu.

Pentru muncitorii portuari con
stituie un motiv de satisfacție fap
tul că în perioada scurtă care a 
trecut de la precedenta dv. vizită 
in portul nostru au fost date in 
folosință noi cheiuri. înzestrate cu 
mijloace de mare productivitate, 
care ușurează efortul fizic al do
cherilor. Flota noastră maritimă 
comercială s-a dezvoltat în ritm 
susținut prin dotarea cu nave mo
derne. care asigură navigatorilor 
condiții superioare de muncă și 
viață.

Toate acestea au condus la creș
terea eficienței activității în toate 
compartimentele de muncă, la rea
lizarea planului de stat pe anul 
1970. în primul semestru al aces
tui an, sarcinile de venituri au fost 
depășite cu peste 5 milioane lei va
lută. In prezent, ne preocupăm de 
rezolvarea problemei mecanizării 
operațiilor de încărcare-descărcare 
în hambarele navei și în magazii, 
unde procentul muncii manuale 
este încă ridicat, specializarea por
tului pe fel de operațiuni și marfă,' 
extinderea acordului global în 
manipularea mărfurilor, întărirea 
disciplinei și creșterea răspunderii 
fiecărui salariat la locul de muncă.

Una din preocupările căreia tre
buie să-i găsim rezolvarea este 
permanentizarea muncitorilor do
cheri. Avem datoria de a ne preo
cupa mai mult de îmbunătățirea 
condițiilor lor de viață și de mun
că. Considerăm că atît noi, cît mai 
ales întreprinderile exportatoare 
trebuie să acționeze mai hotărît 
pentru introducerea în transport și 
manipularea mărfurilor a metode
lor moderne de containerizare, pa- 
chetizare și paletizare, de la fa
brici și pînă la navă. Vreau să re
marc, în numele comitetului" de 
partid, că în acest domeniu se ma
nifestă multă tărăgănare și imo
bilism.

Dezvoltarea susținută a flotei 
maritime comerciale impune și 
pregătirea cadrelor de comandanți, 
șefi mecanici și ofițeri de navă. In 
prezent, pregătirea acestora se 
realizează la Școala superioară de 
marină militară, care nu asigură 
înarmarea acestora cu temeinice 
cunoștințe de exploatare comer
cială a navelor, nu le transmit no
țiuni privind operațiunile de co
merț exterior și drept internațio
nal. Comitetul de partid și condu
cerea portului simt nevoia unor 
cadre de navigatori cu pregătire 
temeinică de specialitate, pe mîna 
cărora să fie în siguranță valoarea 
de sute de milioane de lei. de care 
sînt chemați să răspundă. De a- 
ceea considerăm necesară organi
zarea pregătirii superioare de spe
cialitate a acestora într-un cadru 
distinct. Organizația noastră de 
partid, care numără aproape 4 000 
de membri, a luat cunoștință cu 
mare interes de expunerea prezen
tată de dv. la consfătuirea de lucru 
cu activul de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și 
cultural-educative. Pentru noi, mă
surile inițiate de dv., tovarășe se
cretar general, prezintă o impor
tanță aparte, deoarece în port lu
crează peste 12 000 salariați. care vin 
în contact permanent cu oameni din 
aproape toate statele lumii, pentru 
că o bună parte din munca navi
gatorilor se desfășoară departe de 
patrie, fapt ce solicită o intensă 
activitate politico-educativă, de 

cunoaștere a hotărârilor partidului 
și statului nostru, a politicii sale 
interne și externe. Studierea cu 
atenție a indicațiilor dv.. tovarășe 
secretar general, cu privire la ac
tivitatea ideologică și de educare 
comunistă a oamenilor muncii, va 
determina comitetul nostru de par
tid, organizațiile de bază să-și ana
lizeze în spirit critic activitatea 
desfășurată pentru respectarea 
normelor de comportare comunis
tă. Ne dăm acum mai bine seama 
de minusurile în activitatea noas
tră, de ineficiența unor măsuri 
luate pentru combaterea actelor 
de indisciplină la nave, pentru 
creșterea simțului de răspundere 
față de avutul obștesc și respec
tarea legalității socialiste.

Comitetul de partid, comuniștii 
din portul Constanța sînt hotăriți 
să desfășoare o muncă politico- 
educativă neobosită, pentru pro
movarea spiritului partinic, revo
luționar, profund patriotic, in rîn- 
dul muncitorilor, navigatorilor și 
al celorlalți salariați, pentru dez
voltarea responsabilității civice, a 
devotamentului și abnegației puse 
în slujba intereselor poporului. In
dicațiile primite astăzi reprezintă 
pentru toți comuniștii organizației 
noastre, pentru toți muncitorii 
portuari, un ghid în întreaga noas
tră activitate. Asigurăm încă o 
dată conducerea partidului și a 
statului că navigatorii, docherii, 
inginerii și muncitorii din port 
vor consacra întreaga lor pricepe
re și capacitate creatoare înfăptui
rii sarcinilor stabilite de Congre
sul al’ X-lea al partidului, pentru 
ridicarea continuă a eficienței ac
tivității flotei noastre, a portului 
Constanța.

Tovarășul ALEXANDRU TUN- 
SCHI, directorul întreprinderii de 
rețele electrice Constanța, a ară
tat că oamenii muncii din această 
întreprindere, profund ' recunoscă
tori partidului și statului pentru 
baza tehnică-materială modernă ce 
le-a fost asigurată, pentru grija 
permanentă ce le-o poartă, rapor
tează că, sub conducerea organi
zației de partid, au obținut succe
se însemnate pe linia înfăptuirii 
sarcinilor de producție din anul 
curent. Pînă în prezent am reușit 
să asigurăm în bune condiții ali
mentarea cu energie electrică a in
dustriei și agriculturii județului, 
consumul pentru uz casnic. Tn mo
mentul de față, in județul Constan
ța. toate satele, cooperativele agri
cole de producție. întreprinderile 
agricole de stat, și stațiunile de 
mecanizare a agriculturii sînt e- 
lectrificate : consumul de energie 
electrică în Dobrogea va fi în anul 
1971 de peste un miliard kWh. ci
fră de-a dreptul impresionantă 
dacă ne gîndim că întreaga pro
ducție de energie electrică a țării 
în anul 1938 era de 1.1 miliarde 
kWh. Ne angajăm, a spus vorbi
torul, că și în viitor vom face to
tul pentru a ne aduce din plin 
contribuția la realizarea cu suc
ces a sarcinilor trasate de Congre
sul al X-lea al Partidului Comu
nist Român, în vederea utilizării 
raționale a bazei energetice a țării.

In aceste zile, cînd întreaga țară 
cunoaște o puternică efervescență, 
prilejuită de programul amplu, 
profund partinic, propus de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și adoptat 
în unanimitate de Comitetul Exe
cutiv, pentru îmbunătățirea activi
tății de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, activitatea or
ganizației noastre de partid este 
concentrată spre găsirea celor mai 
corespunzătoare forme și metode 
de traducere în viață a acestui 
program. Ca membru al partidului 
din ilegalitate, ca activist de partid 
apreciez deosebit de mult modul 
in care concluziile prezentate la 
consfătuirea de lucru cu activul 
de partid de la Comitetul Central 
fac analiza lipsurilor ce s-au ma
nifestat în activitatea politico-ideo- 
logică a organizațiilor de partid, 
pentru formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor. 
Cunoscînd unele aspecte din or
ganizația de partid, mi-aș permite 
să spun că sînt comuniști apre- 
ciați din punct de vedere profe
sional, dar care nu au acordat su
ficientă atenție educării tineretu
lui și chiar a propriilor fii, în spi
ritul concepției partidului nostru 
despre muncă și viață, al respectării 
normelor de conviețuire socială. 
Sîntem ferm hotăriți să luăm 
măsuri operative pentru înlă
turarea neajunsurilor ce s-au 
manifestat în activitatea noas
tră politico-ideologică, să mun
cim în așa fel îneît fiecare mem
bru de partid să fie un activist, 
un luptător pentru înfăptuirea lini
ei generale a partidului nostru. Co
muniștii au de învățat în această 
direcție din stilul de muncă al 
conducerii partidului, al secretaru
lui general, care nu precupețește 
nici un efort pentru a se întilni și 
a se sfătui în permanență cu ma
sele, pentru a le explica cu răbdare 
politica partidului nostru, pentru a 
cunoaște în profunzime realitățile 
și cerințele vieții. Mă angajez să 
militez cu și mai multă hotărîre 
pentru creșterea rolului conducător 
al organizațiilor 'de partid, a răs
punderii personale a fiecărui co
munist, pentru educarea revoluțio
nară a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, a spus în încheiere 
vorbitorul.

Luînd in continuare cuvîntul, 
ION I. LUNGU, rectorul Institu
tului pedagogic, a spus : Aș dori 
de la bun început să-mi exprim 

acordul deplin față de conținutul 
de idei al recentelor documente de 
partid, prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care se înscriu 
ca un eveniment de importanță 
majoră in viața partidului și sta
lului nostru.

înalta lor ținută, caracterizată 
prin analiza profundă, realist- 
științlfică a fenomenelor vieții po
litice, economice și sociale, spiri
tul critic și novator cu care sînt 
abordate problemele fundamentale 
ale societății noastre contempora
ne, demonstrează încă o dată răs
punderea și competența cu care 
Partidul Comunist Român conduce 
opera grandioasă de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate in țara noastră.

Noi vă mulțumim fierbinte, to
varășe secretar general, pentru că 
din inițiativa și sub directa dum
neavoastră conducere, problemele 
muncii ideologice, ale activității 
politice și cultural-educative fac 
obiectul dezbaterii în partidul și 
statul nostru.

După ce a arătat că activitatea 
cadrelor didactice, și nu numai a 
celor universitare, va trebui să 
crească din punct de vedere calita
tiv, incit să poată contribui mai 
substanțial la accelerarea mersului 
înainte al societății, la îndeplinirea 
cu toată răspunderea a obligațiilor 
sporite pe care le incumbă misiu
nea încredințată de partid, vorbi
torul a spus : Pantidul a sădit 
în noi sentimentul responsabilității 
față de marile idealuri ale socia
lismului și comunismului, față de 
ctitorii orînduirii noastre noi, față 
de rațiunea majoră izvorită din 
dreptul firesc ce ni-1 conferă exis
tența noastră ca popor liber de a 
merge neabătut pe drumul ascen
dent ce ni l-am ales. Dată fiind 
dezvoltarea flotei noastre, atît ca 
număr cit și ca tonaj, precum 
și amploarea pe care o ia por
tul. vorbitorul a propus înfiin
țarea la Constanța a unui institui 
superior de marină. Extinderea ce a 
luat-o și urmează s-o ia în conti
nuare turismul impune și in acest 
domeniu oameni bine pregătiți. A- 
vem toate condiții>e pentru a a- 
dăuga la instituția universitară e- 
xistentă o facultate de economia 
turismului si o facultate de medi
cină balneară. Am veni in întim- 
pinarea unor nevoi de strictă ac
tualitate, așa îneît efortul merită 
făcut cu prisosința. Cu îngăduința 
dv., tovarășe secretar general, aș 
mai ridica o problemă. Aici, la 
Constanța, oraș cu peste 260 mii 
de locuitori, unde am primit anul 
trecut mai mult de 1.5 milioane 
turiști, simțim lipsa unui local a- 
decvat de teatru, care ar împlini 
posibilitățile de educație de care 
dispunem. Actualul teatru din 
Constanța este complet necores
punzător și nu permite organiza
rea unor manifestări cultural-ar- 
tistice de amploare.”' De exemplu, 
concursul național de muzică u- 
șoară care va începe astăzi se va 
desfășura în sala teatrului de dra
mă și comedie care n-are decît 500 
de locuri. Or, numărul turiștilor și 
localnicilor doritori să asiste la un 
asemenea spectacol este infinit mai 
mare. In aceleași condiții s-au des
fășurat și alte activități interesan
te organizate la Constanța. Cred, 
de asemenea, că ar trebui să ținem» 
cont și de faptul că turiștii străini 
vor să ne cunoască țara și prin in
termediul teatruiui, acesta fiind un 
motiv în plus pentru construirea 
unui teatru care să răspundă ce
rințelor actuale și de perspectivă 
ale orașului. Populația Constanței 
ar fi bucuroasă să fie părtașă la 
construcția unui asemenea edificiu 
cultural, să participe voluntar la 
efectuarea anumitor lucrări. Ex’s- 
tă, de asemenea, posibilitatea ca 
fondurile necesare să fie acoperite 
din încasările taxei de turism.

In cuvintul său, ION PĂUN, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Castelu. 
a înfățișat cîteva din realizările 
cooperativei, care a sărbătorit, 
anul trecut, două decenii de fruc
tuoasă existență. Am pornit de la 
aproape nimic, a spus el, și am 
ajuns în prezent la o avere ob
ștească în valoare de aproape 15 
milioane lei. în acest an vom 
realiza o producție globală de 
peste 20 milioane lei. Anul trecut, 
pentru munca depusă, cooperato
rii de la Castelu au primit peste
4,5 milioane lei, în afară de re
munerația in produse. Cea mai 
mare parte a cooperatorilor și-au 
construit case noi sau și-au reno
vat casele. Toate acestea au fost 
posibile datorită bunei organizări 
a muncii, ajutorului multilateral și 
permanent primit din partea parti
dului și statului, concretizat în 
tractoare și mașini agricole, îngră
șăminte chimice, semințe de cali
tate, cadre de specialiști. în pre
zent, avem mari posibilități de 
sporire a producțiilor vegetale și 
animale, de a obține două și chiar 
trei recolte pe an. Porumbul în- 
sămînțat ca a doua cultură — 165 
ha — a răsărit și se dezvoltă bine 
după prima prașilă. Am mal se
mănat după cosirea masei verzi 
10 ha de fasole, iar în prezent re
coltăm deja păstăi. După cartofii 
de primăvară am însămînțat 5 ha 
de varză de toamnă, iar zilele a- 
cestea însămînțăm încă 240 ha cu 
porumb pentru furaje. întreaga 
suprafață cultivată a doua oară 
este irigată și promite recolte bune 
și însemnate venituri suplimentare.

Tot ceea ce am realizat pînă a-

(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși.

Doresc să încep prin a vă adresa 
dumneavoastră, precum și celor 
60 000 de comuniști ai organizației 
județene, tuturor locuitorilor mu
nicipiului și județului Constanța, 
un salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și a guvernu
lui României socialiste. (Aplauze 
puternice).

In aceste zile am vizitat unele 
unități din județul și municipiul 
Constanța, atit în industrie cit și 
in agricultură. Cunosc, de altfel, 
mai de mult județul Constanța — 
încă din anii imediat următori eli
berării țârii, precum și din anii 
mai apropiați — și pot să apre
ciez marile realizări, transformă
rile adinei care au avut loc aici, 
atit in industrie și agricultură, cit 
și_in domeniul științei, invățămîn- 
tului și culturii, în ridicarea bună
stării oamenilor muncii. Astăzi, 
Constanța este un puternic centru 
industrial al patriei, iar in curind 
va deveni și orașul cu cel mai 
important șantier naval al Româ
niei. Sper că atît organizațiile de 
partid de la șantierul naval, cît 
și organizațiile municipiului și co
mitetul județean vor acționa în 
așa fel incit programul de dez
voltare a șantierelor navale din 
Constanța să se realizeze cel pu
țin la termenele planificate, dacă 
nu chiar ceva mai devreme (A- 
plauze puternice).

Constanța a fost prima regiune 
în care s-a terminat cooperativi
zarea agriculturii. (Vii aplauze). 
Sint de atunci 14 ani. Am vizitat 
acum cîteva zile unele cooperati
ve. o întreprindere de stat, o sta
țiune agricolă de cercetare și am 
putut constata cu satisfacție 
succesele remarcabile obținute în 
domeniul agriculturii — atît in ce 
privește recoltele la producția ve
getală, rezultatele în zootehnie, 
cit și în mecanizarea lucrărilor 
agricole ; pot spune că astăzi ju
dețul Constanța se numără printre 
județele fruntașe în agricultura din 
România (Aplauze puternice).

Realizările obținute în județul 
Constanța în dezvoltarea indus
triei, agriculturii și în celelalte 
domenii de activitate fac parte 
integrantă din mărețele victorii 
obținute de poporul român în fău
rirea societății socialiste, in trans
formarea României într-o țară cu 
o industrie dezvoltată, cu o agri
cultură în plin progres, cu o știin
ță și cultură socialistă înaintate 
(Vii aplauze). înfăptuirile din ju
dețul dumneavoastră vorbesc de 
munca depusă de comuniști, de 
organizațiile de partid, de comi
tetul județean de partid, de toți 
oamenii muncii, în frunte cu mun
citorii. La fel ca întreaga noastră 
clasă muncitoare, ca întregul nos
tru popor, ei traduc în viață 
neabătut politica Partidului Comu
nist Român, ce corespunde intere
selor vitale ale națiunii noastre 
socialiste. (Aplauze puternice).

Aveți, fără îndoială, realizări și 
în ridicarea nivelului de viață. To
varășul Vîlcu s-a referit aici la 
condițiile de trai tot mai bune 
create oamenilor muncii din ju
dețul Constanța. Dacă privim ce 
s-a construit și se construiește in 
municipiul și in județul dumnea
voastră, putem afirma că Constan
ța ilustrează în mod grăitor trans
formările înnoitoare și succesele 
pe care le obținem în toată țara. 
Nu există astăzi județ, oraș sau 
sat al patriei noastre unde să nu 
se simtă pulsul viu al activității 
constructive — în industrie, in a- 
gricultură, in celelalte domenii ale 
vieții sociale, unde să nu se re
liefeze cu putere preocupările par
tidului și statului pentru creșterea 
bunăstării poporului. Viața de
monstrează că tot ceea ce între
prinde partidul nostru, întreaga sa 
politică. întreaga sa activitate sint 
închinate omului, făuririi feri
cirii lui. (Aplauze puternice).

Aș dori să adresez, cu acest pri
lej, călduroase felicitări comuniști
lor, muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor, tuturor locuitorilor din 
municipiul și județul Constanța 
pentru felul cum au realizat sar
cinile cincinalului care a trecut, 
pentru rezultatele obținute în pri
mele 6 luni ale noului cincinal. 
(Aplauze prelungite).

Cunoașteți programul de dezvol
tare a României in anii 1971—1975. 
Județului Constanța îi revin sar
cini mari ; in acest cincinal, în ju
dețul dumneavoastră se prevede un 
program de investiții de peste 20 
miliarde lei, din care un volum 
important reprezintă dezvoltarea 
portului și a șantierului naval. 
Dezvoltarea în domeniul naval va 
creste mult față de prevederile ini
țiale ale cincinalului. Șantierul 
naval din Constanța are sarcina ca 
pină în 1975 să construiască nave 
de 60 000 tone și, în același timp, 
să înceapă construirea unui vas 
de 150 000 tone. Acestea sînt sar
cini mărețe, de înaltă răspundere, 
a căror îndeplinire presupune lua
rea tuturor măsurilor și eforturi 
susținute din partea organizației de 
partid județene și a municipiului 
Constanța, din partea comuniști
lor de la șantierul naval, a con
ducerii administrative, a specia
liștilor. a tuturor oamenilor mun
cii. Nu mai vorbesc de sarcinile 

deosebite ce revin Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini ; el are obligația de a lua toa
te măsurile ca oamenii muncii, 
colectivul șantierului naval să 
poată îndeplini în cele mai bune 
condiții marile obiective cuprinse 
în noul cincinal.

Sîntem convinși că județul Con
stanța va realiza în întregime sar
cinile ce-i revin în domeniul in
dustriei. că muncitorii, tehnicienii 
și inginerii nu vor precupeți nici 
un efort pentru a îndeplini și de
păși programul ce le stă în față. 
Le doresc tuturor succes deplin în 
activitatea lor ! (Aplauze puter
nice).

In agricultură, județul Constan
ța are, de asemenea, de îndeplinit 
un program vast. Suprafețele iri
gate vor fi aici cele mai mari din 
țară ; Constanța va continua, deci, 
și acum, după cooperativizare, să 
ocupe locul I in preocupările pen
tru dezvoltarea agriculturii. Sîn
tem convinși că țărănimea coope
ratistă, muncitorii din agricultură, 
specialiștii, organizația de partid a 
județului vor munci în așa fel în- 
cit să ocupe locul I și la producția 
pe hectar și la producția anima
lieră. După cîte știu, tovarășul 
Vîlcu și-a luat angajamentul 
că se va obține anul acesta în ju
deț, pe terenurile irigate, o pro
ducție de 12 000 kg porumb la 
hectar. Am vizitat unele locuri 
unde s-au obținut, anul trecut, 
peste 10 000 kg la hectar și cu a- 
cest prilej tovarășii m-au asigu
rat că, anul acesta, vor obține 
12 000 kg. Desigur, e vorba de a- 
numite suprafețe de sute sau, poate, 
de mii de hectare. Județul Cons
tanța va avea, însă, la sfîrșitul 
cincinalului peste 250 000 de hec
tare irigate și va trebui să obțină 
asemenea producții nu pe cîteva 
mii, ci pe zeci și zeci de mii de 
hectare cultivate cu porumb. 
Chiar dacă nu anul acesta, dar aș 
dori să realizăm asemenea produc
ții. pe mari suprafețe, pînă la 
sfîrșitul cincinalului. Cred că sint 
condiții pentru aceasta și trebuie 
luate toate măsurile ca de pe te
renurile irigate să obținem pro
ducții tot mai mari, să obținem 
cîte două culturi, iar la legume 
chiar trei culturi. Aceasta este sin
gura cale de a face ca agricultura 
să aducă o contribuție tot mai pu
ternică la dezvoltarea societății 
noastre socialiste, la ridicarea 
bunăstării poporului. Urez tutu
ror lucrătorilor din agricultură, 
organizației de partid din județul 
Constanța succese tot mai mari în 
realizarea acestor sarcini de cinste. 
(Aplauze puternice).

Sint justificate preocupările de 
care s-a vorbit aici privind pregă
tirea cadrelor, precum și, în ge
neral, privind ridicarea nivelului 
de cunoștințe, de cultură al tutu
ror oamenilor muncii. Fără îndo
ială, dezvoltarea în următorii ani, 
într-un ritm rapid, a marinei noas
tre comerciale necesită măsuri de 
pregătire a cadrelor — atît a ma
rinarilor, cît și a cadrelor de co
mandă, a ofițerilor de marină. 
Probabil că va trebui, intr-adevăr, 
să revenim asupra măsurii privind 
concentrarea intr-un singur loc a 
școlilor de marină. Pregătirea ma
rinarilor și a ofițerilor pentru 
marina comercială impune cu
noștințe vaste, din multe puncte 
de vedere superioare celor ce se 
predau în actuala formă de orga
nizare. Va trebui să rezolvăm ra
pid această problemă.

Desigur, probleme de pregătire 
a cadrelor se pun și în alte sec
toare. Cunoașteți preocupările con
ducerii de partid și de stat privind 
pregătirea cadrelor de conducere 
pentru toate sectoarele de activi
tate. programul de recalificare și 
reciclare a cadrelor, valabil și pen
tru industrie, și pentru agricul
tură, și pentru comerț. Fără îndo
ială că și turismul se încadrează 
în programul de reciclare și pre
gătire a cadrelor. Vom adopta în 
acest sens acele forme care și pe 
plan mondial se dovedesc eficace 
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și care corespund cel mai bine ne
cesităților dezvoltării activității 
noastre in diferite domenii. Ceea 
ce trebuie să ne preocupe este ca, 
indiferent de formele pe care le 
vom adopta, indiferent de locul 
unde vor funcționa diferite cursuri 
sau școli, să asigurăm cadre bine 
pregătite, în stare să îndepli
nească în mod conștiincios toate 
sarcinile ce le revin. Pe măsură 
ce trec anii, societatea noastră se 
diversifică, pretențiile cresc, deci 
și obligațiile cadrelor — la toate 
nivelurile, de jos și pînă sus — 
cresc. Acesta este sensul măsurilor 
luate de Comitetul nostru Central 
privind reciclarea și calificarea ca
drelor, sensul măsurilor adoptate 
în ultimul timp de Comitetul Exe
cutiv privind îmbunătățirea activi
tății ideologico-educative in rin- 
dul tineretului, al întregului nos
tru popor.

Noi sîntem un partid revoluțio
nar ; am înfăptuit revoluția și am 
trecut la construirea societății so
cialiste — sarcină pe care am 
realizat-o cu succes. Congresul al 
X-lea a stabilit un program vast 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate ; ne propu
nem ca, realizînd această nouă e- 
tapă în dezvoltarea socialistă a 
României, să creăm condițiile pen
tru a trece la edificarea societății 
comuniste. Toate aceste etape ale 
dezvoltării noastre sînt, de fapt, 
etape ale revoluției socialiste și 
comuniste. Ele cuprind diferite 
domenii de activitate, toate sferele 
vieții sociale. Și procesul de dez
voltare a industriei și agricultu
rii este un proces revoluționar. El 
incumbă dezvoltarea și introduce
rea în producție a științei și teh
nicii celei mai înaintate. Mersul 
nostru înainte presupune. în a- 
celași timp, transformarea omu
lui ; nu se poate concepe făurirea 
societății comuniste fără trans
formarea revoluționară a omului, 
fără ca omul, care constituie figu
ra centrală a societății comuniste, 
să devină un om nou, pătruns de 
spirit revoluționar, hotărît întot
deauna să lupte împotriva vechiu
lui, pentru victoria noului. Lupta 
pentru nou în toate domeniile de 
activitate este o luptă revoluțio
nară. Noi sîntem revoluționari și 
trebuie să rămînem tot timpul re
voluționari dacă vrem să rămînem 
comuniști ! (Aplauze puternice)

Doresc să remarc cu satisfacție 
că atit în cuvîntul tovarășului 
Vîlcu cît și al celorlalți tovarăși 
care au vorbit aici s-au făcut re
feriri la preocupările organizației 
de partid din Constanța privind 
activitatea ideologico-educativă, 
de făurire a omului nou, con
structor al socialismului și comu
nismului. Este, într-adevăr, o pre
ocupare de onoare care trebuie 
să stea permanent în atenția par
tidului nostru. Numai îmbinînd 
activitatea de dezvoltare a indus
triei și agriculturii cu, preocupa
rea pentru formarea omului nou, 
pentru ridicarea conștiinței socia
liste, pentru realizarea unor re
lații noi între oameni, întemeiate 
pe echitate și dreptate socială, pe 
colaborare și ajutor reciproc, re
lații în care fiecare să-și înțelea
gă răspunderea și menirea în so
cietate, in lupta pentru făurirea 
orînduirii comuniste, numai ast
fel vom asigura fiecărui membru 
al societății tot ceea ce este nece
sar, atît din punct de vedere ma
terial cît și spiritual, pentru în
florirea personalității sale. Să ne 
gîndim permanent că ceea ce fa
cem trebuie să servească fiecărui 
membru al societății ; în același 
timp, fiecare membru al societă
ții trebuie să se gîndească la fap
tul că are obligații și îndatoriri, 
că trebuie să facă totul pentru 
a-și aduce contribuția la înfăptui
rea programului minunat de fău
rire a comunismului în România. 
(Aplauze puternice)

Am arătat la intîlnirea cu ac
tivul de partid din domeniul mun
cii ideologice că avem rezultate 
bune în toate domeniile de activi

tate, Inclusiv în educația comunis
tă a maselor. Și în acest dome
niu ne propunem sarcini sporite. 
Trebuie să avem un program de 
perspectivă și în sfera activității 
politico-ideologice — așa cum a- 
vem în producția materială, în 
formarea cadrelor, în cercetarea 
științifică. Numai îmbinînd in 
mod armonios toate aceste laturi 
ale activității sociale vom reuși să 
ținem sus steagul luptei revoluți
onare pentru făurirea comunismu
lui și. totodată, să ne aducem 
contribuția la cauza victoriei so
cialismului și comunismului în în
treaga lume. (Aplauze puternice).

Așa cum am subliniat nu o dată, 
noi considerăm că între sarcinile 
naționale și cele internaționale e- 
xistă o unitate strînsă. Fără îndo
ială, rezultatele, succesele noastre 
— ca ale oricărei țări socialiste — 
în făurirea socialismului sînt un 
bun al sistemului socialist mon
dial, un bun al cauzei socialismu
lui în lume ; de aceea, noi consi
derăm că prima noastră îndatori
re, ca partid de guvernămînt, este 
de a lucra în așa fel îneît să asi
gurăm edificarea, în condiții cît 
mai bune, cu lipsuri cît mai pu
ține, a socialismului în România. 
Să demonstrăm, prin preocuparea 
noastră de zi cu zi, superioritatea 
orînduirii socialiste. în felul aces
ta, ne îndeplinim nu numai o obli
gație sacră față de poporul român, 
ci și o importantă îndatorire in- 
ternaționalistă, pentru că exem
plul țărilor care construiesc socia
lismul constituie un imbold pen
tru popoarele care mai gem sub 
jugul colonialismului și imperia
lismului, care luptă pentru elibe
rare națională și socială, pentru 
socialism. (Vii aplauze).

Desigur, ca țară socialistă, Româ
nia se preocupă permanent de 
dezvoltarea relațiilor sale cu toate 
țările socialiste. Noi acționăm 
pentru depășirea divergențelor e- 
xistente în relațiile dintre țările 
socialiste, dorim să facem totul ca 
existența unor* deosebiri de pă
reri, într-o problemă sau alta, să 
nu influențeze în nici un fel asu
pra raporturilor dintre state și 
partide. Considerăm că mai presus 
de orice trebuie să fie colaborarea 
strînsă a țărilor socialiste, într-aju- 
torarea lor în lupta pentru făuri
rea, în fiecare țară, a socialismu
lui, în lupta împotriva imperialis
mului, pentru progres social și 
pace în lume (Aplauze prelungite).

Ne preocupăm și acționăm pen
tru dezvoltarea colaborării cu ță
rile din cadrul C.A.E.R. De altfel, 
în curînd va avea loc, în Româ
nia, o sesiune consacrată colabo
rării în C.A.E.R. Noi considerăm 
C.A.E.R.-ul ca un organism impor
tant. în realizarea colaborării dintre 
țările socialiste membre ale acestei 
organizații. Considerăm că aceas
tă colaborare trebuie să contribuie 
la dezvoltarea economiei fiecărei 
țări, la întărirea bazei tehnico-ma- 
teriâle a socialismului din fiecare 
țară, la crearea în fiecare stat 
membru al organizației a condiții
lor pentru făurirea societății co
muniste. în aceasta vedem noi 
prima obligație și direcția princi
pală a colaborării dintre țările 
membre ale C.A E.R., pentru că 
numai așa socialismul se va putea 
afirma ca orînduire superioară din 
toate punctele de vedere. Desigur, 
formele de cooperare pot fi di
verse, dar oricît de diverse ar fi 
ele, oricît de mult se va dezvolta 
interdependența în producție între 
diferite sectoare de activitate, a- 
ceasta nu trebuie să ducă în nici 
un fel la încălcarea suveranității 
naționale, nu trebuie să impieteze 
cu nimic asupra dreptului parti
dului comunist din fiecare țară, al 
clasei muncitoare — care este cla
sa conducătoare — al poporului 
respectiv, de a hotărî de sine stă
tător programul dezvoltării, potri
vit propriei voințe. (Aplauze pu
ternice).

Noi ne preocupăm de a dezvol
ta larg relațiile cu toate țările so
cialiste, pentru că sistemul socia

list mondial este totalitatea celor 
14 state socialiste care construiesc 
astăzi, în condiții diverse, noua o- 
rînduire și considerăm că între 
toate aceste țări trebuie să existe 
relații de colaborare în toate do
meniile de activitate. In spiritul 
acesta au acționat și acționează 
partidul, guvernul țării noastre.

Vizita pe care am făcut-o in ță
rile socialiste din Asia este tocmai 
expresia acestei politici a partidu
lui și guvernului nostru — politică 
de dezvoltare a colaborării cu toa
te țările socialiste, de întărire a 
unității și colaborării tuturor ță
rilor socialiste. Considerăm că, 
prin vizita pe care am făcut-o, am 
adus o contribuție uriașă la dez
voltarea relațiilor dintre partidul 
nostru și partidele comuniste din 
aceste țări, la lărgirea relațiilor 
dintre România și aceste state so
cialiste și că, totodată, am dat prin 
aceasta un aport de seamă la cauza 
unității tuturor țărilor socialiste, a 
tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste. (Aplauze puter
nice).

în lume au loc schimbări foarte 
mari ; popoare întregi se ridică la 
luptă împotriva dominației străi
ne, denunță acorduri și tratate 
vechi, înrobitoare, atît în dome
niul economic, cît și militar, pu- 
nînd pe primul plan afirmarea 
drepturilor lor de a-și hotărî sin
gure dezvoltarea, fără nici un a- 
mestec din afară. Priviți în Ame
rica Latină, în Africa, priviți chiar 
în Europa — în Islanda, în Malta ! 
Peste tot noi și noi popoare și gu
verne cer denunțarea vechilor a- 
corduri imperialiste impuse cu 
forța, cer retragerea trupelor 
străine, cer dreptul ca bogățiile 
naționale să aparțină poporului 
respectiv. Noi considerăm că acest 
proces revoluționar, care se afirmă 
cu putere, constituie o caracteris
tică principală a epocii actuale și 
arată că au apus pentru tot
deauna vremurile politicii de asu
prire și dictat, că popoarele sînt 
hotărîte să trăiască libere, fără 
dominație străină ! (Aplauze pre
lungite).

Noi am sprijinit și sprijinim 
lupta popoarelor care se ridică 
pentru eliberarea lor națională, 
împotriva colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru indepen
dență națională, pentru dreptul de 
a-și hotărî singure soarta. Vom 
acorda și în viitor tot sprijinul 
nostru acestor popoare, vom dez
volta colaborarea și unitatea în 
lupta împotriva imperialismului 
cu toate popoarele, cu toate for
țele care se înregimentează în a- 
ceastă luptă, considerînd că a- 
ceasta este una din îndatoririle 
noastre internaționale ca partid 
comunist, ca popor care constru
iește societatea socialistă.

România trăiește în Balcani și 
de aceea se preocupă ca în această 
zonă să existe înțelegere și co
laborare. Dorim ca Balcanii să nu 
mai fie un „butoi cu pulbere", ci 
o zonă a colaborării, a păcii, fără 
arme atomice, fără baze mili
tare străine. Dorim ca în Bal
cani să se pună capăt cu desă- 
vîrșire oricăror încercări de ațîțare 
a unui popor împotriva altuia ; se 
cunoaște din experiența trecutu
lui că politica marilor puteri im
perialiste de dezbinare a țărilor 
balcanice și, în general, a țărilor 
mici nu a adus decît daune po
poarelor respective, ușurînd domi
narea și asuprirea lor. Iată de ce 
ne-am adresat și ne adresăm tu
turor popoarelor din Balcani de a 
găsi calea colaborării, a unirii, 
pentru a asigura întărirea păcii și 
colaborării în această zonă !

Dorim ca în Europa să se înfăp
tuiască securitatea, să fie promo
vate relații noi, care să excludă fo
losirea forței și amenințarea cu 
forța în raporturile dintre state. 
Dorim să se asigure condiții ca Eu
ropa — continentul de unde în mai 
puțin de 50 de ani au pornit două 
războaie mondiale — să devină un 
continent al colaborării și păcii, 

care să contribuie la dezvoltarea 
progresistă a omenirii, la lichidarea 
înapoierii de pe alte continente, 
din alte zone ale lumii. în acest 
sens și în această direcție acțio
năm, impreună cu țările socialiste 
și alte state din Europa, pentrp în
făptuirea securității pe conținem, 
pentru realizarea în cel mai scurt 
timp a unei conferințe europene 
care să deschidă calea realizării a- 
cestui deziderat. Noi apreciem că 
există condiții pentru a se ajunge 
la ținerea acestei conferințe și vom 
acționa cu toată forța pentru orga
nizarea ei, pentru înfăptuirea secu
rității pe continentul nostru.

Dorim să dezvoltăm continuu re
lațiile de colaborare cu celelalte 
state din Europa în toate domeniile 
de activitate.* Considerăm că acti
vitatea pe care am desfășurat-o 
pînă acum în această direcție co
respunde acestui țel, ea ilustrînd fe
lul armonios în care se îmbină po
litica internă și politica internațio
nală a partidului și guvernului nos
tru. (Vii aplauze).

Ne pronunțăm pentru încetarea 
războaielor și a conflictelor mili
tare, pentru retragerea trupelor a- 
mericane din Vietnam, din Cam- 
bodgia, din Laos, din întreaga In
dochina, pentru ca popoarele din 
această parte a lumii să fie lăsate 
să-și hotărască singure dezvoltarea, 
să-și rezolve problemele interne 
fără nici un amestec din afară ; așa 
cum ne pronunțăm pentru încetarea 
conflictului din Orientul Apropiat, 
pentru soluționarea sa în spiritul 
rezoluției Consiliului de Securitate.

Considerăm că dezvoltarea eve
nimentelor internaționale demon
strează în mod pregnant că tre
buie pus cu desăvîrșire capăt po
liticii imperialiste de forță, de 
dictat și amestec în treburile al
tor state, că dezideratul păcii inter
naționale nu se poate realiza de
cît prin renunțarea la politica de 
război, la orice fel de presiuni 
împotriva altor state. Viața arată 
că e absolut necesar ca la solu
ționarea problemelor internațio
nale să ia parte toate statele, fie 
ele mari sau mici. Desigur, nu 
este un secret pentru nimeni că, 
întotdeauna, primele victime ale 
politicii imperialiste de forță și 
dictat au fost țările mici. De a- 
ceea, noi acordăm o atenție deo
sebită faptului ca țările mici să 
acționeze cu toată fermitatea pen
tru apărarea independenței și su
veranității lor, să se opună poli
ticii imperialiste de forță și dictat, 
să-și afirme și să-și apere dreptul 
la o viață liberă ! Subliniind a- 
ceasta, pornim tocmai de la prin
cipiile de clasă, precum și de la 
ceea ce dovedește experiența — aș 
putea spune de milenii — a isto
riei, că atunci cînd popoarele mici 
și mijlocii s-au ridicat în apărarea 
independenței lor au putut juca 
un rol important în viața interna
țională. Exemplul poporului viet
namez, al celorlalte popoare din 
Indochina, aduce noi și noi con
firmări acestui adevăr. Tocmai 
privind de pe poziții de clasă, por
nind de la necesitatea unirii tutu
ror forțelor lumii contemporane 
împotriva politicii imperialiste, ne 
pronunțăm pentru o largă colabo
rare cu țările mici și mijlocii, ac
ționăm împreună cu toate statele, 
fără deosebire de mărime, pentru 
pacea și securitatea tuturor popoa
relor, libere și egale în drepturi. 
(Vii aplauze).

Realizarea acestui deziderat cere 
găsirea de soluții la problemele 
spinoase ale vieții internaționale. 
O importanță deosebită au în a- 
cest sens creșterea rolului O.N.U., 
realizarea universalității sale. Re
publica Populară Chineză trebuie 
să-și ocupe locul pe care-1 merită 
de drept in această organizație. 
Este timpul să se înțeleagă de 
către toată lumea că astăzi nu se 
mai pot soluționa problemele in
ternaționale fără participarea ma
relui popor chinez de 800 de mi
lioane de oameni. Ignorarea aces
tei realități a zilelor noastre nu 
poate decît să dăuneze atît cauzei 

socialismului și luptei împotriva 
imperialismului, cît și cauzei des
tinderii și păcii în lume. Este 
știut, de altfel, că politica impe
rialiștilor de ignorare pe o perioa
dă, de asemenea, destul de lungă, 
a Uniunii Sovietice — primul stat 
socialist din lume, a cărui creare 
a marcat o cotitură radicală în 
istoria omenirii — a suferit un 
eșec total. Astăzi, Uniunea 
Sovietică, datorită succeselor ob
ținute în dezvoltarea sa economica 
și socială, în construirea societății 
comuniste, joacă un rol deosebit 
de important pe arena mondială, 
se manifestă ca un factor de sea
mă în rindul forțelor progresului 
și păcii, în lupta pentru colabora
re, destindere și securitate, în re
zolvarea marilor probleme care 
frămîntă omenirea contemporană. 
Apare cu toată claritatea că și po
litica de izolare a R.P. Chineze, 
ca și politica de izolare, la timpul 
respectiv, a celorlalte țări socia
liste. a suferit un eșec total. Ni
meni în lume nu poate împiedica 
un popor care a pășit pe calea so
cialismului — fie el mare sau mic 
— să-și construiască noua orin- 
duire așa cum o dorește el. De a- 
ceea, noi considerăm că afirmarea 
și participarea Chinei la viața in
ternațională, în activitatea O.N.U. 
și a celorlalte organisme interna
ționale constituie un factor de 
mare importanță pentru cauza so
cialismului, pentru lupta împotri
va imperialismului, pentru pro
gres și pace în lume (Aplauze pu
ternice).

Partidul și statul nostru militea
ză ca în lume, în relațiile dintre 
state, să se instaureze principii noi, 
să se pornească de la deplina ega
litate în drepturi intre toate țările, 
de la respectarea independenței și 
suveranității lor naționale, de la 
renunțarea la forță și amenințarea 
cu forța în raporturile dintre state, 
de la neamestecul în treburile in
terne, de la necesitatea colaboră
rii pe baza avantajului reciproc. 
Numai în spiritul acestor principii 
se pot instaura relații noi, care să 
excludă războaiele și să asigure 
fiecărui popor posibilitatea de a 
se dezvolta independent.

Nu uităm pericolul pe care-1 
reprezintă continuarea cursei înar
mărilor și nu sîntem deloc parti
zanii teoriilor care încearcă să 
convingă opinia publică că arma 
nucleară ar fi o armă a păcii. Nu 
există „armă a păcii" și cu atît 
mai mult nu poate fi armă a păcii 
arma nucleară. Desigur, cît timp 
există imperialism, cît timp se 
menține pericolul unui război, 
fiecare stat, socialist — ca, 
de altfel, fiecare națiune — 
este în drept să ia măsuri de 
a se înarma, fiind gata să-și apere 
independența, cuceririle revoluțio
nare. Dar, fiind comuniști, noi nu 
putem uita că arma nucleară este 
o armă a distrugerii și că ea tre
buie scoasă în afara legii. Noi nu 
considerăm că trebuie să ascundem 
poporului nostru — și tuturor po
poarelor lumii — realitatea despre 
pericolul armei nucleare, pentru că 
oriunde ar cădea bomba atomică, ea 
nu va aduce decît moarte și distru
geri. Iată de ce partidul și guver
nul nostru se pronunță cu hotărîre 
împotriva armelor nucleare, pentru 
distrugerea și interzicerea lor. Con
siderăm că avem datoria să acțio
năm în această direcție cu toată fer
mitatea și energia, să chemăm toa
te popoarele să-și ridice vocea pen
tru a scoate arma atomică și ar
mele de distrugere în masă în afara 
legii, să lupte pentru dezarmarea 
generală. (Vii aplauze). Și această 
luptă exprimă poziția noastră revo
luționară! Dacă sîntem revoluțio
nari, dacă sîntem comuniști, trebuie 
ca în activitatea internațională, în 
problemele fundamentale ale dez
voltării contemporane, ca și în pro
blemele viitorului României, să 
ne plasăm pe aceeași poziție ! Să 
analizăm totul în spiritul materia
lismului dialectic și istoric, al mar- 
xism-leninismului. și să acționăm 
ca revoluționari ! Or, a fi revoluțio
nari, comuniști, înseamnă a lupta 
pentru apărarea vieții popoarelor, 
împotriva politicii de înarmare care 
amenință viața întregii omeniri. 
(Aplauze puternice).

în acest spirit, îmbinînd sarcinile 
naționale cu cele internaționale, 
partidul nostru acționează și va ac
ționa consecvent și în viitor pentru 
a contribui la realizarea unei poli
tici de colaborare între toate țările 
socialiste, între toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială, 
pentru a contribui la cauza păcii și 
cooperării în lume. (Aplauze pre
lungite).

In încheiere, doresc să urez Co
mitetului județean de partid, co
muniștilor, muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, tuturor oamenilor 
muncii din municipiul și județul 
Constanța succese tot mai mari în 
activitatea lor, multă sănătate și 
fericire. (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu— 
P.C.R.** ! Cei prezenți ovaționează 
îndelung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său Cen
tral. pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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cum. sarcinile mari care ne aș
teaptă in viitor sint nemijlocit le
gate de munca noastră, a oameni
lor, de modul activ in care înțe
legem să le traducem în viață. 
Tocmai de aceea. în lumina ulti
melor documente de partid, a ex
punerii pe care dv.. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați făcut-o la consfă
tuirea cu activul de partid din 
domeniul muncii ideologice și care 
a fost primită cu entuziasm de 
membrii cooperativei noastre — am 
desprins concluzia că va trebui 
să facem mai mult pe linia ridi
cării nivelului de conștiință al oa
menilor muncii. Ne anEajăm să 
intensificăm munca politico-edu- 
cativă de masă, de educare a oa
menilor în spiritul patriotismului 
socialist, al respectului față de 
muncă, pentru sporirea eforturilor 
țărănimii cooperatiste in creșterea 
continuă a producției agricole ve
getale și animale.

încredințăm conducerea parti
dului că organizația noastră de 
partid, toți ceilalți membri coope
ratori își vor intensifica eforturile 
pentru a da viață hotărîrilor celui 
de-al X-lea Congres al partidului, 
prețioaselor indicații pe care le-am 
primit cu privire la educația par
tinică, revoluționara a comuniști
lor. a tuturor membrilor coopera
tori.

LILIANA BUCUR, directoarea 
întreprinderii Integrate de lină, a 
arătat că, în perioada care a tre
cut de la vizita precedentă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu in uni
tăți industriale din Constanța, s-a 
trecut la înfăptuirea unui întreg 
ansamblu de măsuri pentru orga
nizarea științifică a producției, 
pentru folosirea intensivă a utila
jelor. valorificarea superioară a 
materiei prime, pregătirea unui 
număr mare de oameni capabili să 
mînuiască eu pricepere tehnica 
nouă cu care a fost dotată fabrica.

In ultimii trei ani — a arătat 
vorbitoarea — capacitatea de pro
ducție a întreprinderii a sporit 
prin intrarea în funcțiune a unei 
noi secții de filatură pieptănată, 
prin dezvoltarea țesătonel de la 80 
războaie la 272. Corespunzător cu 
aceasta, numărul de salariați a 
crescut de la 1 240 la 3 400. Pe a- 
ceastă bază, s-a putut diversifica 
simțitor gama produselor, astfel 
că. la ora actuală, întreprinderea 
realizează peste 6 500 000 metri 
pătrați țesături pe an din fire piep
tănate și fire cardate, destinate atît 
consumului intern cit și exportului. 
Sîntem singura fabrică textilă din 
țară care produce stofe exclusiv 
din materie primă indigenă, lînă 
— poliester — celofibră, renunțînd 
total la importul de materie primă, 
în prezent, sîntem preocupați de 
îmbunătățirea calității produselor, 
de reducerea fluctuației salariați- 
lor, de ridicarea nivelului încă 
scăzut de pregătire profesională a 
unor categorii de muncitoare.

Pentru colectivul fabriclt noas
tre, recentele propuneri făcute de 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, Comitetului Executiv al 
C.C, al P.C.R. cu privire la îmbună
tățirea activității de educație mar- 
xist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii 
reprezintă un prețios ajutor și în
dreptar in muncă. Cind spun a- 
ceasta, mă refer în mod special la 
faptul că peste 2 500 din salariații 
noștri sint tineri, că virata medie 
a întregului colectiv nu depășește 
21 de ani, situație ce ridică pro
bleme deosebit de importante le
gate de educare, de dezvoltarea 
spiritului patriotic, partinic și re
voluționar. în continuare, vorbitoa
rea a spus : Avem un colectiv en
tuziast, hotărît să nu-și precupe
țească eforturile pentru realizarea 
sarcinilor trasate de vastul pro
gram de dezvoltare a economiei 
naționale, de ridicare a țării noas
tre pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației și progresului și vă a- 
sigurăm că vom acționa cu toată 
hotărirea ca sarcinile ce revin în
treprinderii integrate de lînă să 
fie duse la îndeplinire în spiritul 
unei înalte exigențe comuniste.

întregul colectiv al fabricii a 
primit cu deosebită satisfacție și 
entuziasm propunerile prezentate 
de dumneavoastră, stimate tova
rășe Ceaușescu, pentru întărirea 
spiritului partinic, a combativită
ții revoluționare, în întreaga ac
tivitate politică-ideologică.

Tovarășul MARIN CROITORU, 
secretarul comitetului U.T.C. de la 
Șantierul naval Constanța, a ex
primat, în numele celor peste 1 000 
de tineri din întreprindere, recu
noștința caldă față de atenția și 
sentimentele părintești cu care 
partidul și statul înconjoară tînă- 
ra generație a patriei noastre so
cialiste. Această grijă, a spus el, 
care izvorăște dintr-un profund 
umanism, noi, tineretul, am sim
țit-o din plin șl cu prilejul vizi
telor făcute de conducerea de 
partid, atît anul trecut, cit și as
tăzi, cind s-au trasat noi și în
semnate direcții In activitatea șan
tierului naval.

Vorbitorul a arătat apoi că 
organizația de tineret din șantier 
a avut în centrul atenției sale 
mobilizarea tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor de producție, la ri
dicarea continuă a nivelului de 
pregătire politică șl profesională. 
La realizarea planului de produc
ție în proporție de 100,4 la sută pe 
primul semestru, o contribuție e- 
fectlvă au adus și tinerii, care con
stituie mai mult de jumătate din 
salariații întreprinderii. Insușin- 
du-ne teza, verificată de viață, că 
nu poate fi un bun muncitor cel 
care nu are o bună pregătire po
litică și Ideologică — a spus vor
bitorul — ne-am preocupat de in
tensificarea muncii politice de 
masă pentru a cultiva la tineri 
trăsăturile înaintate ale comunis
tului, ținuta etică corespunzătoare

cerințelor societății noastre socia
liste. In acest sens sîntem hotărițl 
să milităm consecvent pentru apli
carea in practică a măsurilor pri
vind îmbunătățirea întregii activi
tăți politico-ideologice, pentru în
făptuirea indicațiilor ce se des
prind din expunerea dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, la 
consfătuirea cu activul de partid 
din domeniul ideologiei — amplu 
program de educație comunistă a 
poporului. Activul organizației 
U.T.C., noi, tinerii din șantier, am 
reținut că, în centrul preocupări
lor noastre, trebuie să stea activi
tatea de educație, prin muncă șl 
pentru muncă, a tineretului, culti
varea dragostei față de cuceririle 
revoluționare ale poporului nostru, 
combaterea cu fermitate a tot ceea 
ce este străin gindirii marxist-le- 
niniste, principiilor moralei comu
niste. De asemenea, o problemă 
importantă de care ne vom ocupa 
este și aceea a integrării în pro
ducție a absolvenților școlii noas
tre profesionale, a tinerilor califi
cați prin ucenicie, asigurarea con
dițiilor optime în vederea legării 
lor de întreprindere și formării 
unei atitudini înaintate față de 
muncă.

Am ascultat cu multă atenție 
propunerile prezentate de tovară
șii care au vorbit înaintea mea și 
doresc să arăt că sint întru totul 
de acord. Sîntem în municipiul 
Constanța peste 28 000 de tineri, 
și pentru noi un teatru de stat, o 
casă de cultură nouă sînt nece
sare cu atît mai mult, cu cit, da- 
că-mi permiteți să mă exprim 
așa, tovarășe secretar general, și 
pentru noi s-au construit în Con
stanța multe baruri, restaurante. 
Acestea au rostul lor. dar îngă
duiți-mi mărturisirea că am vrea 
să vedem în timpul liber o piesă 
bună de teatru, unde să se vor
bească și despre noi muncitorii, 
un spectacol de operă nu numai 
vara, ci și iarna.

In încheiere, vreau să vă asi
gurăm încă o dată, stimate tova
rășe secretar general, că pentru 
tineretul din șantierul naval vizi
ta dumneavoastră de astăzi, reco
mandările și indicațiile date vor 
constitui un imbold în activitatea 
noastră de viitor. Făgăduim că 
întreaga noastră muncă o vom 
consacra îndeplinirii sarcinilor de 
plan, călăuziți permanent de pro
gramul elaborat de conducerea 
partidului privind educarea comu
nistă a oamenilor muncii din pa
tria noastră socialistă.

★

Primit cu vil aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea a fost ascultată cu 
deosebită atenție și subliniată în 
repetate rînduri de aplauze pre
lungite.

In încheierea intilnirii de la Sala 
Sporturilor, tovarășul Vasile Vîlcu 
a spus, adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : Acum, după ce 
am ascultat cu mare atenție cuvîn

tul șl aprecierile formulate de 
dumneavoastră, prețioasele indica
ții și îndrumări pe care ni le-ați 
dat pentru activitatea noastră vii
toare, în numele comitetului jude
țean dc partid, al consiliului popu
lar județean, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Constanța, vă 
mulțumim din suflet pentru acest 
moment emoționant, pentru aceas
tă întilnire care ne mobilizează și 
mai mult forțele și întreaga noas
tră capacitate de muncă.

Vizita dumneavoastră și a celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat în județul nostru 
demonstrează încă o dată în mod 
convingător grija permanentă a 
partidului nostru față de destinele 
țării ; aceasta ne va antrena și 
mai mult în marele efort general 
pentru înfăptuirea integrală a sar
cinilor, a marilor răspunderi so
ciale în care s-a angajat partidul 
nostru, în fața poporului.

Asigurăm conducerea de partid 
și de stat că vom face totul pen
tru a 'transpune în fapt indicațiile 
primite, că vom dărui toată pu
terea și capacitatea noastră de 
muncă pentru realizarea și depă
șirea planului și a angajamentelor 
suplimentare asumate. Vă asigu
răm, de asemenea, că tot ce de
pinde de noi cu privire la construc
ția portului, cu privire la construc
ția docului uscat, va fi făcut, și că 
vom realiza înainte de termen con
strucția șantierului pentru a da ță
rii nave mari, care, încărcate cu 
mărfuri românești, să brăzdeze 
mări și oceane, să ducă faima țării 
cu privire la construcția de nave.

Vom ține seama de observațiile 
critice făcute la adresa muncii noas
tre în industrie, agricultură, în ac
tivitatea cultural-educativă și vom 
lua măsurile corespunzătoare.

Ascultîndu-vă cuvintele încuraja
toare, călduroasele sfaturi ce ne-au 
fost adresate de dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general, 
în numele activului de partid și de 
stat, al muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Constanța, ne 
angajăm să consolidăm succesele 
obținute și să dăm peste plan pînă 
la sfîrșitul anului însemnate canti
tăți de produse industriale și a- 
gricole.

Ne vom mobiliza și mai mult 
pentru a asigura o cît mai bună a- 
provizionare a populației cu toate 
produsele necesare, acordînd aten
ția cuvenită activității turistice pe 
litoral.

In ce privește agricultura, sîntem 
conștienți de locul pe care l-am o- 
cupat atît în perioada cooperativi
zării, cît și după această perioadă. 
Anul trecut am primit o înaltă dis
tincție. Vă asigurăm că întreaga or
ganizație de partid, lucrătorii din a- 
paratul de stat, tot ce este suflare 
în acest județ, luptă cu hotărîre 
pentru a menține locul cucerit în a- 
gricultură. (Aplauze).

Sîntem deplin conștienți că în
deplinirea sarcinilor ce ne stau 
în față, a angajamentelor ce le-am

luat cere din partea comitetului 
nostru județean, a tuturor comu
niștilor ridicarea continuă a ro
lului conducător al partidului, 
creșterea răspunderii și exigenței 
organelor și organizațiilor de par
tid în toate domeniile de activi
tate.

Aplicînd în viață indicațiile 
dumneavoastră cu privire la îm
bunătățirea activității politico-i- 
deologice, de educare marxist-le- 
ninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, sîntem 
hotărîți să facem totul pentru a 
întări conducerea și controlul de 
partid pentru promovarea fermă 
a ideologiei partidului nostru, a 
politicii sale marxist-leniniste.

In continuare, vorbitorul s-a re
ferit la acea parte din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care au fost abordate unele pro
bleme importante de politică ex
ternă, arătînd că întreaga organi
zație de partid a județului Con
stanța, întreaga populație a orașu
lui și județului, sprijină întru to
tul politica externă a partidului 
nostru de colaborare cu toate ță
rile socialiste, de înțelegere și res
pect reciproc cu toate statele lu
mii, politică ce a dus la creșterea 
prestigiului țării în lume, la afir
marea României ca țară care pro
movează neabătut o politică de 
pace, de respect mutual, de res
pectare a principiilor dreptului 
internațional.

Așa cum ne-ațl indicat, stimate 
tovarășe secretar general, vom 
spori combativitatea împotriva 
oricăror influențe ale ideologiei 
burgheze, a mentalităților retro
grade, străine principiilor eticii 
comuniste și spiritului de partid. 
Vom acționa cu toată fermitatea 
împotriva manifestărilor de indis
ciplină, de încălcare a normelor 
de conviețuire socială, pentru dez
voltarea grijii față de avutul ob
ștesc, față de legile statului, pen
tru consolidarea legalității socia
liste și a ordinei publice.

In aceste zile, organizația jude
țeană, toate organizațiile de par
tid, sindicat și U.T.C., se pregă
tesc să dezbată pe larg, cu toată 
maturitatea politică, problemele 
ce rezultă din indicațiile dumnea
voastră, să stabilească măsuri e- 
ficiente care să asigure educarea 
partinică a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că uriașa si 
neobosita dumneavoastră activi
tate, de înaltă ținută revoluționară, 
plină de clarviziune și fermitate 
partinică, constituie pentru noi 
toți un înalt exemplu în munca de 
înfăptuire a politicii partidului și 
statului nostru.

în încheierea adunării cu activul 
nostru de partid, vă rog să-ml per
miteți tovarășe Ceaușescu să vă 
urăm și cu acest prilej multă sănă
tate și putere de muncă, pentru 
binele și fericirea poporului român, 
pentru înflorirea și prosperitatea 
patriei noastre socialiste.

PRIMIRE CĂLDUROASĂ
FILMULUI ROMÂNESC

„Cred că cineaștii 
din toate țările tre
buie să se ridice îm
potriva sărăciei, atît 
spirituale cit și mate
riale. Dar aceasta nu 
este posibil decit dacă 
ei iși dau seama care 
sint necesitățile po
porului și dacă se ex
primă Intr-un limbaj 
accesibil tuturor". De- 
finindu-și public — cu 
aceste cuvinte — cre
zul artistic, cunoscu
tul regizor japonez 
Kaneto Shindo (auto
rul filmului Insula, 
prezentat și pe ecra
nele noastre) a carac
terizat implicit și sco
pul fundamental al 
festivalului cinema
tografic de la Mos
cova — acela de a 
scoate in evidență și 
de a sprijini dezvolta
rea tendințelor îna
intate, militante care 
se afirmă in cinema
tograful contemporan. 
Este scopul căruia i 
se subsumează toate 
manifestările înscrise 
in agenda festivalu
lui, aflat aproape la 
jumătatea desfășurării 
sale.

După cum am mai 
anunțat, la acest pres
tigios festival noi 
ne-am prezentat, intre 
altele, cu filmul Mi
hai Viteazul, care a 
fost prezentat juriu
lui joi, in sala Pa
latului culturii din 
Kremlin. Pe imensul 
ecran panoramic, a- 
cest film consacrat 
unui moment culmi
nant al luptei pentru 
libertate fi poporului 
român și-a demon
strat cu un relief 
deosebit virtuțile, 
transmlțînd celor pes
te 5 000 de specta
tori adincul său me
saj uman. Publicul 
festivalului a subli
niat cu aplauze la 
scenă deschisă o se
rie de momente dra
matice ale evocării 
(de pildă, intrarea 
triumfală in Alba Iu- 
lia, epilogurile vic
torioase ale unor bă
tălii) ca șl secvențele 
excelind prin calită
țile picturale ale i- 
maglnii. După proiec
ție, spectatorii au ră
mas in sală, salutînd 
pe cineaștii români a- 
flați in loja de onoare 
cu aplauze, care au 
răsunat minute In șir.

Ieri dimineață. Cor
nelia Leu, conducăto
rul delegației de ci
neaști români, Lucia 
Olteanu, director ge
neral al Studioului

„București", regizo
rul Sergiu Nicolaescu, 
operatorul C
Cornea, actorii 
Pelea, Ioana 
Irina Gărdescu, 
nerul de 
Salamanian 
puns 
unei 
presă 
puse 
ziariști acreditați la 
festival. A fost o dis
cuție fructuoasă, prie
tenească care a relevat 
interesul partlcipanți- 
lor față de filmul Mi
hai Viteazul, față de 
realizările și proiectele 
cinematografiei noas
tre. Același interes și-a 
găsit expresia și în

George 
Ămza 
Butcă, 

, ingi- 
sunet A. 

au r as
in cadrul 

conferințe de 
— întrebărilor 
de numcrbșii
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primirea călduroasă 
făcută, tot ieri, filmu
lui Serala Și autoarei 
sale, Malvina Urșia- 
nu, cu prilejul pre
zentării acestui film 
în afara concursului.

Revenind la con
cursul filmelor de 
lung metraj este de 
observat că, pină in 
prezent, confrunta
rea de valori reliefea
ză, o dată cu preocu
pările generoase ale 
creatorilor din diferite 
țări, șl evidente inega
lități. După ce — in 
seara inaugurală — 
am văzut in afară de 
concurs un documen
tar consacrat de stu
diourile sovietice cen
tenarului Comunei 
din Paris — Inter
naționala, și ultimele 
două părți ale gran
dioasei epopei Elibe
rarea, de regizorul 
Yuri Ozerov (senile 
anterioare au rulat și 
la noi, bucurindu-se 
de un puternic ecou), 
cinematografia gazdă 
a prezentat in fața 
juriului o realizare 
care se înscrie in 
buna tradiție a filme
lor pe teme revolu
ționare : Salut, Ma
ria de Iosif Heifitz. 
Filmul urmărește des
tinul unui personaj 
memorabil, o femeie 
a cărei rezistență se 
identifică cu cauza 
revoluției, pentru a 
omagia dăruirea de 
sine, spiritul de sa
crificiu.

Cu filmul Călătoria 
unui „tinăr furios" 
(regia Nicola Corabov) 
cinematografia bulgară

a adus pe ecranul fes
tivalului o dezbatere 
de actualitate — pe 
tema pasiunii, a in- 
semnătații idealului, 
intr-o povestire de e- 
sență optimistă, consa
crată tinerei generații. 
Tot un film de actua
litate și tot despre ti
neri a prezentat șl ci
nematografia japone
ză. Dar o actualitate 
tragică, dominată de 
dramele generate de 
societatea de consum : 
Să trăiești azi, să mori 
miine de Kaneto 
Shindo. Kaneto Shindo 
face o analiză intransi
gentă. vibrantă a îm
prejurărilor și condi
țiilor sociale care l-au 
marcat pe erou, con
ferind filmului carac
terul unui rechizitoriu 
fără, echivoc, susținut 
cu mijloace artistice a- 
deseori exemplare. A- 
flat la cel de-al zecelea 
film, regizorul renunță 
de astă dată la rafina
mentul plastic și la ri
goarea clasică demon
strată in „Insula". El 
vi'zează, poate, șl o ac
cesibilitate mai largă ; 
face insă și unele con
cesii influențelor ace
lor filme care iși pro
pun să atragă prin cru
zimea naturalistă a 
unor detalii.

Problematica socială 
ni s-a părut mai puțin 
concludent pusă în va
loare din punct de ve
dere artistic în filmul 
indian Sagina Mahto, 
sau in filmul istoric 
argentinean Huemez.

Sint programate, In 
continuare pentru azi, 
filmele „Sămința nea
gră" (Iugoslavia), „Spa
niolii la Paris" (Spa
nia), „Tinerețe" (Mon
golia), „Generalii ca
rierelor de nisip" 
(S.U.A.).

Indiscutabil, auspi
ciile înalt umaniste 
sub care se desfă
șoară festivalul, pre
ocuparea evidentă in 
numeroase dintre pe
licule de a se inves
tiga realități contem
porane, de a se aborda 
probleme vitale ale ac
tualității sociale și u- 
mane impun— așa cum 
au atestat-o multe din
tre peliculele prezen
tate pină acum — fes
tivalul filmului de la 
Moscova ca pe o ma
nifestare de prestigiu, 
menită să reliefeze vir
tuțile multiple ale u- 
neia dintre cele mal 
tinere și mai populare 
dintre arte.

D. COSTIN

• Slptămlna nebunilor : PATRIA
— 8; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16,30; 18,45; 21. FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA DOINA — 20,30.
• Floarea Soarelui : SCALA — 
B.45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
SELECT — 20,15.
• Serata : CRlNGAȘI — 16; 18; 20.
• Facerea lumii : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20.
• B.D. Intră în acțiune : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Darcl^e : ARTA — 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Un suris In plină vară : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Haiducii Iul Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : COSMOS — 15,30;

15,30;

• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La Izvoare de frumu 
sețe — 17,30.

Constantin, Tom»

Cristian Maurer,

despre dragoste :
15.30; 18; 20.15.
șl doi grădinari : 
9; 16; 19,30,

9; 12, " •
20, VIITORUL

9;

• Serbările galante : PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Secretul planetei maimuțelor : 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete — 3759); 20,15 (seria de 
bilete — 3760), LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18, 
21, la grădină — 20,15.
• Un loc pentru îndrăgostiți
11; 13,15; 17; 19; 21, CAPITOL — 10; 
15.30; 19.15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Lănțișoare verzi : DOINA — 
11,30; 13,45; 18; 18,15; 20,30.
• Fantomele se grăbesc : LIRA
— 15,30; 18. ia grădină — 20,15.
• Romeo șl Julleta : CENTRAL
— 9,30; 12,45; 16,15; 19,30.
• Cortul roșu : EXCELSIOR — 9;
12.30; 16; 19.30, MIORIȚA —
12.30; 16; 19.30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19.30.
• S-a lntimplat In recunoaștere : 
DACIA — 8,30—20,30 in conti
nuare.
• Program de filme documenta
re ; TIMPURI NOI — 9,15—20,30 
In continuare.
• Cenușă : CINEMATECA (sala 
Union) — 10; 13; 16; 19.
• Treci pragul : LAROMET — 
15,30; 17,30; 19.30.
• Esop : GIULEȘTI 
17,45; 20.
• Cealkovskl : FLOREASCA — 
16; 19.30.
• Sunetul muzicii : GRIVIȚA — 
9, 12,15; 16; 19,30, VITAN — 15,30, 
la grădină — 20.
• Roata vieții : BUCEGI — 15.30; 
18, la grădină — 20,30.
• Greșeala fatală ; MODERN — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45, la 
grădină — 20,15, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45.
• Fiii marii ursoaice : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, la gră
dină — 20.15.
• Din nou 
POPULAR —
• O floare
VICTORIA — io; i»,au,
BUZEȘTI — 9; 16; 20, la
grădină — 20, VIITORUL — 10; 
15,45; 19, MOȘILOR — 13,15; 16,45;
20.15
• Prințul negru : LUMINA — 
9—20,30 in continuare.
• Întilnire cu o necunoscută : 
FEROVIAR — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15 . 20,30, GLORIA — »; 11 
13,30; 16; 18.15; 20,30, TOMIS —

11,15: 13,30; 16; 18,15, la grădină — 
20,30.
• Vara de altădată : UNIREA — 
16; 18,15, la grădină — 20,30.
• Un Italian In America : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Hibematus : MUNCA — 18; 18; 
20.
• Capcana : VOLGA — 8,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Elefantul Slowly : FERENTARI 
— 15,30; 17,45; 20.
• Secretul din Santa Vittoria j 
GRADINA PARCUL HERĂS
TRĂU — 20,30.

16.15 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană.

18,00 Bună seara, fete I Bună sea
ra, băieți ! Din cuprins : Ti
nerii în salopetă — reportaj 
de la Șantierul național al 
tineretului de la Tlrgoviște ; 
„Tinerețea și istoria" — re
portaj de la șantierul de ar
heologie al tineretului, Sucl- 
dava 1971 ; „4 000 kilometri 
cu rucsacul" ; Dubașil — 
film premiat la Festivalul 
clneamatorilor de la Pitești; 
Video-tonomat; „Temerarii 
aerului" — reportaj de col. 
Traian Uba.

19,10 Publicitate.
19.15 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară 

Sport.
20.00 Săptămîna internațională.
20.15 Teleenciclopedia.
21,00 „Cîntece noi" — muzică 

populară cu Angela Moldo
van, Ion Crlstoreanu, Vero
nica Georgescu șl orchestra 
dirijată de Paraschlv Oprea.

21.15 Primul film serial realizat de 
Televiziunea Română : 
mărirea" — episodul 
„Cursa de șoareci". Scena
riul ; Eugen Barbu, N. Mi
hail. In rolurile principale : 
George 
Caragiu, Ștefan Mihăllescu- 
Brăi la, Criztt". 
Marga Barbu, Vaslllca Tas- 
taman, Ovldlu Schumacher, 
Rudy Rosenfeld, Csech Sza
bo. Fister Paul. Regla : Radu 
Gabrea.

22,05 Momente comice. Să rîdem 
cu Amza Pelea : „Motive" 
de I. Băleșu. Interpretează : 
Paul Sava, Coca Andrones- 
cu. Dem Rădulescu, Anda 
Caropol, Aurel Cloranu. Re
gia : Vlad Bâtcă.

22.30 Selecțiuni din Concursul na
țional de creație șl inter
pretare de muzică ușoară ro
mânească — ediția 1971.

23.15 Telejurnalul de noapte •
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Pentru a asigura necesarul bazei furajere

Toate flnețele - cit mai grabnic
COSITE, USCATE si DEPOZITATE!7 9

Corespondenții „Scînteii" din județele Suceava și Covasna transmit:
Pentru dezvoltarea creșterii anima

lelor are o deosebită însemnătate 
stringerea la timp și fără pierderi a 
întregii producții de furaje. în a- 
ceastă perioadă de maxim efort in 
agricultură este necesară o organiza
re judicioasă a muncii, in așa tel 
incit să se efectueze, concomitent, 
cositul finețelor naturale și a celor
lalte furaje. Aceasta este in prezent 
cea mai importantă contribuție pe 
care o pot aduce organele agricole, 
lucrătorii ogoarelor la realizarea pro
gramului național de dezvoltare a 
zootehniei.

In județul Suceava ponderea mare 
și importanța economică deosebită p? 
care o are sectorul zootehnic impun 
măsuri urgente pentru asigurarea 
unei balanțe furajere corespunză
toare atit cantitativ cit și ca varie
tate de sortimente de nutrețuri. Tn 
'cea mai mare parte, furajele se asi
gură din finețele naturale. In mod 
practic recoltatul acestora a început 
incă de acum o lună de zile și, po
trivit cerințelor formulate prin pla
nul campaniei agricole de vară, tre
buia să fie Încheiată in prima ju
mătate a lunii iulie. Din situația 
operativă rezultă că pină in prezent 
această lucrare s-a executat pe nu
mai 8 138 hectare, ceea ce reprezintă 
abia 57,9 la sută din suprafață. Rit
mul de lucru la recoltatul finețelor 
naturale a ajuns in medie la mai pu
țin de două procente pe zi, fapt care 
demonstrează că munca nu e bine 
organizată. Sint zile cind, practic, in 
Întregul județ Suceava, nu se co
sește nici o brazdă. Un calcul sumar 
arată că dacă se lucrează in același 
ritm săptăminal, atunci strînsul fine
țelor nu se va putea încheia decit 
spre jumătatea lunii august. într-o 
asemenea situație pierderile de fu
raje vor fi mari, mai ales că incă de 
pe acum o bună parte din fin s-a 
degradat.

La 11 cooperative agricole de
ținătoare de mari suprafețe cu 
finețe naturale, ca cele din Baia. 
Boroaia, Bogdănești, Dolhești, Preu- 
tești și altele, recoltatul abia a 
Început ori s-a executat pe supra

fețe mici. La cooperativa agricolă 
din Preutești, spre exemplu, nu au 
fost cosite decit 80 hectare din cele 
368 hectare ocupate cu finețe. La 
cooperativele agricole din Pirteștii 
de Jos, Vicovul de Jos, Hirtop și al
tele, cantități însemnate de finuri co
site stau în brazde, fiind supuse de
precierii.

„Cauza principală a intirzierii co
sitului o constituie lipsa de pre
ocupare a conducerilor de unități 
pentru buna organizare a muncii, 
— ne spunea inginerul Ștefan Rusu, di
rectorul general al direcției agricole 
județene. Unele consilii de conducere 
din cooperativele agricole au lăsat 
recoltatul finețelor numai pe seama 
brigadierilor sau a șefilor de echipe 
care, la rindul lor, fac „ce pot", nu 
folosesc cositorile mecanice și remor
cile puse la dispoziție de către între
prinderea județeană pentru mecani
zarea agriculturii".

Intirzierile se datoresc și faptului 
că oamenilor cărora li s-au reparti
zat diferite suprafețe cu finețe, nu li 
s-au stabilit sarcini precise privind 
epoca de recoltare și condițiile de ca
litate pe care trebuie să le asigure. 
Pe de altă parte, unele atelaje, mij
loace mecanice ale cooperativelor a- 
grlcole sint folosite pentru prestări 
de servicii și nu la transportul linu
rilor din cimp, iar altele — așa cum 
e cazul camionului de la cooperativa 
agricolă din Horodnicu de Jos — sint 
utilizate după bunul plac al preșe
dinților sau inginerilor agronomi.

Paradoxală este situația in care 
unele cooperative cu mari suprafețe 
de finețe naturale sint nevoite, a- 
proape in fiecare an, să cumpere nu
trețuri. Este necesar ca acum să se 
tragă concluziile necesare pentru a 
evita ca producția de iarbă să se risi
pească. Se impune ca atit recoltarea 
și transportul finului, cit și Insămin- 
țarea culturilor duble să constituie o 
preocupare de prim ordin pentru 
toți lucrătorii ogoarelor din județul 
Suceava. In acest scop este necesar 
să fie folosite in mod rațional și cu 
maximum de eficiență toate forțele 
și mijloacele existente. Numai astfel

balanța furajeră necesară sectorului 
zootehnic va asigura obținerea unor 
cantități sporite de produse anima
liere.

în județul Covasna sint suprafețe 
întinse de finețe naturale care con
stituie o sursă importantă de furaje. 
Pe lingă finul natural, necesarul de 
furaje fibroase se asigură de pe su
prafețele cultivate cu trifoi și lucer- 
nă pe circa 7 200 de hectare. Pentru 
iarna viitoare cantitățile de fin nece
sare cooperativelor agricole sint mai 
mari cu peste 20 la sută față de anul 
trecut. O bună parte din furaje se 
asigură pe seama creșterii producției 
finețelor ca urmare a măsurilor de 
întreținere și fertilizare aplicate și a 
timpului favorabil. Acum, important 
este ca recoltarea finețelor să fie 
urgentată, cu atit mai mult cu cit e- 
xistă mari suprafețe ce trebuiau să 
fie cosite de mult. Din cele 29 550 ha 
de finețe naturale aparținînd coope
rativelor agricole, pînă la 20 iulie au 
fost cosite numai 19 426 ha, repre- 
zentind foarte puțin față de stadiul 
de vegetație a ierburilor.

In timp ce unele cooperative agri
cole. cum sînt cele din Brateș, Moac- 
șa, Poian, Tg. Secuiesc, Valea Crișu- 
lui au terminat cositul finețelor, al
tele abia l-au început. Așa sint coo
perativele agricole din Bățanii Mari, 
Ghidfalău, Ojdula, Reci, Păpăuiți, 
Aita-Mare, -Aita-Seacă, Zăbala, Zagon 
și altele, care au suprafețe mari ne
cosite. Cooperativa agricolă din Estel- 
nic a cosit abia 312 ha finețe din cele 
744 existente, iar la Aita-Mare s-au 
cosit doar 950 ha din 1 521. Cauza în- 
tirzierilor o constituie slaba organi
zare a muncii, lipsa de preocupare 
pentru utilizarea integrală a capa
cității de lucru a mijloacelor ma
nuale și mecanice.

Recoltarea finețelor este o treabă 
de sezon care nu poate suferi nici o 
aminare. Această lucrare de care de
pinde dezvoltarea zootehniei trebuie 
să constituie una dintre preocupările 
de zi cu zi ale organelor agricole 
județene, consiliilor de conduceie 
ale cooperativelor agricole, spre a 
se evita orice pierderi de substanțe 
nutritive.

CONSTANTA (prin 
telefon, de la trimisul 
nostru special).

Fiecare sfirșit de iu
lie înseamnă pentru 
muzica ușoară româ
nească un bilanț, o 
confruntare cu publi
cul, cu exigențele sale, 
prilejuite de „Con
cursul național de 
creație și Interpretare 
de muzică ușoară", 
care are loc la Con
stanța. Concursul este 
organizat de Comitetul 
de Stat pentru Cultură 
și Artă în colaborare 
cu Uniunea compozito
rilor. Pentru ediția din 
acest an, care a debu
tat ieri seară, din 296 
de cintece prezentate 
în prima etapă au 
fost reținute 24, apar- 
ținind unui număr de 
21 compozitori, iar 
dintre cei 70 de can- 
didați-interpreți, au 
fost aleși 17.

Serile de muzică u- 
șoară de la Constanța 
și-au propus, după 
cum ne-au declarat 
organizatorii, să ofere 
melodii inspirate, e- 
voluția unor tineri 
cîntăreți cu reale 
perspective. Sperăm, 
acum cind etapa fi
nală a început, ca a- 
ceastă manifestare să 
consacre talente tine
re, nume noi, să 
constituie un real 
moment de afirmare 
a mpzicii ușoare româ
nești către un univers 
uman și spiritual in 
care să ne recunoaș
tem, către melodii 
simple, tinerești, de

ușoara la o nouă 
cu exigențele publicului
largă respirație, că
tre o muzică de largă 
audiență.

In prima seară i-am 
ascultat pe scena Tea
trului dramatic din 
Constanța, dintre con- 
curenții-interpreți pe 
George Enache, tinăr 
solist la Teatrul de Re
vistă „Constantin Tâ- 
nase", in șlagărul „E- 
vrika", pe Petre Geam- 
bașu, interpretind cin
tece ale compozitorului 
Ion Cristinoiu, pe Ste
la Enache, interpre
tind melodia „Să fa
cem florile să cînte". 
Au mai evoluat Did3 
Drăgan, ilustrindu-și 
calitățile în „Vechiul 
pian" de Vasile Va- 
silache jr., Mihai Cons- 
tantincscu cu melodia 
lui Radu Șerban „Cu 
viața nu glumi", Vio
rel Baltag cu o melo
die de Ion Cristinoiu, 
Mircea Pipac, inter
pretul melodiei „Simt 
că astă-seară te intil- 
nesc", de Aurel Giro- 
veanu. Mai puțin stă- 
pini pe repertoriu, Ma
nuela Doncilă, Mira- 
bela Dauer și-au în- 
frint cu greu, emoția.

Unor cunoscuți so
liști li s-a încredințat 
prezentarea cintecelor 
din cadrul concursu
lui de creație. Ne-am 
întilnit cu Margareta 
Pîslaru — artistă de 
talent, sensibilă în 
interpretarea melodiei 
„Flori ale dragostei" a 
Iul Aurel Manolache, 
cu Aurelian Andrees- 
cu (deținătorul, in 
urma concursului de

la Knacke — Belgia 
— alături de Mihacla 
Mihai și Aura Urzi- 
ceanu, al „Cupei Eu
ropei"), într-o certă 
evoluție, preocupat de 
definirea unui stil 
propriu, așa cum a 
dovedit-o interpretind 
melodia lui Con
stantin Alexandru, cu 
Dan Spătaru, credin
cios interpretărilor 
simple, directe, așa 
cum ni l-a arătat și 
un „Cintec de lume", 
semnat de H. Măli- 
neanu, cu popularul 
solist Gică Petrescu, 
cu Jean Păunescu sau 
Florin Bogardo...

Au mai evoluat Doi
na Spătaru, care a in
terpretat melodii de 
Valenciu Grigorescu 
și Edmond Deda, Ser
giu Cioiu, interpretul 
unei compoziții sem
nate de Al. Mandi, și 
Marina Voica, cu me
lodia „încredere" de 
Ion Cristinoiu.

Așadar, cintecul ro
mânesc se află în 
aceste zile în fața ți
nui nou examen. De
butul de ieri seară a 
făcut unele promi
siuni. Dar să lăsăm 
concluziile pentru fi
nal. după ce cele două 
jurii, pentru creație și 
interpretare, avind ca 
președinte de onoare 
pe maestrul emerit al 
artei Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii 
compozitorilor, își 
vor anunța opțiunile.

Smaranda 
OȚEANU

Majorarea cîștigurilor acordate 
depunătorilor pe obligațiuni C.E.C.
Incepind cu tragerea la sorți 

pentru luna in curs, care va a- 
vea loc la 31 iulie a.c., Casa de 
Economii și Consemnațiuni ma
jorează numărul și valoarea cîș
tigurilor pe care le acordă de
punătorilor pe obligațiuni C.E.C.

Astfel, la fiecare tragere la 
sorți lunară, posesorii de obliga
țiuni C.E.C. vor fi beneficiarii 
unui număr de 3 607 cîștiguri, în

valoare de 3 471 400 lei. Valorile 
individuale ale cîștigurilor sint 
de 100 000 lei, 75 000 lei, 50 000 
lei, 25 000 lei, 10 000 lei, 5 000 lei 
șl altele. '

Prin această majorare, Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
va acorda anual la cele 12 tra
geri la sorți lunare ale obliga
țiunilor C.E.C.. 43 284 cîștiguri, 
în sumă totală de 41 656 800 lei
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OMUL FA ȚĂ ÎN FA ȚĂ CU EL ÎNSUȘI...
Patrl* —• Iragân de dor <1 vatră * Implnlrllor. te- 

raur care adună (ot ceea ce mințile șl raiinilc noas
tre au izvodit mai nobil — patria noastri socialis
tă este mereu mal frumoasA și mereu mai bogată. 
Și o Iubim : a lubit-o poporul și-a luptat pentru 
libertatea și frumusețea ci și in anii negri. in anii 
împotrivirii, cind «tăpinii erau moșierii și patronii 
ți jandarmii. AsULzi. cind atăplnii sintem noi. iu
birea de patrie a tuturor și a fiecăruia #e tnal|i 
ca un curcubeu peste Carpațl șl Dunăre. Prin mun
ca noastră, muncă devotată, închinată socialismu
lui. România arc un chip nou. Sub conducerea 
partidului comunist, cel ce muncesc li pregătesc 
noile Izbinzi, in numele Iubirii de patrie, In numele 
devotamentului pentru socialism.

Am avut o convorbire cu un om aflat tn plin 
clocotul operei constructive a poporului nostru. Fi
resc. discuția, dc la primele cuvinte și pină la 
capătul ci s-a inspirat din bogăția dc Idei conți
nută in programul dc acțiune polHIco-ldcologică 
prezentat dc tovarășul Nicolae Ccaușescu. In
terlocutorul nostru nc-a spus Ia un moment dat : 
..\-ti iubi patria inscamnă a o sluji prin faptele tale 
de zi cu zi”. Această convingere am căutat a-o a- 
dincim in convorbirea pc care o transcriem aici.

— în istoria dezvoltă
rii energeticii românești, 
Bicazul, Argeșul, Porțile 
de Fier. Lotrul reprezin
tă piloni principali. Sint 
lucrări de mare anver
gură care s-au născut 
din necesilalea folosirii 
resurselor naturale ale 
țării in opera de electri
ficare. Ele insă mai re
prezintă ceva : sint obiec
tive care au polarizat 
energia a zeci de mii de 
oameni, de constructori 
ai socialismului. Prin 
importanța pe care o 
prezentau, prin efortul 
cerut pentru construcția 
lor, aceste obiective, fi
rește mari șantiere au 
prilejuit afirmarea unei 
puternice vibratil patrio- 

îmi amintesc Bl- 
Impresionantă

— Strălucitul program 
expus de tovarășul 
Cenușescu erie o adevă
rată lecție de patriotism, 
un îndrumar minunat 
pentru ridicarea conști
inței socialiste, pentru în
țelegerea mai profundă a 
sensurilor autentice, ma
jore ale activității noas
tre de fiecare zi. Pentru 
noi, hidrotehnicienii și 
hidroenergeticienii. poate 
ca urmare a faptului că, 
p-in natura muncii, ope
răm schimbări în geogra
fia fizică și economică a 
patriei, modificăm cursul 
unor ane sau le dăm o 
alta destinație si înfățișa
re. iubirea de patrie ne 
dă — asemeni mul’or mi
lioane de oameni din Po- 
mânia 
forță 
pusă 
sluiba 
Noi 
cepe 
trie 
sens c______ __ _
patria — așa cum se în
fățișează ea astăzi și asa 
cum se va înfățișa mii- 
ne — este, firește, ope^a 
sutelor de generații de 
dinaintea noastră. dar 
este si opera muncii nos- 
tre. este si ceea ce am 
făcut noi pentru ea. Ceea 
ce am făcut, ceea ce fa
cem. De aceea, după 
mine, primul înțeles al 
noțiunii de patriotism 
este unul în strictă core
lație cu atitudinea noas
tră fatâ de munca de fie
care zi.

Pe plan mai larg, pa
triotism înseamnă pentru 
noi Integrarea in vibra
ția unanimă a noporultil 
nostru. car«», sub condn- 
eerea partidului, depune 
un nrias efort pentru va
lorificarea resurselor na-

turale ale țării și a tutu
ror capacităților el crea
toare. Și cred că nu gre
șesc afirmind că patrio-

tlcc. 
cazul... 
dezlănțuire de forțe con
structive s-a produs aco
lo ! Pe șantier veniseră 
oameni din toată țara 
ca-e s-au contopit Intr-o 
colectivitate al cărei mod

tntr-un nou destin. Lu
crurile s-au repetat și 
s-au amplificat la hidro
centrala de pe Argeș și 
se repetă și se amplifi
că acum la Porțile de 
Fler și la Lotru.

— Pentru dumneavoas
tră, care proiectați ase
menea mari obiective, 
patriotism înseamnă și 
mindria de a fi fost păr
taș la conceperea acestor 
construcții. Se oprește to
tul aici, la acest simfd- 
mint al participării ?...

— Nu, nici pe departe. 
Patriotism inscamnă mai 
mult. înseamnă astăzi 
responsabilitate maximă 
pentru ceea ce iți cere 
patria să faci in numele 
ci șl pentru ea.

închipuiți-vă 
lectant în fața 
tel. El are, să zicem, sar
cina de a concepe o a- 
menațare hidroenergeti
că. Dar înainte de a se 
așeza la planșetă șl-a a- 
dunat datele ; o lungă

un pro- 
planșe-

Patriotismul
dei — sentimentul 

fizică și morală 
in totalitate în

1 intereselor tării, 
nu du tem con- 
norinnea de pa- 
altfel decît înt’--un 

dinamic. palpabil :

faptelor
de zi cu zi

Interviu cu ing. Alexandru NOURESCU, 
directorul Institutului de studii și proiectări hidroenergetice

tismul faptelor de zi cu zi 
dobindește noi valențe 
datorită modului magis
tral in care partidul nos
tru canalizează pe același 
făgaș eforturile pentru 
dezvoltarea multilaterală 
a economiei și ridicarea 
conștiinței socialiste a po
porului.

— Ne-ați vorbit despre 
modificări in geografia 
fizică a patriei. V-afi re
ferit, desigur, la Bicaz. la 
Argeș, la Porțile de Fler, 
la Lotru...

de a fi, de a se compor
ta, de a acționa demon
stra entuziasmul, patosul 
ei patriotic. Dăinuia aco
lo simțămintul general 
că ceea ce se înfăptuieș
te reprezintă un act 
constructiv de mare în
semnătate pentru viitorul 
patriei. Așa trebuie să 
ne explicăm actele de e- 
roism care s-au produs 
cu acel prilej și tot așa 
să înțelegem de ce Bica- 
zul a însemnat, pentru 
mii de oameni, Intrarea

perioadă de documentare, 
de studii la fața locului 
i-a creat un sentiment de 
stăpin al văii și al mun
ților pe care urmează 
să-i înnobileze prin pro
iectul său. Din clipa in 
care a croit prima schiță 
de amenajare și pină ajun
ge să definitiveze proiec
tul șl apoi și după 
ceea, el, ca stăpin 
avind pentru asta 
mandat patriotic — 
dominat de gîndul 
e obligat să dea pro-

a-
un 

este 
că

Icctului său cea mai 
înaltă valoare. Glndește 
despre lucrarea respecti
vă ca despre ceva care-1 
aparține In cel mai înalt 
grad și chiar il aparține 
pentru că avutul acesta 
este avutul țării șl el se 
simte, mai exact, este res
ponsabil pentru el. Partf- 
< Iparea devine un act do 
răspundere, iar această 
răspundere e străbătută 
de patriotism...

— Dincolo de fapta, de 
îndatorirea de fiecare zi 
cum vedeți exprimată in 
act social, în atitudine 
civică această înaltă răs
pundere ?

— Aș zice că se ex
primă in idealul despre 
viață ; despre viața pro
prie si viața țării, a po
porului. idealuri în strin- 
să concordanță cu idea
lul comunist al patriei 
sau mai exact zis : Idea
lul propriu derivat din 
idealul comun. Forța di
namizatoare a acestui 
ideal. înseamnă, pe planul 
obligațiilor concrete, în
deplinirea sarcinilor de 
fiecare mompnt. Timnul 
producției trebuie să dea 
naștere unor lucruri per
fect valabile și In etapa 
următoare. Trebuie vizat, 
întotdeauna. viitorul, 
perspectiva. Tată, noi am 
proiectat între multe al
tele barajul de la Vidra 
pentru hidrocentrala de 
pe Lotru. S-a întocmit 
prima variantă, apoi a 
doua, a treia... De la so
luțiile clasice, foarte co
mode pentru proiectant 
dar costisitoare pentru 
tară. în condițiile de la 
Vidra s-a ajuns la o va
riantă optimă. Ea repre
zenta nu o repetare a ex
perienței. nu era un lu
cru de rutină ci, prin că
utări. devenise ceva cu 
totul nou, o deschidere 
spre viitor în tehnica ba
rajelor.

— Ce raport stabiliți 
Intre conștiința profesio
nală si conștiința patrio
tică t

— Există o relație foar
te strînsă între aceste 
două coordonate ale con
științei. Ele se leagă prin 
același sentiment al da
toriei de a-țî conecta ca
pacitățile la efortul ge
neral al poporului, de a 
munci cu devotament și 
competentă pentru țară, 
pentru socialism.

Miha! CARANFIL
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MUNCA viața ta,
viața ta in MUNCA

RĂSPUNDEM 
PENTRU EDUCA
REA TINERETU

LUI

Pe marginea artico
lului „Dacă la vîrsta 
întrebărilor răspunsu
rile sint căutate la 
bar...* („Scînteia", 23 
iunie a.c., pagina „O- 
mul...“), unde erau cri
ticate fuga de muncă, 
parazitismul, mentali
tatea nocivă a unor ti
neri, potrivit căreia lo
cul de muncă, școala 
pot fi înlocuite cu... 
„locul" la bar, cu trin- 
dăvia. am primit la re
dacție mai multe 
scrisori. Toate exprimă 
același lucru: dezapro
barea opiniei publice 
față de faptele critica
te, față de cei care 
caută să-și facă din „a 
sta la bar" o „profe
sie". Tn toate se subli
niază răspunderea pe 
care o poartă părinții, 
școala, organizația de 
tineret in educarea so
cialistă a tinerilor, pen
tru promovarea in no
durile acestora a dra
gostei față de muncă, 
față' de patrie, a res
pectului față de valo
rile morale ale societă
ții noastre socialiste.

„în calitate de cetă
țean. de părinte cred 
cu tărie in faptul că nu 
există șl nu poate 
exista un alt ideal de 
viață in afara idealu
lui făurit prin muncă 
cinstită, creatoare, in 
afara Idealului comun: 
construirea societății 
comuniste — ne scrie 
Traian Ceaușu. maistru 
la serviciul mecanic-șef 
uzinele „Electromag
netica" din București. 
De aceea, am primit cu 
deosebită satisfacție 
propunerile de măsuri 
pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideo- 
logice. de educare mar- 
xist-leninistă a mem
brilor de partid, a tu
turor oamenilor mun
cii. Ca părinte m-a bu
curat nespus de mult 
atenția acordată îmbu
nătățirii activităților

cultural-educative și 
distractive în rindul 
tineretului și în special 
al elevilor și studenți
lor, combaterea mani
festărilor de cosmopo
litism, a modelor îm
prumutate de aiurea ; 
consider ca o măsură 
salutară faptul că se va 
interzice servirea bău
turilor alcoolice in toa
te localurile distractive 
pentru tineret Eu aș 
propune ca toate loca
lurile unde se consumă 
alcool — mai ales baru
rile de noapte — să fie 
controlate cu toată se
riozitatea. să se interzi
că accesul minorilor. 
Astăzi îmi este și mai 
limpede rolul pe care 
trebuie să-1 avem noi, 
părinții, școala, organi
zația de tineret, cei
lalți factori educativi 
în orientarea în viață 
a tinerei generații. Pu
blicarea unui număr 
mai mare de articole 
cu caracter educativ 
ne-ar ajuta în mod 
substanțial in îndepli
nirea exemplară a an
cestor sarcini de o- 
noare".

SPUNE-MI CUM 
MUNCEȘTI, CA 
SĂ-ȚI SPUN CINE 

EȘTI

în articolul „Un „in
secticid" forte pentru 
parazitul social"
(„Scînteia", 7 iulie a.c., 
pagina „Omul...") am 
prezentat citeva ipos
taze ale parazitismului. 
Printre scrisorile pri
mite ulterior, se nu
mără și cea a tovarășu
lui Ion Dobrescu. mer
ceolog la cooperativa 
de consum din Cimpu- 
lung-Muscel, in care 
se spune : „Am citit cu 
deosebit interes artico
lul publicat $i sînt In
tru totul de acord cu 
concluziile care se des
prind din el : trebuie 
să apreciem oamenii 
numai în funcție de 
faptele lor. trebuie să 
le cerem — in schim
bul drepturilor pe care 
le oferă societatea so

cialistă — să-și înde
plinească obligațiile 
față de societatea so
cialistă. Munca in fo
losul societății este sin
gura care conferă 
drepturi in fața socie
tății. Organizațiile de 
partid, de sindicat și 
tineret, colectivele de 
muncă trebuie, cred 
eu, să pună in perma
nență in discuție ati
tudinea față de mun
că. relația dintre inte
resele fiecărui individ 
in parte și interesele 
generale ale societății. 
Și nu numai la modul 
general, ci concret !

„Spune-mi cu cine te 
aduni, ca să-ți spun 
cine ești" — zice pro
verbul. De curind, ci
neva mi-a povestit că, 
în fabrică la el, pro
verbul circulă astăzi 
puțin schimbat: „Spu
ne-mi cum muncești, 
ca să-ți spun cine 
ești". Geniul popular a 
sesizat și sintetizat 
încă o dată profundele 
transformări petrecute 
în societatea noastră 
socialistă, faptul că 
omul se autodefinește, 
își arată Întreaga va
loare numai în procesul 
muncii. Și. ca întot
deauna, autorul a ră
mas anonim. Eu il știu 
însă. Este, cu siguran
ță. unul dintre coope
ratorii care, în campa
nie. muncesc din zori 
pină noaptea tirziu pe 
vasta tarla a țării pen
tru strîngerea la timp 
și în bune condiții a 
recoltei, ori unul dino- 
țelarii care, atunci cînd 
a fost nevoie a lucrat 
24 de ore din 24 pen
tru a întreține cu mii- 
nile sale flacăra vie a 
cuptorului, ori unul din 
tehnicienii sau ingine
rii care, la miez de 
noapte, își Întrerup 
somnul pentru a nota 
o idee care va spori 
randamentul mașinilor 
noastre, ori poate, cine 
știe, unul din flăcăii 
aceia care, cu pieptul 
lor. au ținut In u.rmă 
cu un an calea apelor 
apărind digul de la 
Insula Mare a Brăilei. 
Oricine ar fi autorul, 
știu despre el un lu
cru : că muncește cu 
dragoste si devotament 
in sluiba patriei socia
liste. Adică, știu tQtul".
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eyl — Am sarcini gre-
le I... Nu mâ mai
încârcați cu al

tele 1...

Desene de :
Eug. TARU

Cu figura aceea imberbă, cu luci
rea aceea ușor jucăușă a ochilor mo
bili și mereu surizători, te-ai aștepta 
ca tinărul din fața ta — după apa
rențe aproape un adolescent — s-o 
zbughească imediat pe ușă ca să bată 
mingea pe locul viran de lingă clă
dire. Rămii uimit insă cînd remarci 
siguranța de sine și dezinvoltura ma
tură cu care împarte celor din jur 
indicații precise, operative, compe
tente, privirea expertă, critică, ne
iertătoare, cu care cercetează lucrul 
făcut de ceilalți înțelepciunea de ac
tivist experimentat cu care dă sfa
turi. sugerează soluții, antrenează e- 
nergii, dinamizează voințe. Căci Ion 
Ghiurciu sintetizează in persoana sa, 
la ora actuală, pe unul dintre cei mai 
tineri maiștri — dacă nu chiar cel 
mai tînăr — ai Combinatului de in
dustrializare a lemnului Pipera și pe 
secretarul Comitetului U.T.C. al com
binatului.

Biografia lui muncitorească începe 
cu un moment, oarecum dramatic, de 
ruptură, cu un prim act de opțiune 
conștientă, care marchează de timpu
riu afirmarea unei atitudini și racor
darea simplă, firească la un ideal de 
viață. Acum vreo zece ani lucra ca 
ucenic la un atelier ai unei coope
rative de mobilă și tapițerie. „Nu 
eram încă utecist, dar cred că aveam 
încă de atunci un embrion de spirit 
muncitoresc" — ne spune cu acel su- 
ris deschis și limpede care pare a 
dezvălui toate cotloanele sufletului. 
Fusese dat să lucreze pe lingă doi 
meseriași mai în virstă, care numai 
meserie nu-1 învățau, în schimb se 
întreceau să facă tot felul de „ciu
buce" și „fușeraie". ,,într-o bună zi 
am simțit că nu se mai poate așa — 
adaugă el. Nu zic, ferească sfîntul, 
că în cooperația meșteșugărească în- 
tilnești numai ciubucari, dar eu avu
sesem parte de doi asemenea „pro
fesori" al căror exemplu, dacă-1 ur
mam, riscam să mă degradez cu totul 
și ca muncilor și ca om. Mă apuca
se un fel de dezgust care putea, dacă 
nu-i găseam repede un leac, să se 
prefacă într-un dezgust față de me
serie. De asta mă temeam cel mai 
mult, vă spun drept. Poate că n-am 
procedat intru totul just — eram prea 
tinăr ca să mă lupt cu cei doi și-mi 
lipsea căliroa aceea combativă - pe 
care ți-o dă U.T.C.-ul — dar într-o 
zi, fără măcar să-mi iau lichidarea, 
am părăsit atelierul „ciubucarilor" și 
m-am înființat aici, la fabrică, să mă 
angajez ca muncitor".

Ion Ghiurciu a urcat între timp 
citeva din treptele ierarhiei profesio
nale. Și-a lărgit orizontul de cunoș
tințe intr-ale meseriei. A fost tîm- 
plar de mobilă, pe urmă — cînd noile 
tehnici au îmbogățit arsenalul acestei 
industrii de vechi tradiții — s-a re
calificat operator chimist cu specia
litatea „tipograf de melamină". A- 
ceastă simbioză a unor meserii ce 
altădată păreau la mii de kilometri 
depărtare una de cealaltă — poligra
fia și prelucrarea lemnului — se 
traduce prin imprimarea pe foile de 
plastic aplicate mobilei a unor dese
ne de mare finețe ce imită la per
fecție nervurile lemnului. Văzînd in 
el acea inepuizabilă dorință de a în
văța, de a se perfecționa, care carac
terizează pe omul îndrăgostit de pro
fesie, maistrul Aristide Stan i-a 
transmis pas cu pas cunoștințele, de
prinderile, competențele de diriguitor 
al locului de producție, lăsindu-1 — 
cind s-a retras la pensie - „moș
tenitor" de drept și de fapt al postu
lui de maistru.

Intre timp Ion Ghiurciu și-a ter
minat liceul la seral, acum se pregă-

tește pentru școala de maiștri. A de
venit utecist, membru de partid, a- 
poi — anul acesta — a fost ales, pen
tru meritele sale recunoscute, se
cretar al comitetului U.T.C., pe copi- 
binat. Un drum firesc, simplu, 
marcat insă definitoriu de opțiunea 
aceea esențială a adolescenței : op
țiunea pentru o viată închinată nu 
numai datoriei sacre, clar și pasiu
nii nobile, autenticei plăceri dc a 
munci. „Mă întrebați cind am timp 
să le fac pe toate — și producția, și 
invătătura, și munca obștească. Știți 
ce am observat ? Că de cînd sint 
mai încărcat de sarcini parcă le fac 
mai ușor. Nu știu, poate că mi se 
întimplâ asta numai mie, dar am 
senzația că una o înlesnește pe alta, 
chiar dacă la început mi se pare că 
se cam bat cap în cap. In ce privește 
activitatea mea de secretar al U.T.C., 
pot spune că de mult n-am mai pri
mit un ajutor atît de direct, de ne
mijlocit. de adine și fertil, ca prin 
expunerea recentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Nu poți să nu 
fii de acord din toată inima cu se
cretarul general al partidului că or
ganizațiile U.T.C. n-au sarcină 
mai nobilă — și, totodată, mai pro
prie lor — decît de a fi „colective 
de luptă pentru educarea comu
nistă".

Ion Ghiurciu tăcu, privi o vreme 
pe fereastră, apoi reluă : „Cu ti
nerii nu se lucrează, desigur, foarte 
ușor, căci ei nu se mulțumesc cu răs
punsuri simpliste - cum se spune — 
gata mestecate, la numeroasele în
trebări și probleme pe care le ridică. 
După mine insă esențialul e să le 
demonstrezi prin fapte convingătoa
re, cu exemple culese chiar din 
jurul lor, că munca e unica sursă de 
satisfacții durabile în viață. Unii 
dintre ei vin cu argumente de genul 
ăsta : bine, bine, dar munca nu e un 
scop în sine. La care le răspund : 
da, așa e, munca nu e un scop in 
sine, e numai un mijloc, mai bine 
zis o cale, dar e cca mai sigură cale 
spre tine însuți, căci numai in mun
că te realizezi total, cu talentele și 
capacitățile (ale, iți afirmi pasiunea 
dc cunoaștere, te perfecționezi ca 
om, ca tovarăș, ca membru al so
cietății".

Printre exemplele „culese din jur" 
pe care secretarul ”m ~ ’ ,_
Pipera le oferă ca _____
discuții sînt și cițiva tineri de la fa
brica de mobilă, al căror fel de a 
munci și de a se comporta, nu nu
mai în colectiv dar și în afara lui, 
îl consideră, pe drept cuvînt, cel mai 
bun „material didactic" in activita
tea educativă.

Unul dintre ei este Nicolae Osiac, 
montator de mobilă, poreclit printre 
tovarășii lui de atelier și de „cămin 
al burlacilor" — și o să vedeți de ce 
— „premiantul". Căci, intr-adevăr, 
lui Osiac de cind se știe — și la școa
la profesională, și la liceul- seral, și 
acum la facultate, căci e student la 
A.S.E. în anul II — i-a plăcut să se 
numere printre primii. Și mai ales 
în producție ! Nu dintr-o mentali
tate de om care aleargă cu tot dina
dinsul după recunoașteri și distinc
ții, ci din sentimentul — nu numai 
mărturisit de el, dar și dovedit prin 
fapte — că locul în societate ți-1 
acordă oamenii in bună măsură și 
după locul pe care ți-l acorzi ție 
însuți in propriii tăi ochi, loc care 
se concretizează in faptele tale coti
diene. „Dacă 
un derbedeu,
ceilalți cum să te privească ? — îmi 
spunea el. Unii tineri sint supărați 
că nu sint luați în serios de cei virst-

U.T.C. de la 
argumente în

nlcl, dar eu îl întreb de obicei : de 
ce nu te iei tu însuți in serios ? De 
ce muncești de mintuială, de ce-ți 
neglijezi sarcinile, de ce te limitezi 
la cele citeva clase elementare și nu 
tinzi mai sus ? Că doar niciodată și 
nicăieri ca la noi astăzi nu s-au pus 
la dispoziția tinerilor atitea Înlesniri 
ca să învețe, să se perfecționeze, să 
devină oameni".

Există niște prejudecăți înrădăci
nate împotriva „mentalității de pre
miant". Alita timp cit se referă la 
egoism, la goana după recompense 
și notorietate cu orice preț, e vorba 
de o firească și pe deplin justificată 
repulsie. Dar aici avem de-a face — 
și nu numai in cazul lui Osiac, ci și 
al altor „premianți" ai anilor noștri 
— cu o altfel de mentalitate, nutrită 
de educația socialistă a colectivelor 
muncitorești, mentalitate in care pre
domină nu aviditatea de a lua, a 
profita, a se imbulba, cl năzuința 
generoasă de a se dărui, de a împăr
tăși, dc a înfăptui. Nu e ușor, vezi 
bine, să stai opt ore in producție, să 
muncești fără greș, să Îndeplinești 
uneori și o normă jumătate, să te 
bați nu numai pentru calitatea pro
dusului realizat de tine, dar și a 
celui executat de omul de lingă tine, 
să o răspunzi apoi la toate chemările 
organizației U.T.C. (n-a fost ac
țiune de muncă patriotică de la care 
Osiac să fi lipsit), apoi seara să-ți 
iei cărțile și caietele în servietă și 
să te duci la cursurile serale ale fa
cultății. iar după aceea noaptea — și 
nu o noapte sau două, ci luni de-a 
rindul — să zăbovești îndelung asu
pra manualelor. Iar in răstimpul a- 
cesta să nu ai absolut nici o absență 
sau intirzicre, nici motivată, nici ne
motivată !

Și ca Nicolae Osiac mai sint Încă 
tineri unu și unu la fabrica de mo
bilă. I-aș putea numi pe Andrei 
Bălănoaia, pe Gheorghe Pistol, pe 
Paul Magercu, pc Ion Badea. Toți 
fruntași, toți seraliști — fie la liceu, 
fie la facultate — toți cu preocupări 
multiple, cu un univers spiritual 
bogat, cu o mare poftă de viață, de 
glumă, de cîntec, de dans, dar care 
știu să pună întotdeauna mai presus 
de orice țelul, obiectivul, idealul — 
deci munca.

— Pe noi așa ne-au Învățat oame
nii uzinei și climatul societății noas
tre : că rostul omului e să mun
cească, să producă — ne spunea unul 
dintre el, Paul Magercu, cel care, la 
24 de ani, știe meserie — vorba se
cretarului comitetului de partid, to
varășul Ion Găvruș — „cit cinci 
cu vechime". Eu nu mă văd 
pe mine și nu-i văd pe tovarășii 
mei în postura de a sta cu brațele 
încrucișate. Ce-i aia sâ nu mun
cești ? Păi atunci de ce mai faci um
bră pămintului !? Să trăiești înseam
nă, în mentalitatea poporului nos
tru, să-țl justifici locul pe pămint — 
și asta n-o poți face decît muncind, 
rcalizind, creincl. Cit timp regăsești 
munca in viața ta și viața ta in 
muncă, atita timp te poți considera

NU
D

parazitismului
social!

tu te consideri 
un om de nimic,

Victor B1RLĂDEANU

Nenumărate sint înfăp
tuirile cu care ne mîndrim, 
precum nenumărate sint 
faptele de muncă străbătu
te de abnegație, de eroism, 
ale tineretului nostru, fapte 
cuprinse in marile realizări 
ale țării. Ele confirmă fără 
putință de tăgadă ampli
tudinea integrării tinerilor 
noștri, băieți și fete, in rit
murile înalte ale construc
ției socialiste, atestă pozi
țiile morale înaintate ciști- 
gate de ei în societatea 
noastră, temei de îndreptă
țită stimă și prețuire.

Cu atit mai reprobabile 
ne apar, rarele excepții de 
felul celor de curind infi
nite intr-un raid la Cra
iova.

...Orele serii. In între
prinderile craiovene tinerii 
din schimbul I iși fac da
toria in cadența firească a 
muncii fiecărui colectiv. 
Cei de la care au preluat 
ștafeta citesc, se recreează, 
beneficiază de răgazul pen
tru refacerea forțelor. Prin
tre ei, aidoma buruienilor 
in lan, alții nu muncesc. Și 
fiindcă nu muncesc nu-și 
pot justifica in nici un fel 
sursele de trai. Iată-1 pe 
Adrian Stamate, zis Cișu, 
zis „Jerry cascadorul".

Prima dată „Jerry" s-a 
făcut remarcat la ștrand. 
O poveste frumoasă, cu un 
angajament la nu știu ce 
casă de filme din Apus (!?) 
— de unde și porecla dc... 
cascador ! — stirneșto cu
riozitatea și imaginația u- 
nor fete naive. „Jerry" i§i

creează o tristă faimă din 
a lenevi, mascindu-și aler
gia față de muncă cu ar
gumentul : „Din zi in zi 
aștept să înceapă turnarea 
filmului. Atunci o să am 
de tras, nu glumă !“ Dar 
pină atunci, e nelipsit de la 
restaurantele „Minerva" și 
„Jiul". Firesc, se ridică în
trebarea : de unde banii ? 
„A luat avans în contul 
filmului !“ — cred naivii.

„Misterul" se dezleagă 
repede și fetițele entuzias-» 
mate iși revin in matca 
normală a unor ginduri mai 
lucide. Presupusul casca
dor, care fugea de muncă 
precum dracul de tămîie, tiu 
era decît un banal pungaș ! 
„îndeletnicirea" care-i în
găduia să-și etaleze aerele ? 
Furtul din buzunare — din 
buzunarele celor care lu
crau in schimburile unu, 
doi, trei cit timp „Jerry" iși 
făcea veacul în lene. 
Surprins furind, „cascado
rul" de pe strada Verdi nr. 
12 din Craiova este condam
nat urgent. Firesc: legile 
noastre pedepsesc hoția, a- 
pără munca cinstită.

Tn cazul mai sus înfăți
șat însă, frapează și altce
va : îngăduința cu care era 
privit eroul de filme nici
odată turnate. Am investi
gat mediul tn care „Jerry" 
iși etala prezența și ne-am 
dat seama că cei mai mu Iți 
nu-i luau în serios baliver
nele Dacă lucrurile stau 
așa - și așa stau, cu ade
vărat - stîmeșt? încă ne
dumerire faptul că nimeni

nu s-a întrebat de uncle are 
„Jerry" atiția bani pentru 
restaurante, cu ce-și lus
truia lenea, care era sursa 
veniturilor sale? Această a- 
tiludine indiferentă, de to
leranță a perpetuat „ape
titul" individului pentru ba
nul nemuncit, i-a încurajat, 
într-un anume fel, parazi
tismul.

Afirmarea atitudinii fer
me, ncingăduitoare față de 
fuga de munca cinstită, de 
abaterile de la normele mo
rale statornicite in societa
tea noastră poate acționa 
ca un factor profilactic, do 
readucerea pe linia de plu
tire a unor tineri ce-și 
pierd, uneori, busola. în
găduința, toleranța din je
nă sau din indiferentism 
duc in schimb la deznodă
minte nedorite. Nu o dată, 
de pildă, cei care frecven
tează barul hotelului 
„Jiul", personalul de aici, 
l-au văzut pe Radu Voicu- 
lcscu, de pe str. Simion 
Bărnuțiu nr. 6. tînăr fără 
nici un căpătii, în... exerci
țiul funcțiunii : achizițio- 
nind brichete de la străini 
pe care le vindea apoi cu 
350 de lei bucata ! Fiu de 
medic, cu niște studii în
cropite din repetenție in 
repetenție, cu pletele flutu
ri nd la ora prinzului și a 
cinei, R. V. devenise o fi
gură Ditorească. „Filozofia" 
lui do viață ? Traiul clin 
expediente, din învîrteli 
cu obiecte procurate de 
la străini șl plasate la 
bursa neagră. La virsla

cînd foștii colegi de 
școală muncesc la strung 
sau la planșetă, lăurind bu
nuri pentru cerințele între
gii societăți, la vîrsta cind 
foștii colegi și-au cîștigat 
un loc demn în viață, R. V. 
a apucat pe calea unui trai 
cie parazit Ce satisfacții îi 
pot răsplăti „eforturile" în 
această „branșă' ? Se înțe
lege că nu poate fi vorba 
aici de satisfacții Viața lui 
R. V. se scurge dintr-o „o- 
cazie" în alta Oameni care 
eșuează in astfel de „pre
ocupări" nu cunosc nici
odată și nicăieri sentimen
tul realizării personalității 
umane.

Investigațiile noastre 
ne-au pus față în față cu 
alți patru tineri a căror u- 
nică trăsătură comună este 
dorința de trai bun pe spi
narea altora. Biografiile ce
lor patru reproduc în esență 
datele caracterologice ale 
celor puțini la număr care 
n-au trăit niciodată satis
facția muncii cheltuite în 
numele unui ideal, nu s-au 
bucurat de lucru) durat cu 
mina, cu mintea lor.

La cei 21 de ani al săi, 
Florin Ț. și-a compus o fi
gură blazata pe care o dis
tingi totuși cu greu între 
nletele-i ce-i curg spre bar
bă. Client statornic al ba
rului „Jiul". La fel de sta 
torn ic îl secondează Costel 
O., cei doi fiind amici la ca
taramă cu Violeta P., veș
nic candidată la studenție 
si Eugenia S„ altă obișnui
tă a localului. II întrebăm

pe Florin Ț. cu ce se o- 
cupă.

— Păi, deocamdată, cu 
nimic...

Deocamdată, Ia 21 de anii 
Costel, Violeta, Eugenia 1 
La fel, „deocamdată".. 
Bani de buzunar ? Ce mai 
ciupesc de la părinți, (caro 
nu se întreabă ce fac copiii 
lor, cu ce se îndeletnicesc, 
ce vor face in viață) ce mai 
ciupesc de la alții (naivi și 
creduli care n-au tăria să 
reacționeze ferm, omeneștu 
în fața parazitismului so
cial).

Ce au de gind să facă ? 
Violeta așteaptă o nouă se
siune. Poate., reușește 
reușită pusă sub semnul 
probabilității după „biblio
tecile" pe care le frecven
tează I Cit despre ceilalți 
— așteaptă și ei o „ocazie 
convenabilă" să facă ceva. 
(Pină una alta au fost 
prinși furînd hainele .ie 
piele și portmoneele unor 
clienți ai restaurantului!)

Unul dintre acești tineri 
ne-a replicat atunci cînd a 
văzut că ne interesăm de 
locul unde muncește :
- Ce aveți cu mine? Sînt 

tînăr, mă distrez și eu. La 
să că vine ea și vremea 
muncii !.„

Pină să vină vremea 
muncii, individul cu prici
na se înfrupta fără rușine 
din munca altora, sfidînd 
principiile elementare aie 
eticii noastre, sfidînd efor
tul cotidian al celor d;n 
jur. sfidînd legile. O dată - 
practicind furtui care, ca

oricare, furt, este pedepsit 
de lege. In al doilea rind
— hoinărind pe asfaltul 
turnat cu muncă și sudoare 
de alții, purtindu-și lenea 
în umbra barului sau a res
taurantului clădit cu mun
ca și sudoarea altora, mer- 
gind în săli de cinemato
graf construite prin mun
ca și sudoarea altora, cu 
bani ciștigați prin munca 
altora (fiindcă banii nu in
tră in circuit decît ca răs
plată a muncii. Cineva a 
muncit pentru tot ceea ce 
primește el de la societate
— măcar de ar fi și un pa
har cu apă — ; nemuncind 
el, pur și simplu fură!) 
Furtul acesta este la fel de 
nociv pentru societate ca și 
„furtul direct" și el trebuie 
condamnat cu aceeași vi
goare.

Fenomene ca acelea în
fățișate în rîndurile dc fa
ță se cer combătute cu ho- 
tărire. Orice concesie fă
cută parazitismului social 
este de două ori un rău: in 
primul rind pentru că per
mite traiul far? muncă — 
adevărată ofensă la adresa 
celor ce muncesc, apoi 
centru că hlîndețea* este 
o invitație directă făcută a ■ 
cc stor tineri către făptuirea 
ur or și mai grave acte an
tisociale. Căci se știe : tra
iul fără muncă este de obi
cei primul pas- spre poar’.a 
pf ritenciarulul...

Ion ZAMFIRESCU 
Miltlade IONESCU
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Oamenii muncii din lumea capitalului

POVARA
„TRIUNGHIULUI VICIOS": 

INFLAȚIE - IMPOZITE - ȘOMAJ
• Un eșafodaj al exploatării 9 Cui slujește „poliția salariilor" ?
• Pentru un pahar cu apă... • Pe căi directe sau ocolite, spre

spolierea cetățeanului

„Un bistrou la Paris... Doi dintra 
prietenii noștri mănincă aici de ci
teva ori pe săptămină. Vineri, aceștia 
constată cu stupoare că prețul ape
ritivelor a crescut cu 2 franci față 
de joi. iar prețul felurilor de bază 
din meniu cu 4 franci. «.Banii se duc 
repede» — suspină francezul. «Viața 
este prea scumpă in Franța» — se 
plinge turistul. «Sporirea prețurilor 
este foarte puternică» — constată 
guvern uL..“

însemnările de mai sus au apărut, 
xilele trecute, sub un titlu edificator 
„Valsul prețurilor", in loc de edito
rial, pe prima pagină a oficiosului 
..LA N ATION". Secvența descrisă de
pășește insă granițele unei singure 
țâri, ilustrind. in realitate, o stare de 
lucrun generală in majoritatea ță
rilor din lumea occidentală — crește
rea Îngrijorătoare a costului vieții. 
Date statistice din surse oficiale, de 
venite publice în ultima vreme, sint 
elocvente in acest sens. Astfel, po
trivit calculelor Organizației pentru 
cooperare și dezvoltare economică 
(O.C.D.E.), prețurile au urcat, intre 
anii 1963—1971, in S.U.A. cu 26,8 la 
sută, in Marea Britanie cu 35.3 la 
sută, in Franța cu 30.9 la sută. In 
Italia cu 27.7 la sută, in R. F. a Ger
maniei cu 20.6 la sută.

De la începutul acestui an. această 
tendință s-a accentuat. In Franța, de 
pildă, in primele cinci luni, prețurile 
au crescut cu 2.8 la sută, ceea ce co
respunde unui ritm anual de 6,7 la 
sută, iar in R.F. a Germaniei datele 
înregistrate in acest interval prefigu
rează pentru anul in curs un ritm de 
8 la sută.

Cifrele consemnează simptomele in
dubitabile ale inflației, maladie cro
nică a capitalismului. De remarcat că 
acest proces inflaționist se manifestă 
din plin in sfera bunurilor de con
sum și prin aceasta se repercutează 
nemijlocit asupra nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

O particularitate a actualului proces 
inflaționist este caracterul global și 
persistent al acestuia. Intr-adevăr, in
flația nu mai este proprie unei țări 
sau unui grup de țâri occidentale, ci 
s-a extins pe ansamblul sistemului 
capitalist, urmărindu-1 ca o umbră. 
Cindva, unii economiști burghezi con
siderau că o anumită doză de inflație 
este necesară expansiunii economiei, 
detenr.inind stimularea investițiilor 
industriale. Practica Insă nu mai con
firmă aceste teorii. In S.U.A., de 
pildă, deși inflația s-a dezvoltat, ge- 
nerind o creștere a prețurilor, între 
1969 și 1970, de la 5,4 la sută la 5,5 
la sută, nu a fost semnalată nici o 
sponre marcantă a producției interne.

Inflația care bintuie in prezent in 
S.U.A. este întreținută de cheltuie
lile militare exorbitante prilejuite de 
războiul din Vietnam, de întreținerea 
celor peste 3 000 de baze mili
tare in străinătate, de cursa înar
mărilor. Administrația americană a 
căutat soluții in afara acestor 
cauze profunde, promovind „mă
suri de austeritate". Rezultatul : 
creșterea numărului șomerilor la 
5.4 milioane, adică 6 la sută din to
talul forței de muncă, in timp ce in
flația a continuat să ia proporții cu 
o rată anuală de aproape 6 la sută.

Firește, capitalismul monopolist 
caută, ca întotdeauna, să iasă din 
impas pe seama clasei muncitoare, a 
maselor largi populare. In acest scop 
este repusă actualmente cu. insistență 
pe tapet cunoscuta rețetă a „politi
cii veniturilor", a instituirii unui con
trol direct, prin intervenția statului, 
asupra salariilor spre a le menține la 
același nivel, in ciuda creșterii verti
ginoase a prețurilor — ceea ce are ca 
urmare scăderea puterii de cumpărare 
a oamenilor muncii, micșorarea veni
turilor lor reale. „Politica venituri
lor" promovată de apologeții burghezi 
a fost numită, pe drept cuvint, „po
liția salariilor". Caracterul antipopu
lar al acestei politici este evident. în
cercările diverselor state capitaliste 
de a impune maselor o asemenea po
litică ca mijloc de jugulare a infla
ției s-au soldat cu tot atitea eșecuri. 
Prin largi mișcări greviste, clasa 
muncitoare luptă împotriva manevre
lor monopolurilor de a plasa povara 
inflației pe umerii celor ce muncesc.

Pe de altă parte, „politica venitu
rilor" este in strinsă legătură cu ac
centuarea fiscalității. Sistemul fiscal 
capitalist este o piramidă a inechi
tății. In Franța, impozitele pe veni
turi și taxele vărsate anual stalului se 
ridică la 154 miliarde de franci, adică 
peste 21 la sută din valoarea totală 
a producției franceze. Or, din ansam
blul acestor impozite și taxe, cota ce 
revine claselor avute este mai mică de 
o cincime, in timp ce peste jumătate 
din volumul acestor impozite și taxe 
revine muncitorilor din fabrici și uzi
ne. La acestea se adaugă așa-zisele 
„impozite pe consum". Statul per
cepe o taxă de 7,5 la sută la prețul 
piinii, laptelui, alimentelor de primă 
necesitate și chiar al apei obișnuite ; 
33 la sută la prețul unei mașini, 75 
la sută la cel al benzinei etc. O fa
milie mijlocie de patru persoane plă
tește anual statului 8 000 de franci 
taxe pentru tot ceea ce cumpără, re- 
dudndu-i considerabil posibilitățile de 
consum. în total, aceste impozite in
vizibile aduc statului 63,3 la sută din

O mărturie grăitoare despre viata periferiei marilor metropole, in lumea 
unde banul este atotputernic

rețetele fiscale, adică 97,68 miliarde de 
franci, la care dacă se adaugă taxele 
de timbru se însumează 100,89 mi
liarde franci.

în Suedia, primele săptămini ale 
lunii februarie sint considerate cele 
mai neplăcute ; nu din cauze meteo
rologice, ci pentru că este perioada 
completării „declarației de impozit". 
Pe cele patru pagini ale declarației 
sint tipărite Întrebări, la prima ve

dere. nevinovate. Dar, In funcție de 
răspunsuri, se calculează atit pro
porția impozitului pe venit, cit și a 
impozitului municipal. In acest fel, 
„ancheta” se transformă intr-un 
mijloc extrem de eficient de spo
liere a cetățeanului. în pofi
da simplității chestionarului, com
pletarea declarației este o treabă 
destul de complicată. Muncitorul tre
buie să știe că, de pildă, contravaloa

rea hainei de protecție, pe care a 
reușit să o obțină de la patron, se 
adaugă la surplusurile de venituri, 
in timp ce costul transportului in 
comun de la domiciliu la slujbă se 
poate scade din volumul veniturilor.

De altfel, Suedia este, se știe, țara 
cu unul din cele mai ridicate ni
veluri de impozite din lume. O fami
lie cu un venit mediu trebuie să plă
tească statului aproximativ o treime 
din salariu. Se adaugă apoi impozite
le municipale. „La Stockholm unele 
porțiuni de trotuare sint prevăzute cu 
încălzire centrală in cursul iernii 
pentru a topi zăpada — scrie ziarul 
..INTERNATIONAL HERALD TRI
BUNE". Gospodina care trece in 
drum spre piață pe aceste trotuare 
plătește 5 dolari pe o jumătate de 
kilogram de biftek".

La prelevările percepute direct de 
stat — fiscalitatea directă și indirec
tă, taxe diverse — se adaugă cele im
puse global de dominația capitalului 
și încasate prin cele mai diverse ca
nale. Modalitățile și taxele cre
ditului de consum permit apara
tului monopolist operarea unor 
„puncții" substanțiale din veniturile 
oamenilor muncii. „Integrarea tu
turor aspectelor vieții sociale in sis
temul monopolist (comerț, turism, 
distracții, cultură etc.) — scrie re
vista „ECONOMIE ET POLITIQUE"
— este însoțită de instalarea de co
lectori de plusvaloare în toți porii 
vieții sociale. Cea mai neînsemnată 
activitate este astăzi supusă agre
siunii capitalului : trebuie să plă
tești pentru a ieși pe plajă, pentru a 
bea un pahar cu apă"...

Edificiul de Impozite și de taxe 
acoperind o bună parte din venitul 
național al țărilor capitaliste, re
flectă deci natura raporturilor de 
producție. Controlat direct de stat, 
acest eșafodaj contribuie la intețirea 
exploatării colective a oamenilor mun
cii. Acest „triunghi vicios" al societății 
capitaliste — inflație, impozite, șomaj
— apasă tot mai mult asupra condi
țiilor de viață ale maselor muncitoa
re, accentuindu-se prăpastia care le 
separă de celălalt pol, al exploatato
rilor, îmbogățiți din roadele trudei 
lor.

Viorel POPESCU

Ziarul „SUN" a publicat 
nu demult desenul de mai 
jos. infuțișmd o gospo
dină britanică strivita dc 
uriașa povară a preturi
lor și a costului vietn, 
mereu in creștere. La câ- 
pătiiul ci, „doctorul" — 
ministrul finanțelor — în
cearcă să-și liniștească 
„pacienta", oferindu-i 
drept „calmant" perspec
tiva nedefinită a unei u- 
șurări a situației.

în ultimul său număr, 
„DEPARTAMENT Ol 
EMPLOYMENT GAZET
TE" face o disecție a bu
getului unei familii obiș
nuite britanice, subliniind 
dificultățile in continuă 
creștere cărora masele de 
oameni ai muncii trebu;e 
să le facă fată pe zi ce 
trece. Faptele prezentai? 
sint edificatoare in acest 
sens.

Primul și cel mai im
portant capitol al bugetu
lui familial, la care se re
feră publicația respec
tivă. este alimentația. Se 
remarcă un fenomen cu
rios : in urmă cu un an, 
o familie britanică chel
tuia pentru hrană 26,1 la 
sută din venitul său, in 
timp ce in prezent aceste 
cheltuieli s-au redus li 
25,7 la sută. Cum s-au 
putut reduce aceste chel
tuieli cind, in anul res
pectiv, potrivit declarații
lor ministrului agricultu
rii, James Prior, prețurile 
produselor alimentare au 
crescut cu 10,4 la sută : 
La această întrebare, gos
podina are un singur 
răspuns : renunțarea la 
alimentele „fără rost". 
Mai greu este de dat răs
punsul la altă întrebare : 
care sint alimentele „fără 
rost" ? Căci, in fiecare zi, 
englezul de rind trebuie 
să facă tot felul de mu
tații intre diversele capi
tole ale minusculului său 
buget sau de cele mai 
multe ori să radieze o 
serie de cheltuieli. Rind 
pe rind, tot mai mulți ce
tățeni înlocuiesc untul 
cu margarina ; pantofii 
uzați sint luați din nou 
la purtare, iar costumul 
cel vechi este recondițio
nat... în acest sens, re
cent, „FINANCIAL TI
MES", ziarul marii finan
țe din City, își intitula 
un articol in mod semni
ficativ „Cum să învățăm 
să trăim cu inflația".

Chiria — al doilea ca

pitol al „bugetului de fa
milie" — a crescut din 
nou față de anul trecut a- 
jungind astfel ca împreu
nă cu serviciile aferen
te să reprezinte 21.fi 
la sută. La acest capi'ol 
cetățeanul nu mai poa’e 
face nici o „reducere' ; 
chiria trebuie plătită cu 
orice preț, deoarece ne
plata sau intirzierea plădi 
echivalează cu aruncarea 
in stradă. Iată un fapt 
relatat de presă zilele 
trecute : „într-un colț 
umed al Comitatului Carr.- 
bridge, un muncitor agri-

prețurile acestora nu cres
cut in trei rinduri.

In sfirșit, ci’c cuvin
te despre Sele?ti'e Em
ployment Tax E.')■.")
— din caricatur i ziarului 
„SUN". Nu demult mi
nistrul finanțelor a pro
pus reducerea taxei res
pective, plătite <lc pa
troni, cu recomandarea ca 
aceștia să scadă unele 
Crețuri. Patronii s-au n- 

•s cu taxele reduse (pes
te .300 milioane lire pe 
an), dar prețurile nu ră
mas aceleași, sau chiar au 
sporit. Ziarul ,SUN“ se

Anatomia bugetului

unei familii britanice

„Și in frigider 
ce punem?”

col, soția sa, copiii și un 
nepot trăiesc sub o uriașă 
pinză gudronată. Ei se 
află acolo de peste 6 săp- 
tămini, de cind Fred Tu- 
rell și-a pierdut locul de 
muncă la ferma zootehni
că și a fost zvirlit afa
ră din casă. La sate dom
nește incă teroarea scoa
terii din locuință, ca o 
rămășiță a Evului mediu 
feudal".

Acum, ziarele anunță o 
nouă sporire a chiriilor. 
Proiectul de lege respec
tiv a fost prezentat par
lamentului la mijlocul a- 
cestei luni Din „bugetul 
cie familie" s-a redus co
ta parte destinată nu nu
mai alimentelor, dar și 
cea rezervata de aseme
nea cneltuieliior pentru 
bunuri cu folosință înde
lungată sau mai puțin în
delungată, ca și cele pen
tru transport, lumină etc.. 
de>i numai anul trecut

întreabă: „Dacă banii din 
reducerea taxelor n'i se 
întorc in buzunarul nos
tru, atunci in care buzu
nar merg ? Și de ce ?“.

Vorbind in parlament 
despre actuala situație din 
Anglia, deputatul laburist 
Adam Hunter spunea : „E- 
xistă o mare depresiune 
economică in țara". Prin
tre altele s-a citat fali
mentul răsunător al fir
mei „Rolls Royce-, ca ,i 
cel mai recent al șantie
relor navale „Upper 
Clyde-, cu consecințele 
lor sociale — șomaj, să
răcie pentru mii și mii de 
familii. Intr-un singur an 
(iunie 1970—idrie 1971) 
numărul falimentelor în
registrate in Anglia se a- 
propie de 5 000. ceea ce 
amintește de anii preves
titori de furtună de dinar 
ir.tea „marii crize'.

Ultimele cifre privind 
șomajul, publicate joi de

către guvernul englez a- 
rală' că in ultima lună 
(22 iunie — 22 iulie) 
numărul șomerilor î i An
glia a crescut cu peste 
67 ii()0, ajunginJ astlcl ia 
829 161, ceea ce repre-'in- 
tă cea mai ‘ivilli cilră 
pentru luna îulr de la cel 
de-al doilea război mon
dial. Rauortat ii numă
rul salariaților din în
treaga țara, aceasta în
seamnă că 3,4 la sută sint 
șomeri ; in multe regiuni, 
insa, procentajul șomaju
lui este mult mai ridicat, 
alingind 10 și chiar 20 la 
sula.

Un raport întocmit de 
„Child Poverty Action 
Group", care arăta că nu
mărul săracilor aproape 
s-a dublat in ultimii pa
tru ani, a fost înaintat 
primului ministru Heath 
— informează ziarul 
„GUARDIAN".

Minibugclul britanic, 
prezentat la începutul a- 
cestei săptămini de mi
nistrul de finanțe, An
thony Barber, a stirnit 
o vie dezbatere în presa 
londoneză. Măsurile a- 
doptate, care preconi
zează reducerea cu un 
procentaj infim a prețu
rilor la un număr de 
bunuri costisitoare. in 
timp ce prețurile mărfu
rilor de primă necesitate 
sint in continuă creștere, 
sint considerate de ma
joritatea ziarelor ca sim
ple paleative. Sint sem
nificative in acest sens 
informațiile publicate de 
presa britanică chiar de 
a doua zi după publica
rea mini-bugetului :

„FINANCIAL TIMES" : 
„Șomajul a crescut In 
Midlands".

„SCOTSMAN” : „700
muncitori au rămas fără 
lucru ca urmare a fali
mentului unei firme dc 
construcții".

„TIMES" : „închiderea 
de către „British alu
minium" a fabricii de a- 
lumină de la New-Port 
va însemna aruncarea pe 
drumuri a 400 de mun
citori".

„DAILY EXPRESS" : 
„La Wolverhampton mai 
mult de 4 500 bărbați și 
femei sint șomeri".

POSTUL DE RADIO 
B.B.C. : „La Londra nu
mărul șomerilor a atins, 
in prezent, cel mai înalt 
nivel de la cel de-al doi
lea război mondial."

„DAILY MIRROR" : 
„Se pare că pină la iar
nă numărul șomerilor 
va ajunge in întreaga 
țară la un milion”.

Ziarul „SUN" publică 
următoarea remarcă sem
nificativă a unui cetă
țean, pe marginea mini- 
bugetului care prevede 
reduceri minime de pre
țuri la automobile, tele
vizoare, frigidere, parfu- 
muri, in contrast cu spo
rirea din ultimele luni 
a prețurilor produselor 
de larg consum. „Rămi- 
nc ca acum un alt mini- 
buget să ne ofere posi
bilitatea să cumpărăm 
benzină pentru au
tomobil, să achităm nota 
de plată a curentului e- 
lectric pentru televizor și 
să achiziționăm alimen
te ca să avem ce pune in 
frigider..."
Mcolae PLOPEANU
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Ascuțirea concurenței dintre marile monopoluri capita
liste generează,, in mod inevitabil, un „război subteran", 
in caarul căruia lupta se duce cu armele cele mai periec- 
ționate — cele ale spionajului economic. In goana după 
protituri, marii businessmeni sint tot mai preocupați sa-și 
însușească secretele rivalilor. Jaful la drumul mare are 
o varianta modernă in „strategia smulgerii informațiilor 
economice" ; infractorii devin „personal tehnic", dotat cu 
aparatura electronică cea mai lină. Legile acestei lupte 
si.h legile junglei — invinge cel mai puternic sau cel mai 
viclean. Concurența acerbă dintre monopoluri căpătă 
adesea accente dramatice, pe măsura mizei puse in joc. 
Sint revelatorii in acest sens laptele prezentate de 
Maurice Denuziere, care publică o succesiune de repor
taje in cotidianul „LE MONDE" despre spionajul indus
trial din care reproducem largi extrase.

„spionajul, care îngăduia ouinioară pregătirea războaie
lor și conuuccrea lor, și-a descoperit alte ooiective. Com
petiția tehnologică, cucerirea piețelor, concurența indus
triala intre lurnizorii societății de consum provoacă ase
menea opoziții de interese, incit putem, fără teamă de 
exagerare, sa le considerăm un lei de război economic 
permanent" — subliniază nota redacțională care prela- 
țeazâ această suită de reportaje.

Aceste afirmații sint ilustrate de o serie de episoade.
de-a dreptul dramatice prin

PORNIND 
DE LA 0 PANĂ 
DE MOTOR...

...In ziua aceea, la esca
lă, aparatul bireactor căzu
se intr-o pană de turbină, 
iar faptul că nu putea de
cola la ora prevăzută con
stituia o pierdere de pres
tigiu evidentă pentru avia
ția națională a țării respec
tive, unde nu se glumește 
cu mecanicii neglijenți. 
Pentru a remedia cit mai 
grabnic această stare de lu
cruri, s-a căaut de acord, 
in ciuda distanței care tre
buia parcursă de-a curme
zișul Europei, să se expe
dieze o turbină de rezervă, 
sub escortă bună, pe cale 
ferată, iar reactorul defect 
— care se cerea să nu 
fie abandonat curiozității 
publice — să fie repatriat 
pe aceeași cale. S-a intim- 
plat, nu se știe cum — sau 
mai degrabă numai citeva 
persoane știu cum — ca 
spre seară acel camion 
care transporta aparatul 
străin pină la baza de îm
barcare, să facă, fără ca 
proprietarii să albă prile
jul să găsească acest lucru 
anormal, un ocol spre un 
hangar unde a fost pus la 
adăpost peste noapte. Aco
lo, tehnicieni foarte puțin 
vorbăreți și ingineri ale că
ror diplome nimeni nu Ie-a

ezvăluirile lor.

verificat, au demontat in 
liniște motorul, au făcut 
constatări prețioase și chiar 
fotografii, apoi au plecat 
înapoi la propria lor uzină, 
unde tocmai se punea la 
punct un reactor pentru 
avioane de cursă medie. în 
zori, camionul iși relua 
drumul spre gară.

Nu este vorba de scena
riul unui film de senzație, 
iar episodul relatat mai sus 
se inscrie printre alte multe 
evenimente de acest fel, 
despre care nimeni n-a 
știut vreodată nimic și care 
aparțin istoriei războiului 
subteran al spionajului in
dustrial din timpurile noas
tre.

Se consideră că triindu-se 
și traducindu-se revistele 
specializate, lucrările știin
țifice, bilanțurile marilor 
societăți, ziarele interne ale 
întreprinderilor, prospecte
le și cataloagele culese in 
expoziții, brevetele depuse, 
un organism poate cunoaș
te in proporție de 95 la sută 
ceea ce-1 interesează. Spio
najul servește, așadar, la cu
noașterea acelui 5 la sută 
care constituie secretul, 
procedeul, formula. De unde 
și crearea in anumite țări 
și in anumite mari între
prinderi a unor centrale de 
triere, care se' ocupă atit 
de documentația pusă la 
punct oficial, cit și de in
formațiile trimise de a-

genți sau relatate „bene
vol" de turiști.

Prin intermediul unui 
spionaj^ științific bine ori
entat, monopolurile pot 
economisi timp, bani, mate
rie cenușie, găsindu-se in 
ultimă instanță intr-o situa
ție mai bună pe piața mon
dială decit cei care au con
simțit să facă investițiile 
indispensabile.

Japonezii au devenit ma
eștri in arta de a reproduce 
un aparat sau un obiect, 
imbunătățindu-I. Metoda 
lor. care constă In a foto
grafia totul, in expoziții, 
in vitrine, in uzine, conti
nuă să fie eficace. La Tir- 
gul din Basel, ceasornicarii

veghere a teritoriului) în
sărcinați cu contraspionajul 
care supraveghează „piața" 
informației, au unele pre
cizări in această privință.

Astfel, se știe că ameri
canii sint deosebit de a- 
tenți la ceea ce se face in 
Franța in materie de elec
tronică, de cercetări in do
meniul materialelor plasti
ce. In general, cuptoarele 
cu combustibil chimic, os
cilografele. revelatoarele 
foto ultrarapide, telecomu
nicațiile, ’interesează pe 
toată lumea.

Se intimplâ frecvent ca 
informația comercială să 
se înrudească cu spionajul. 
Astfel, mi s-a afirmat

amenințări exercitate asu
pra unui membru al fami
liei celui vizat, exploatarea 
tuturor slăbiciunilor uma
ne, de la consumul de dro
guri pină la setea de ciștig 
și avantaje sociale, toate 
figurează in proporții e- 
gale. Congresele, colocviile, 
coctailurile, tirgurile, con
ferințele de specialiști, i- 
naugurările, orele de des
tindere după serviciu per
mit să se facă cunoștință, 
să se schimbe idei. A doua 
etapă este cea a pregătirii 
terenului, in cursul căreia 
agentul se străduiește să 
atragă simpatia interlocu
torului său.

Cea de-a treia etapă este

fost, incepind din 1941, 
șeful unei rețele de sabo
taj operînd în Franța, a 
întemeiat împreună cu un 
prieten, Derek Page, cind
va membru al Parlamentu
lui pentru districtul King’s 
Lynn (Norfolk) și specia
list al securității pentru in
dustria chimică, serviciul 
„Industrial Security Con
sultant". echipat pentru 
contraspionajul economic.

„Asociatul meu și cu 
mine cunoaștem bine vul
nerabilitatea secretelor in
dustriale. științifice și teh
nologice, afirmă colonelul 
Buckmaster, și de aceea 
ne-am fixat ca misiune in 
funcție de experiența noas-

/V CULISELE RĂZBOIULUI 
SUBTERAN Al TRUSTURILOR

elvețieni care au fost In 
, mai multe rinduri in trecut 
uimiți de asemănarea pe 
care o prezentau ceasurile 
japoneze cu prototipurile 
lor necomercializate, au in
terzis anul trecut fotogra
fierea standurilor lor, chiar 
de departe, căci erau la cu
rent cu proprietățile tele
obiectivului... El au fost 
stupefiați de prezența la 
fața locului a unor desena
tori de o indeminare dia
bolică, care schițau, zim- 
bind, modelele lor cele mai 
recente, așa cum fac spio
nii din domeniul modei în 
cursul prezentării unei co
lecții de modele.

Aceasta fiind rațiunea 
existenței spionajului e- 
conomic, care sint sectoa
rele cele mai vizate ? Este 
vorba in jargonul contra
spionajului de sectoarele 
așa-zis „ascuțite", cele ale 
industriilor și cercetării de 
virf. Agenții francezi ai 
D.S.T. (Direcția de supra-

la Londra că negustori de 
cacao din City plătesc oa
meni pentru a cunoaște cit 
mai rapid posibil cifrele 
privind recolta, cifre pe 
care guvernele le păstrea
ză secrete pină în ultimul 
moment — îndeosebi in 
Nigeria și Ghana — pen
tru a aprecia cursul posibil 
și a putea specula in voie.

IN PĂIENJENIȘUL 
CORUPȚIEI 

Șl ȘANTAJULUI
Cum sint recrutați acești 

agenți ai pirateriei econo
mice ? Nu există metodă 
bine definită de recrutare, 
dar au devenit cunoscute 
anumite procedee adaptabi
le situațiilor și indivizilor. 
Utilizarea afinităților de 
idei, recurgerea la șantaj 
după compromiterea orga
nizată a persoanei vizate.

cea a recrutării propriu- 
zise, cind agentul de re
crutare reușește să-1 facă 
pe „subiect" să accepte 
sume de bani, ceea ce-1 
compromite definitiv. Iată 
cum, un mare număr de 
oameni slabi și nebănuitori 
devin spioni și datorită 
poftei nesățioase de ciștig 
râmin spioni.

CÎND BRACONIERII 
DEVIN PAZNICI

La parterul unei căsuțe 
din Bury Walk Street, in 
cartierul Chelsea din Lon
dra, așezat la un birou im
punător, se află colonelul 
Maurice Buckmaster. El ci
tează, rizind, un proverb 
englez, pentru' a defini ac
tivitățile sale actuale : 
„Braconierul se transformă 
in cel mai bun paznic" 
Căci acest fost membru a) 
„Special Branch" care a

tră să fim consilieri ai in
dustriașilor care doresc 
să-și apere mai bine pro
cedeele de fabricație sau 
cercetările".

De cind electronica și 
miniaturizarea au furnizat 
spionilor mijloace pe care 
nu le au intotdeauna poli
țiștii, nimic nu este mai 
simplu decît să violezi se
cretul comunicațiilor. în iu
lie 1970, reprezentantul so
cietății G.R.A.M.CO., un 
organism internațional spe
cializat in plasarea de fon
duri, a rămas uimit atunci 
cind. chemînd la telefon din 
biioul său de la MUnchen 
pe corespondenții săi obiș- 
nuiți din Statele Unite, Pa
ris sau Geneva a constatat 
că este greu auzit de aceș
tia, în timp ce el ii aude 
foarte bine. Financiarul a- 
vertizează serviciile teh
nice ale Telecomunicațiilor, 
iar reparatorul trimis nu 
întirzie să descopere moți

vul acestei „semipane". O 
„pastila" — in termeni de 
spionaj un microemițător, 
permițind transmiterea con
vorbirilor unor indiscreți 
aflați la o distanță de cel 
puțin 500 de metri de clă
dire — a fost plasată in 
instalație. Directorul din 
Munchen iși amintește a- 
tunci că, cu citeva zile mai 
devreme, a primit vizita a 
doi trimiși speciali ai unei 
agenții de contraspionaj din 
Londra, expediați de sediul 
central al G.R.A.M.CO., 
pentru a se asigura că bi
roul său nu ascunde ase
menea microfoane secrete 
utilizate de spioni ! Aceste 
microfoane fuseseră de fapt 
aduse chiar de pretinșii „de
tectivi".

Pătrundem aici într-un 
alt domeniu in care vină- 
toarea devine primejdioa
sa, in care gloanțele lovesc 
in plin, iar accidentele, a- 
parent inexplicabile. sint 
mai puțin rare decit se 
crede.

Furtul, folosirea de fal
suri, deturnarea corespon
denței, interceptarea telefo
nică și, uneori capătul a- 
cestora, asasinatul in stare 
de pseudolegitimă apărare 
sau sinuciderea cu ajutorul 
micii pastile de aconitină pe 
care o primesc cei trimiși in 
misiune, sint procedee obiș
nuite. Nu mai este vorba, de 
data aceasta, de un joc li
niștit, care se desfășoară 
dincolo de paravanul mon
denităților diplomatice sau 
prin coruperea ci tor va in
gineri sau cercetători, ui 
dc crime odioase. „Cind 
toate mijloacele clasice au 
dat greș — mi-a spus un 
agent — atunci recurgem la 
alte metode"...

Cinismul unei asemenea 
afirnia'ii suplinește orice 
comentariu. Faptele prezen
tate aruncă o puternică lu
mină asupra profilului mo
ral al lumii capitaliste, 
unde monopolurile se spio
nează reciproc. în care co
rupția, șantajul sint arme
le preferate ale marelui 
business. Goana după pro
fit nu cunoaște limite in
tr-o sori'*tate in care banul 
e l» atotputernic.
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O hotarîre a Consiliului de Miniștri 
privind acordarea de credite pe termen 

lung membrilor cooperativelor 
de producție și producătorilor 

cu gospodarii individuale
Pentru stimularea membrilor co

operativelor agricole de producție și 
a producătorilor cu gospodărie in
dividuală. in vederea cumpărării de 
animale de producție, stupi și colo
nii de albine. Banca pentru agricul
tură și industrie alimentară a fost 
autorizată printr-o hotărire a Consi
liului de Miniștri să acorde credite 
pe termen lung.

Creditele se vor acorda, la cerere, 
producătorilor care au condiții pen
tru adăpostirea și furajarea anima
lelor, in cadrul următoarelor limite :

— pentru membrii cooperatori, 
pină la realizarea numărului de bo
vine de producție și ovine prevăzut 
de statutul cooperativelor agricole 
de producție, 50 stupi și colonii de 
albine ;

— pentru producătorii cu gospo
dărie individuală, pină la cinci bo
vine de producție. IOD ovine și 50 
stupi și colonii de albine.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Zilele atletismului" 
pe stadionul Republicii

Finalele campionatelor naționale 
de atletism se inscriu și in acest an 
printre momentele de virf ale ac
tivității competiționale interne. As
tăzi și mime, stadionul Republicii 
— gazdă de atîtea ori a unor între
ceri atletice memoriale - va pri
lejui nu numai dispute aprige pen
tru cucerirea titlului de campion 
al țării, ci — punct de atracție in 
plus — și o pasionantă luptă a celor 
mai buni dintre cei buni pentru ob
ținerea unor performanțe de certă 
valoare (chiar a unor noi recorduri), 
fapt ce ar însemna pentru respecti
vii o serioasă opțiune la includerea 
in loturile reprezentative ale atletis
mului românesc pentru apropiatele 
campionate europene (10—15 august, 
la Helsinki).

Din cite remarcă specialiștii, din 
înseși rezultatele înregistrate de se- 
lecționabili in confruntările interna
ționale recent avute se poate an
ticipa că finalele campionatelor de 
pe ..Republicii** vor dobindi un fru
mos succes. Dintre numeroasele și 
pasionantele dueluri pe probe, pen
tru astăzi (de la ora 17,30) rețin a- 
tenția : aruncarea discului (femei),

SALARIAT»IȘI
(Urmare din pag. O

Din capul locului se cuvine relevat 
că, la reușita de ansamblu a adună
rilor generale, au avut o contribuție 
incontestabilă dările de seamă prezen
tate. care, subliniind succesele ob
ținute in activitatea de pină acum, 
nu au ocolit, ci, dimpotrivă, au înfă
țișat pe larg, intr-un spirit realist și 
critic, neajunsurile și deficiențele ce 
s-au manifestat in primul semestru 
al acestui an, amintind totodată pe 
acei salariați care nu s-au achitat cu 
competență și răspundere, la nivelul 
exigențelor actuale, de sarcinile ce 
le reveneau. Tonul critic, străbătut 
de exigență partinică, al dărilor de 
seamă a imprimat dezbaterilor un 
caracter viu. combativ ; ca rezultat, 
adunările generale au avut un pro
fund caracter de lucru, de analiză 
exigentă și curajoasă a neajunsurilor 
și. concomitent, de precizare a solu
țiilor și mijloacelor de perfecționare 
a întregii activități productive din 
sectoarele amintite.

Fructificarea mai intensă a poten
țialului tehnic și uman existent. îm
bunătățirea in continuare a organiză
rii producției și a muncii. întărirea 
disciplinei și crearea unor condiții 
mai bune de muncă, necesitatea in
tensificării preocupărilor pentru for
marea și integrarea profesională a 
tinerilor muncitori, pentru educarea 
lor in spiritul dragostei și responsa
bilității față de muncă, al ordinii și 
disciplinei — acestea sint doar citeva 
din problemele pe care participanții 
la dezbateri, afirmîndu-și tot mai 
puternic conștiința socialistă și com
bativitatea muncitorească, le-au adus 
in discuție.

— Dezvoltarea in rîndurile tineri
lor muncitori a spiritului de înaltă 
responsabilitate față de îndeplinirea 
sarcinilor profesionale, a pasiunii 
pentru meseria aleasă, a dorinței de 
autodepășire, trebuie să constituie 
pentru noi toți o chestiune la ordinea 
zilei, arăta in cuvintul său Ion Vlă- 
descu, ajustor in secția sculărie. Con
sider că pină in prezent s-a acționat 
prea puțin in această direcție. Or. in 
secția noastră, două treimi din numă
rul salariaților sint tineri și dacă șefii 
de brigăzi si maiștrii se ocupă de pro
bleme de dispecerat, este limpede că 
nu le mai rămine timp pentru edu
carea tinerilor, pentru sprijinirea și 
îndrumarea lor la locurile de munci. 
Este necesar să ne organizăm mai 
bine și să ne ocupăm mai mult de 
tineri, de educarea lor comunistă, 
cultivind larg simțul de răspundere, 
al datoriei de a munci cu abnegație 
în slujba patriei, a poporului. Numai 
astfel ne purc-m asigura ‘•■chimbul de 
mîine cu oameni bine calificați, cu o 
înaltă conștiință muncitorească, ca
pabili să continue cu succes măreața 
operă de edificare a socialismului.

— Avem un tineret bun. a conti
nuat aceeași idee muncitorul George 
Nedelcu, mulți dintre ei sint oameni 
de bază in secție. Dar, de ce să n-o 
spunem, mai sint unii care ne fac 
greutăți cam de multă vreme. Aceas
ta o consider ca o vină a noastră, a 
tuturor. Pe de o parte, conducerea 
secției și a fabricii a trecut cu ve
derea o serie de abateri, iar pe d? 
altă parte noi. tovarășii lor de mun
că, nu i-am ajutat cum trebuie, i-ani 
tratat cu duhul oiindeții. in loc «i 
dezvoltăm o puternică opinie de 
masă fată de abaterile lor. Tată ck- 
ce unii tineri vin astăzi să-și ceară 
transferul, uixind cu destulă ușurință

Hotfirirea prevede, de asemenea, 
că producătorii cu gospodărie indi
viduală pot beneficia de credite pe 
termen lung și pentru procurarea de 
material săditor in vederea creării 
de plantații pomicole pe suprafețe 
de la 0.30 pină la 3 hectare.

Creditele se vor acorda pină la cel 
mult 70 la sută din valoarea ani
malelor, stupilor, coloniilor de al
bine și a materialului săditor cum
părat. dacă producătorii contractează 
cu organizațiile socialiste produse și 
produși din valorificarea cărora să 
se asigure rambursarea creditelor 
primite. Creditele se vor acorda 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție și producătorilor cu gos
podărie individuală, pe termen de 
pină la 5 ani, cu o dobindâ de 3 
la sută pe an. Beneficiarii credite
lor vor garanta întreaga valoare pri
mită.

(Agerpres)

o adevărată „cursă contracronome- 
tru" intre Lia Manoliu, campioana 
olimpică a probei, Argentina Mcnis, 
recordmană națională. Olimpia Ca
taramă, fostă recordmană, Carmen 
Ioncscu, reprezentanta unei noi pro
moții de' aruncătoare de disc ; triplul 
salt, in care recordmanul nostru 
Carol Corbu, intr-un „dialog de la 
distanță”, va căuta să se apropie cit 
mai mult, poate chiar să depă
șească performanța din acest sezon 
a sovieticului Saneev ; săritura in 
inălțime-bărbați (loan Șerban „față 
in față*’ nu numai cu ștacheta, ci și 
cu „șalangerul** său Czaba Dosza) : 
săritura in lungime-femei. probă in 
care, in absența Vioricăi Viscopo- 
leanu (din păcate, indisponibilă de 
pe urma accidentării la un recent 
concurs internațional), lupta cu cen
timetrii, lupta pentru titlu o vor 
duce, cu șanse foarte apropiate, 
pentatlonista Elena Vintilă, record
mana de junioare a probei Alina 
Popescu, campioana... la înălțime 
Cornelia Popescu, campioana și re
cordmana... la 100 m garduri, Va
leria Bufnnu. - —— -

SPUN CUVINTUL
de obligațiile pe care le au față de 
fabrică, față de colectivul in care au 
crescut ca meseriași ca oameni și 
cetățeni. Este, cred, momentul ca or
ganizația U.T.C., organizația de par
tid din secție și noi toți să acționăm 
in comun pentru intensificarea mun
cii politico-educative, inlrucit — așa 
cum pe bună dreptate sublinia în re
centa sa expunere secretarul general 
al partidului — in munca de educare 
a tineretului nu trebuie să înregis
trăm „rebuturi *. Este o datorie și o 
obligație de onoare a fiecăruia dintre 
noi de a-i sprijini pe tineri să-și ri
dice atit nivelul de calificare, cit și 
pregătirea oolitico-ideologică.

Demonstrind legătura ce există in
tre disciplina in muncă a fiecăruia 
și realizarea sarcinilor de producție, 
numeroși vorbitori — printre care 
rectificatorul Gheorghe Bălășcan, 
inginerul Aurel Ambrozie și strun
garul Ion Simion — au arătat că in 
această privință persistă incâ o si
tuație deficitară. Tocmai de aceea, 
au subliniat aceștia, e nevoie să fie 
folosite mai intens, de către organi
zațiile de partid, sindicat și de 
U.T.C., toate formele muncii politico- 
educative pentru combaterea atitudi
nilor necorespunzătoare față de 
muncă.

Mulți dintre vorbitori s-au refe
rit in cuvintul lor la o serie de ne
ajunsuri tehnice și organizatorice 
care se fac simțite in activitatea ce
lor trei secții, pentru înlăturarea 
cărora sint necesare măsuri hotârîte 
și eficace din partea conducătorilor 
de secții și a comitetului de direcție 
din fabrică. S-a desprins astfel ne
cesitatea unei mai bune organizări a 
dispeceratelor din secții, a unei do
tări raționale și corespunzătoare a 
secției sculărie, a unei mai bune 
colaborări intre brigăzi și sectoarele 
de fabricație. Toate acestea, au 
subliniat vorbitorii, sint probleme 
de mare importanță de a căror bună 
rezolvare depinde nu numai realiza
rea sarcinilor de plan pe acest an, 
dar și a celor ce le revin in anul 
1972.

Este știut că reușita și autoritatea 
adunărilor generale ale salariaților 
sint determinate nu numai de pro
funzimea dezbaterilor, ci, deopo
trivă. de operativitatea și răspunde
rea cu care se aplică tot ceea ce s-a 
dovedit a fi o inițiativă valoroasă, o 
idee tehnică sau organizatorică efi
cientă. Numai astfel se poate asi
gura stimularea și mai puternică a 
capacității creatoare a colectivului, 
participarea sa și mai activă la so
luționarea tuturor problemelor, nu
mai astfel adunările generale ale 
salariaților pot să-și îndeplinească 
întocmai rolul lor, așa cum a fost 
conceput de partid, ca una din pir- 
ghiile cele mai eficiente de perfec
ționare a intregii activități a între
prinderilor. Din această perspectivă 
au fost pe deplin justificate inter
vențiile unor salariați. printre care 
strungarii Nicolae Dinică și Dumitru 
Voicu, care au criticat comitetul de 
direcție al uzinei pentru faptul că 
nu a finalizat prompt .și integral 
unele propuneri ale salariaților care 
vizau înlăturarea unor deficiențe din 
activitatea productivă, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Este un su
biect de analiză pentru comitetul de 
direcție, intrucit nu peste mult timp 
va avea loc adunarea generală a re
prezentanților salariaților din în
treaga întreprindere.

Cronica zilei
O delegație economică, condusă de 

Nicolae Nicolac, prim-adjunct ai 
ministrului comerțului exterior, a 
plecat vineri la amiază In India și 
Pakistan, pentru a purta convorbiri 
cu privire la dezvoltarea relațiilor 
economice cu țările respective.

Pl intre persoanele prezente la 
plecare, pe aeropcrtul Olopeni, se 
aflau și S. Than, ambasadorul In
diei. și R.izmr Rahman Noore, am
basadorul Pakistanului la București.

♦
Vineri după-amiază a sosit In Ca

pitală N. V. Faddeev, secretarul Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc.

Pe aeroportul Otopenl. oaspetele 
a fost salutat de Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor. Radu Constan- 
tlnescu. vicepreședinte nl Comisiei 
guvernamentale de colaborare și co
operare economică și tehnică, și Va- 
sile Bucur, locțiitor al reprezentan
tului permanent al României in 
C.A.E.R.

Au fost de față V. S. Tikunov, 
ministru consilier la Ambasada Uni
unii Sovietice la București, precum 
și lucrători cu munci de răspundere 
în secretariatul C.A.E.R.

■*
La Suceava au început vineri ma

nifestările prilejuite de încheierea 
celei de-a treia ediții a Concursului 
de poezie patriotică „Nicolac Labiș", 
la care participă cu versuri închina
te patriei și partidului, inspirate din 
realitățile noastre socialiste, peste 
10(1 de tineri creatori din întreaga 
țară. Ca și in edițiile precedente 
ale concursului, la Suceava, Fălti
ceni și Mălini vor avea loc șezători 
literare, recitaluri de versuri, dis
cuții cu cititorii.

(Agerpres)

Balcaniada de baschet 
a junioarelor

SATU-MARE (corespondentul „Scin- 
teii“, Octav Grumcza). — Aseară a 
inceput cea de a 6-a ediție a balca
niadei de baschet a junioarelor. In 
partida inaugurală s-au intilnit e- 
chipele Iugoslaviei și Greciei. Victo
ria a revenit primei echipe cu scorul 
de 77—43 (35—21). Meciul următor, 
dintre selecționatele României și Bul
gariei (actuala deținătoare a titlului 
balcanic), a prilejuit o dispută foarte 
interesantă. La pauză jucătoarele 
noastre conduceau cu 40—37, iar in 
final au ciștigat la un scor edificator : 
80—64.

Astăzi după-amiază se dispută 
partidele : Iugoslavia — Bulgaria, 
România — Grecia.

România—S.U.A., 
h gimnastică

• Victorie românească 
și în înlîlnirea echipelor 

feminine
Aseară, • in...sala . .sparturilor din 

Constanța, s-a desfășurat intilnirea 
de gimnastică dintre selecționatele 
feminine ale României și Statelor 
Unite ale Americii. Victoria a reve
nit gimnastelor românce cu 187, 35— 
184,05 puncte. La individual compus, 
pe primul loc s-a clasat reprezen
tanta noastră, Elena Ceampelea.

După cum se știe, intilnirea din
tre echipele masculine ale României 
și S.U A., disputată in seara prece
dentă. s-a încheiat cu succesul gim- 
naștilor noștri.
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politici, reprezentanți ai forțelor 
progresiste, ai forțelor largi iubitoa
re de pace și-au exprimat convin
gerea că aceste convorbiri vor con
tribui la destindere, la întărirea pă
cii generale. De altfel, imediat după 
anunțarea înțelegerii privind vizita 
la Pekin a președintelui S.U.A., din 
Londra și Haga s-a comunicat că 
Marea Britanie și Olanda doresc 
să-și ridice la rangul de ambasadă 
nivelul relațiilor diplomatice cu Chi
na populară, in Camera reprezentan
ților a Dietei nipone a fost introdus 
un proiect de rezoluție în sprijinul 
stabilirii de raporturi pe plan di
plomatic cu această țară, la An
kara s-a anunțat că tratativele 
turco-chineze pentru normalizarea 
raporturilor reciproce au intrat în 
faza finală, iar Comisia pentru pro
bleme externe a Senatului S.U.A. a 
adoptat, in unanimitate, o moțiune 
de abrogare a rezoluției ce prevedea 
folosirea forțelor armate americane 
pentru protejarea regimului cian- 
kaișist din Taivan.

Așa cum este cunoscut, opinia pu
blică din România socialistă a in- 
timpinat cu vie satisfacție acordul 
cu privire la intilnirea chino-ameri- 
cană la cel mai inalt nivel, conside- 
rindu-1 ca fiind de natură să aducă 
o contribuție de seama atit la nor
malizarea relațiilor reciproce cit și 
la îmbunătățirea raporturilor interna
ționale, la stimularea unui curs po
zitiv al evenimentelor spre destin
dere, cooperare și Înțelegere. Și-a 
găsit o nouă confirmare justețea 
poziției de principiu a țării noastre, 
care s-a situat cu fermitate de par
tea sprijinirii și afirmării necesită
ții ca R.P. Chineză să-și ocupe locul 
cuvenit in viața internațională, s-a 
pronunțat permanent pentru dezvol
tarea contactelor, discuțiilor, a tra
tativelor ca metodă de reglementare 
a problemelor litigioase, a dialogului 
intre state, indiferent de orinduirea 
socială.

Firește, dezvoltarea unui proces 
de normalizare a relațiilor chino-a- 
mericane, slujind intereselor majore 
ale păcii și destinderii, implică în
cetarea prezenței americane in Tai
van, teritoriu inalienabil al Chinei, 
ca șj retragerea trupelor Statelor U- 
nite din Coreea de sud și țările In- 
dochinei, încetarea agresiunii împo
triva acestora din urmă. Totodată, 
renunțarea de către S.U.A. la poziția 
obstrucționistă, restabilirea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. și in Consiliul de Securitate 
sint o cerință majoră a îmbunătățirii 
activității acestei organizații, in inte
resul securității internaționale.

Pentru un cadru 
internațional al 

destinderii și cooperării
De altfel, creșterea rolului și efi

cientei -Organizației Națiunilor Uni
te, întărirea aportului său la apro-

CU PRILEJUL CELEI DE-A 17-A ANIVERSĂRI 
A ÎNCHEIERII ACORDURILOR DE LA GENEVA 

CU PRIVIRE LA INDOCHINA
Cu prilejul celei de-a 17-a aniver

sări a încheierii acordurilor de la 
Geneva cu privire la Indochina, vi
neri după-amiază, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. D. Vietnam 
la București, Hoang Manh Tu, a or
ganizat, În saloanele ambasadei, un 
program de filme, urmat de un 
cocteil.

Au luat parte tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Ion Pâțan, vice
președinte al Consiliului de Mi

CONSFĂTUIRE LA CONSILIUL
CENTRAL AL U.G.S.R.

Vineri a avut loc la Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România o consfătuire de 
lucru, la care au participat directorii 
caselor de cultură ale sindicatelor, 
cluburilor muncitorești și responsabi
lii sălilor de cultură de pe lingă ma
rile întreprinderi din țară. Cu acest 
prilej, au fost dezbătute pe larg ac
țiunile întreprinse de sindicate pentru 
traducerea in viață a amplului pro
gram propus de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului. privind îmbunătățirea activi
tății politico-ideologice și cultural- 
educative in rindul maselor.

Consfătuire pe țară 
cu oameni de teatru

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă a organizat vineri, în Sala de 
marmură a Casei Scinteii, o consfă
tuire pe țară cu oameni de teatru. 
Consfătuirea a avut ca scop analiza 
stagiunii teatrale 1970—1971 și a mo
dului de pregătire a stagiunii vii
toare, in lumina măsurilor preconi
zate in propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și adoptate de Co
mitetul Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
precum și in expunerea secretarului 
general al partidului la recenta con
sfătuire de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educa
tive.

După referatul prezentat de Direc
ția teatrelor din C.S.C.A., au avut 
loc discuții la care au luat cuvintul 
numeroși participanți la consfătuire.

în încheiere, participanții la con
sfătuire au adoptat o telegramă pe 
care au adresat-o Comitetului Cen

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 23 IULIE 1971

FOND GENERAL DE PREMII : 
1 102 158 lei.

EXTRAGEREA I : 56 67 85 34 75 
44 18 35 12

Fond de premii : 533 721 lei 

pierea dintre state, la afirmarea po
liticii de pace și destindere, pentru 
zădărnicirea oricăror acte de agre
siune și reglementarea pe cale po
litică a diferendelor se impune ca 
un comandament tot mai larg recu
noscut și de prim ordin al vieții in
ternaționale. Acesta este sensul ma
jor al scrisorii adresate de ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., A. Gro- 
miko. lui U Thant și publicată în 
cursul acestei săptămini. Evocind co
ordonate generale ale orientării po
liticii externe a guvernului sovietic, 
scrisoarea s-a impus atenției și in

Cronica internațională
î

teresului puternic al cercurilor largi 
ale opiniei publice ca o contribuție 
importantă în cadrul eforturilor pen
tru soluționarea unor probleme car
dinale ale actualității internaționale. 
Prin conținutul său, prin reafirmările 
clare de poziții, acest document este 
o expresie a rolului și însemnătății 
deosebite a Uniunii Sovietice in an
samblul vieții politice mondiale, a 
activității sale pentru înfăptuirea țe
lurilor destinderii și colaborării, re- 
flectind totodată consecvența cu care 
țările socialiste acționează in avan
garda luptei pentru pace.

Spiritul constructiv al scrisorii își 
găsește o expresie pregnantă in sub
linierea necesității de a se asigura 
îmbunătățirea activității O.N.U. ca 
instrument al securității Internatio
nale, prin înfăptuirea universalității 
organizației, care presupune resta
bilirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. și înlăturarea cian- 
kaișiștilor, primirea în această orga
nizație a R. D. Germane și a R. F. a 
Germaniei, încetarea practicilor dis
criminatorii împotriva R.P.D. Core
ene și retragerea trupelor americane 
din Coreea de sud. Același spirit, 
profund constructiv, caracterizează 
pozițiile afirmate in asemenea pro
bleme esențiale cum ar fi lichidarea 
pe calea reglementărilor politice a 
actualelor focare de război din In
dochina și Orientul Mijlociu, recu- 
noscindu-se dreptul popoarelor de 
a-.și hotărî propria soarta ; preintîm- 
pinarea apariției unor noi focare de 
conflict : înfăptuirea securității co
lective in Europa, pe baza realități
lor istoricește statornicite după cel 
de-al doilea război mondial ; desfiin
țarea concomitentă a Tratatului de la 
Varșovia și pactului N.A.T.O., sau, ?a 
prim pas. a organizațiilor lor milita
re: frinarea ți limitarea cursei înar
mărilor, distrugerea armelor nuclea
re: înfăptuirea pină la capăt a hotă- 
ririlor O.N.U. cu privire la lichidarea 
colonialismului — toate acestea fiind 
cerințe obligatorii pentru promovarea 

niștri, Aklea Militaru șl Andrei 
Vela, șefi de secție la C.C. al P.C.R.. 
Gheorghe Cioara, președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Ion Crăciun și Traian 
Ispas, miniștri, George Macovescu. 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, gcneral-colonol Ionel 
Vasile, adjunct al ministrului forțe
lor armat'*, și alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București și membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții au adoptat o 
telegramă adresată Comitetului Cen
tral al P.C.K., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, prin care îșl 
manifestă adeziunea deplină față d? 
programul de o deosebită importantă 
teoretică și practică prezentat de se
cretarul general al partidului nostru, 
exprimindu-și hotărirea fermă de a 
face totul pentru a transforma casele 
de cultură, cluburile muncitorești și 
sălile culturale ale sindicatelor in 
puternice centre de educație comu
nistă a oamenilor muncii din patria 
noastră socialistă.

tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Dezbătind documentele de partid, 
imbold puternic intru ridicarea artei 
teatrale românești la înălțimea epo
cii socialiste atit de bogată in cu
ceriri revoluționare, tot atitea iz
voare de inspirație artistică — se 
spune în telegramă — ne luăm an
gajamentul, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să nu precupețim nici 
un efort pentru ca munca noastră 
atit de prețuită și de respectată să 
devină o expresie vie, patetică și 
convingătoare, a ideilor nobile cu 
care ne-au înzestrat recentele docu
mente de partid și pe care sintem 
deciși să le transformăm in statutul 
moral al intregii noastre activități, 
spre binele culturii socialiste roma
nești. Oamenii de teatru văd in aces
te documente un ajutor neprețuit, un 
stimulent fundamental pentru ridi
carea artei lor pe o treaptă mai 
înaltă. demnă de epoca istorică pe 
care o trăim".

EXTRAGEREA a II-a : 73 45 58 55 
82 71 88

Fond de premii : 568 437 lei
Plata premiilor va începe in Ca

pitală de la 31 iulie pină la 6 sep
tembrie ; in țară de la 4 august pină' 
la 6 septembrie 1971 inclusiv.

increderii și destinderii, exprimind 
poziții pe care țara noastră le îm
părtășește intru totul.

Pentru apropierea și înțelegerea 
dintre națiuni, pentru realizarea unei 
lumi a încrederii și prieteniei, ca și 
pentru întărirea O.N.U., a gradu
lui său de eficiență, un rol esențial 
il au, așa cum se arată în docu
ment, respectarea țelurilor și prin
cipiilor Cartei Națiunilor Unite, abo
lirea pentru totdeauna a politicii de 
forță in relațiile dintre state. înlă
turarea agresiunilor și samavolniciei, 
renunțarea la forță și amenințarea 

cu folosirea ei impunîndu-se, așa 
cum pe bună dreptate se arată in 
scrisoare, ca o lege obligatorie in 
relațiile internaționale. Intr-adevăr, 
practicile imperialiste de dictat, pre
siuni și ingerințe in treburile altor 
state, încălcarea abuzivă a normelor 
de relații internaționale reprezintă 
anacronisme in viața societății con
temporane, împotriva cărora po
poarele se ridică cu hotărire. Cu tot 
mai multă fermitate, ca una din do
minantele actualității se impune res
pectarea riguroasă a principiilor lega
lității internaționale, statornicirea 
normelor de justiție in relațiile dintre 
state — piatra unghiulară a cola
borării și destinderii, condiția vieții 
independente și libere a tuturor na
țiunilor lumii.

Amploarea cu care se afirmă de
zideratele întronării normelor de le
galitate in viața internațională iși 
găsește diverse modalități de expre
sie. Printre acestea se includ și u- 
nele reuniuni internaționale de an
vergură, cum ar fi „Conferința 
mondială privind pacea prin drept", 
ale cărei lucrări, in cea de-a cincea 
sesiune a sa, s-au deschis la mijlo
cul săptăminii la Belgrad, cu parti
ciparea unor reputați juriști din lu
mea întreagă. Conferința, propunin- 
du-și să contribuie la definirea as
pectelor juridice ale eforturilor ge
nerale ale omenirii pentru promo
varea legalității internaționale, pen
tru pace și securitate, prilejuiește o 
elocventă afirmare a valabilității și 
obligativității respectării principiilor 
independenței, suveranității, neames
tecului in treburile interne ale alto
ra, avantajului reciproc. Consecven
ța cu care Republica Socialistă Româ
nia militează pentru înrădăcina
rea largă, universală a acestor prin
cipii și-a găsit încă o expresie prin 
mesajul adresat participanților la 
conferință de reprezentantul cel mai 
autorizat al statului și poporului ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, care subli-

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE 

„TRASEUL FEROVIAR
AL TINERETULUI"

Elbasan și Prenjs — 
două puncte pe harta 
Albaniei cartografiate 
cu însemnele distincti
ve ale localităților 
de valoare economică 
deosebită. La Prenjs 
se concentrează o 
mare exploatare mi
nieră de fier și nichel, 
cunoscută in multe țări 
prin exporturile sale 
de minereu. Iar in ora
șul Elbasan, centrul 
siderurgici albanez^, 
a intrat in funcțiune 
o uzină de laminate 
din oțel, primul obiec
tiv al combinatului 
unde minereurile se 
vor metamorfoza in 
fier și nichel, oțel, la
minate, țevi. Intre cele 
două repere, ambele 
situate intr-o regiune 
montană greu accesibi
lă. se construiește in 
ritm alert, incepîn'd 
din primăvara anului 
1969, unul din cele 
mai importante trasee 
feroviare din Albania. 
Orașele de la puncte
le terminus au împru
mutat noii căi ferate 
apelativele lor.

Magistrala ferovia
ră Elbasan — Prenis 
constituie o adevărată 
încercare de forță in
tre om și natură. Aici 
relieful îmbracă for
mele cele mai acciden
tate : stincile abrupte 
barează in multe locuri 
căile de acces, apele 
au săpat defileuri a- 
dinci, peste care nu
mai viaductele pot 
pași, ploile și zăpada 
alimentează riuri și 
piraie năvalnice. De 
aceea, încă de la pro
iectare, specialiștii al
banezi au avut de re
zolvat probleme difici
le și numeroase.

Amploarea și com
plexitatea lucrării se 
măsoară expresiv în 
înseși obiectivele ce 
stau in fața construc
torilor. De-a lungul 
rutei feroviare se vor 
ridica 5 poduri, se vor 
străpunge 14 tuneluri 
cu o lungime totală de
4,5 kilometri, se vor 
executa terasamente de

consolidare Insumind 
160 000 metri cubi de 
zid, se vor amenaja 
6 gări. In total, pe cei 
peste 50 km, cît va mă
sură noul traseu, se 
vor construi 180 de a- 
semenea obiective. A- 
cesta va constitui o 
nouă verigă in „lanțul 
de circuite feroviare" 
construite în Albania 
in anii de după elibe
rare.

înainte de 1947, data 
intrării in funcțiune a 
primei căi ferate In 
Albania, ..lanțul" aces
tor circuite încă nu 
exista. Un număr 
restrins de șosele, un

R. P. ALBANIA

parc, la fel de re
strins, de mijloace-auto 
și citeva ambarcațiuni 
de lemn, cam aceasta 
era zestrea țării in 
materie de transpor
turi. Organismul ei e- 
conomic, in plină creș
tere ca urmare a dez
voltării operei de con
strucție socialistă, im
punea soluționarea a- 
cestei situații. De a- 
ceea puterea popu
lară a acordat o a- 
tenție prioritară a- 
cescui sector. în 1947, 
de pildă, 44 la sută 
din totalul investi
țiilor au fost dirijate 
spre ramura căilor de 
comunicații. Eforturi
le materiale, conjuga
te cu cele umane, 
s-au concretizat in a- 
pariția a sute de kilo
metri de cale ferată, 
in dezvoltarea con
strucției de drumuri și 
a flotei comerciale și 
de transport, a rețelei 
de telecomunicații. In 
acest răstimp au fost 
construite liniile de 
cale ferată Durres— 
Tirana, Peqin—Elba
san, Vlore—Laț, Ro- 
gojine—Fier, ca și un 
însemnat număr de 
căi secundare care lea
gă intre ele centrele de

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se încălzească în cea mai mare parte 
a țării. Cerul a fost variabil, mal mult 
noros în cursul dimineții în Muntenia. 
Dobrogea și Moldova, unde și vîntul 
a prezentat ușoare Intensificări. In 
rest, vîntul a suflat slab, pină la po
trivit. Cu totul izolat, în Moldova s-a 
semnalat ploaie slabă. Temperatura 
aerului la orele 14 oscila Intre 18 grade 
la Joseni, Toplița, Suceava, Cîmpulung 
Moldovenesc și Corugea și 26 de grade 
în Moldova Veche și Băilești.
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nia că „observarea riguroasă a aces
tor principii, in litera și spiritul 
lor, asigura cadrul internațional fa
vorabil dezvoltării capacității crea
toare, înfloririi economice și spiri
tuale a fiecărei națiuni, constituie, 
in același timp, condiția esențială a 
statornicirii unor relații de încredere, 
și cooperare între state, a întăririi 
legalității și păcii internaționale". în 
același sens, in mesajul adresat de 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, se evidenția importanța is
torică a principiilor de drept în
scrise în Carta O.N.U., 'arătindu-se, 

pe bună dreptate, că „lupta pentru 
pace cere în primul rind lupta pen
tru dreptul fiecărui popor la inde
pendență și libertate".

Noi argumente 
ale promovării 

securității europene
Raportat Ia continentul nostru, 

procesul de afirmare a acestor prin
cipii se materializează in intensifi
carea acțiunilor, manifestărilor, con
tactelor diplomatice ‘îndreptate spre 
edificarea securității europene. Nu
mai răstimpul unei singure săptă
mini consemnează abordarea proble
melor securității europene ca unul 
din subiectele centrale ale convor
birilor dintre o delegație a P.C.U.S. 
și o delegație a P.C.-German, ale în- 
tilnirii parlamentarilor din țările 
baltice și din nordul Europei, 
și ale turneului ministrului de ex
terne al Franței in țările scandinave; 
agenda săptăminii a inclus și aseme
nea contacte ca vizita ministrului afa
cerilor externe al Austriei in Italia — 
un exemplu concret de normalizare a 
relațiilor pe continent, aceasta fiind 
prima vizită de acest fel de la sfirși- 
tul celui de-al doilea război mondial. 
In același sens s-ar mai putea inscrie 
apariția in Anglia a unui volum in
titulat „PERSPECTIVELE UNEI 
CONFERINȚE EUROPENE ASUPRA 
SECURITĂȚII", in care se arată că 
„acțiunile in favoarea ținerii unei 
conferințe europene asupra securită
ții au căpătat un puternic impuls 
după Declarația de la București, din 
iulie 1966, in legătură cu problemele 
păcii și securității in Europa" — dîn- 
du-se totodată o apreciere deosebită 
inițiativelor și acțiunilor României 
îndreptate spre acest țel

Sint fapte care vin să confirme 

Importanță industriali 
ale țării. în prezent, 
transportul feroviar 
reprezintă peste 25 la 
sută din volumul totul 
al mijloacelor de tran
sport ale Albaniei.

La toate aceste lu
crări o contribuție re
marcabilă a avut și 
continuă să aibă tine
retul Albaniei socia
liste. Linia de cale 
(erată Rogojine-Fier, 
data in exploatare cu 
doi ani în urmă, este 
opera a peste 64 000 de 
tineri voluntari, fete și 
băieți de la sate, elevi 
și eleve, studenți și ca
dre didactice. Ei se 
mindresc, pe bună 
dreptate, că prin mun
ca lor s-a putut înscrie 
o nouă pagină in opera 
de edificare a Albaniei 
noi. Cu miinile lor 
harnice, cu indemina- 
rea și spiritul lor de 
abnegație au fost con- 
struiți între Rogojine șl 
Fier, intr-un timp re
cord, 74 kilometri de 
caii? ferată cu diverse 
lucrări anexe, intre 
care 21 de poduri. Li
nia unește valea fertilă 
Myzeqe cu orașele Ti
rana, Durrfis, Elbasan 
etc.

Construirea noii ar
tere feroviare Elbasan- 
Prenjs a fost de ase
menea încredințată ti
neretului. La apelul 
Partidului Muncii din 
Albania au răspuns 
peste 300 000 tineri. 
Pe zi ce trece, „tra
seul feroviar al ti
neretului" ciștigă in 
întindere. Două din
tre cele mai lungi tu
neluri au și fost con
struite. In prezent se 
lucrează la amenaja
rea unui pod lung de 
300 m. peste riul 
Bistrița. Șantierul de 
aici a și devenit o 
școală a muncii, dis
ciplinei și de califi
care a tinerei genera
ții. chemate să-și a- 
ducă aportul la pro
gresul economiei so
cialiste a Albaniei 
populare.
Gabriela BONDOC

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 șl 27 Iulie a.c. In țară : Vremea va 
fi in general frumoasă și va continua 
să se încălzească. Cerul va fi variabil. 
In Transilvania, Crlșana șl în Banat 
înnorărlle vor fi mai accentuate în a 
doua parte a intervalului, cînd vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vîntul va 
sufla In general slab. Intensificări 
trecătoare ale vîntulul se vor produce 
în Banat șl în Oltenia în a doua parte 
a intervalului. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
local mai coborîte în estul Transilva
niei la începutul intervalului, iar ma
ximele între 23 șl 33 de grade. In 
București : Vreme frumoasă șl în în
călzire, cu cerul variabil. Vîntul va 
sufla slab. Temperatura în creștere.
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existența unor premise rodnice pen
tru realizarea securității, in prezent 
ridicindu-se cu necesitate problema 
trecerii la acțiuni practice, concrete, 
pentru trecerea la pregătirea pe baze 
multilaterale a conferinței general- 
europene.

Evenimentele 
din Orientul Mijlociu 
învolburată de tentativa eșuată de 

lovitură de stat din Maroc, atmos
fera din Orientul Mijlociu a cunos
cut în aceste zile anumite compli
cații șl momente de încordare. Ști
rile sosite in această săptăn^înă au 
consemnat recrudescența ciocnirilor, 
soldate cu vărsări de singe și noi 
victime, dintre forțele armatei re
gale iordaniene și unitățile de co
mando palestinene, anularea de că
tre guvernul Iordaniei a acorduri
lor de anul trecut de la Cairo și 
Amman, prin care erau definite ra
porturile dintre autoritățile iordani
ene și mișcarea de rezistență pale- 
stineană. Evoluția situației din Ior
dania, apreciată de reuniunea de 
urgență a statelor Cartei de la Tri
poli (R.A.U., Libia, Siria, Sudan) ca 
o violare a acordurilor menționate, 
a generat totodată o intensă activi
tate diplomatică, între diferite ca
pitale arabe desfășurindu-se un viu 
schimb de vizite și mesaje : tot
odată unii diplomați au fost reche
mați la post și au fost aminate pe 
termen nedefinit unele întilniri bi
laterale prestabilite.

Evenimente dramatice au avut loc 
și in alt stat din această zonă, Su
danul. La scurtă vreme după o lo
vitură de stat, in urma- căreia a fost 
răsturnat Consiliul Comandamentu
lui Revoluției, prezidat de genera
lul Numeiry, forțele leale acestuia 
au restabilit situația, ultimele tele
grame anunțînd că autorii loviturii 
au fost arestați și executați, tn di
ferite orașe sudaneze au avut loc 
lupte de stradă, pe întreg teritoriul 
țării fiind proclamată starea excep
țională.

Opinia publică din țara noastră, 
legată prin vechi și trainice relații 
de prietenie cu popoarele țărilor a- 
rabe, față de a căror luptă pentru 
progres economic și social șl-a ma
nifestat întotdeauna deplina simpa
tie și solidaritate internaționalistă, 
își exprimă speranța că aceste po
poare vor ști să zădărnicească orice 
manevre ale cercurilor imperialiste 
— singurele Interesate în a pescui în 
ape tulburi — vor ști să-și îndrepte 
eforturile și energiile neabătut spre 
realizarea de noi pași înainte in 
statornicirea unui climat de pace și 
muncă pașnică, constructivă. In dez
voltarea economiei și culturii, în u- 
nirea tuturor forțelor patriotice, 
progresiste. în consolidarea inde
pendenței și a dreptului legitim la 
existență liberă a tuturor popoare
lor, pentru propășirea lor materială 
și spirituală.

Este, de altfel, un deziderat cu • 
arie de cuprindere universală.



viața internațională
EVOLUȚIA EVENIMENTELOR 

DIN SUDAN

în Comitetul de conducere al Camerei
Reprezentanților a Dietei nipone Ambasadorul României MOSCOVA DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI

O GENERALUL EL NUMEIRY A REVENIT iN FRUNTEA STA
TULUI • EXECUTAREA AUTORILOR LOVITURII DE STAT

KHARTUM 23 (Agerpres). — Agen
ția France Presse, citind postul de 
radio Omdurman, captat la Cairo, a 
anunțat câ autorii loviturii de stat 
eșuate din Sudan au fost arestați. 
Printre cei arestați se află ți maio
rul Hash cm El Atta, conducătorul lo
viturii de stat. Au fost Înființate pa
tru tribunale militare care ii vor ju
deca pe autorii loviturii dc stat Pos
tul de radio a precizat că „cele pa
tru tribunale se află deja in ședință" 
și câ „judecarea se va face după o 
procedură urgentă".

Postul de radio Omdurman, captat 
la Cairo și mat de agenția France 
Presse, anunță că Tribunalul mili
tar superior din Sudan, instituit pen
tru a-i judeca pe autorii loviturii de 
stat lichidate joi seara, a condamnat 
la moarte, prin împușcare, trei ofi
țeri superiori ai armatei sudapeze, 
printre care figurează și maiorul 
Abdc) Monehim Ahmed, comandan
tul celui de-al treilea regiment de 
blindate, și Osman Hussein. Sentin
ța pronunțată de tribunal in baza 
procedurii de urgență a fost apro
bată de generalul Gaafar El Nu- 
mciry.

Agenția M.E.N. transmite că „ma
iorul Hashem F.1 Atta, conducătorul 
loviturii de stat de la 19 iulie din 
Sudan, a fost executat vineri împreu
nă cu alte trei persoane".

an

ară uri

Agenția France Presse mențio
nează, de asemenea, că președintele 
Anwar Sadat a avut o convorbire te
lefonică cu președintele Numeiry, 
care l-a informat că in Sudan dom
nește calmul.

Pe de altă parte, postul de radio 
Tripoli, recepționat la Cairo, a trans
mis un comunicat potrivit căruia El 
Numeiry l-a informat pe șeful sta
tului libian. Moamcr El Gedafi, că 
el controlează situația din țară.

Generalul Gaafar el Numeiry a 
anunțat vineri că, in cursul ciocni
rilor dintre unitățile blindate fidele 
lui și cele favorabile rebelilor au 
fost uciși 16 ofițeri și 14 subofițeri 
ai armatei sudaneze. El a adăugat, 
totodată, că un marc număr de ră
niți din rindul populației și forțelor 
armate au fost transportați la spi
tale. ,

TRIPOLI 23 (Agerpres). — Colo
nelul Babakr el Nour și maiorul 
Farouk Osman Hamdallah au plecat 
vineri din Tripoli, indreptindu-se 
spre Khartum — relatează agențiile 
Reuter și France Presse, reluind o 
știre transmisa de agenția libiană de 
presă, L.N.A. Cei doi militari suda
nezi fuseseră reținuți joi pe aero
portul din Benghazi, Libia, in timp 
ce se îndreptau spre Sudan cu un 
avion al companiei britanice B.O.A.C.

INTENSA ACTIVITATE DIPLOMATICA
PRIVIND SITUAȚIA DIN IORDANIA
Tensiunea survenită in relațiile lordano-palestincnc 

obiectul unei susținute activități
continuă să facă 

diplomatice in diferite capitale arabe.

ROMÂNE DE MAȘINI Șl UTILAJE

să normalizeze relațiile cu R. P. Chineză
TOKIO 23. — Corespondentul Ager

pres, Florea Țuiu, transmite : Liga 
deputaților Japonezi pentru normali
zarea relațiilor Japoniei cu R. P. Chi
neză, condusă de Aiichiro Fujiyama, 
fost ministru de externe din partea 
Partidului liberal-democrat, a pre
zentat Comitetului de conducere ai 
Camerei Reprezentanților a Dietei 
nipone un proiect de rezoluție, sem
nat de 238 de deputați, intre care 
și 54 liberal-democrați, prin care se 
cere guvernului să normalizeze rela
țiile cu R. P. CJunezâ.

Proiectul, sprijinit de deputați din 
toate partidele, exprimă „regretul 
profund față dc actuala stare de lu
cruri din relațiile 'dintre cele două 
țâri". Pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor pendinte existente intre cele 
două națiuni, proiectul cere guvernu
lui ......................................................

posibil, relații diplomatice cu II. 1’. 
Chineză și să facă eforturi in direc
ția restabilirii statutului legitim al 
guvernului din Pekin la O.N.U.".

O rezoluție care cere guvernului 
japonez să recunoască imediat R. P. 
Chineză a fost adoptată și de Consi
liul municipal al orașului Yokohama, 
localitate cu o populație de peste 
2 milioane de locuitori.

★
Cinci dintre cele mai importante 

companii de transporturi navale din 
Japonia au hotărit să-și Întrerupă 
cursele cu destinația Tai van
nunță agenția U.P.I., citind un co
municat al Asociației pentru promo
varea comerțului internațional — 
KOKUBOSOKU. Cele cinci societăți 
făceau parte dintr-un concern care 
asigura transporturile de persoane șl 
de bunuri intre Japonia și Taivan.

a-

„să stabilească cil mai curind

Uruguay Conflict între
președintele Areco și parlament

și-a prezentat
scrisorile de acreditare

PRAGA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Constantin Prisăcaru, trans
mite : La 23 iulie, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România in Re-, 
publica Socialistă Cehoslovacă, Theo
dor Haș, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui republicii, 
Ludvik Svoboda.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, președintele Svoboda a 
avut o convorbire tovărășească cu 
ambasadorul român.

La ceremonie au participat Jan 
Marko, ministrul afacerilor externe 
al R.S. Cehoslovace, Jan Pudlak, șe
ful cancelariei prezidențiale, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, membri ai Ambasa
dei române la Praga.

MOSCOVA 23 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : In 
parcul „Sokolniki" din Moscova, loc 
tradițional al expozițiilor interna
ționale, s-a deschis, la 23 iulie, ex
poziția „Mașini și utilaje”, organi
zată de Camera de Comerț a Repu
blicii Socialiste România.

Un număr de 11 întreprinderi de 
comerț exterior din țara noastră 
prezintă vizitatorilor sovietici o 
largă gamă de produse ale indus
triei construcțiilor de mașini, ra
mură de bază in economia României.

La festivitatea deschiderii expo
ziției, au participat Nikolai Patoli- 
cev, ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., Evghcni Pitovranov, vice
președinte al Prezidiului Camerei 
Unionale de Comerț Exterior, Mihail 
“ ' ' ” ‘ ministrului

mașini 
Lavrentieva,

Ambasadorul român
la Moscova primit

Joi seara a sosit la Amman, după 
o escală la Beirut, unde a fost pri
mit de președintele Libanului, Su- 
leiman Frangieh, ministrul tunisian 
al afacerilor externe, Mohamed Mas
moudi, însărcinat de președintele 
Bourguiba cu o misiune de mediere 
între autoritățile iordanlene și orga
nizațiile de rezistență palestinene. El 
a declarat presei că a venit în Ior
dania ..pentru a examina situația la 
fața locului și a obține informații pe 
baza cărora iși va putea oferi bunele 
oficii". întrebat asupra posibilităților 
privind convocarea unei conferințe 
arabe la nivel înalt, Masmoudi a 
apreciat că „atmosfera relațiilor in- 
terarabe nu este favorabilă ținerii 
unei noi conferințe". „In locul unei 
conferințe care nu ar face decît să 
consacre disensiunile și tentativele de 
a se sustrage angajamentelor luate 
deja, a afirmat șeful diplomației tu
nisiene, ar fi preferabil ca țările ara
be să ia inițiative pentru unificarea 
rindurilor".

In aceeași zi. Mohamed Masmoudi 
a fost primit de regele Hussein al 
Iordaniei.

La Damasc, președintele Siriei, 
Hafez Assad, a avut convorbiri cu

Sabri El Kholv, reprezentant perso
nal al președintelui R.A.U., și cu mi
nistrul de externe saudit, Omar Sa- 
kaff, reprezentant al regelui Feisal. 
Cei doi oameni politici, care între
prind un turneu prin mai multe țări 
arabe, fac parte dintr-o misiune de 
mediere saudito-egipteană, a cărei 
constituire a fost stabilită cu ocazia 
întilnirii de luna trecută dintre An
war Sadat și regele Feisal, in scopul 
normalizării relațiilor iordaniano-pa- 
lestinene.

Agenția irakiană de presă a anun
țat că la Bagdad a sosit Ahmed El 
Mârsashly, membru al Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), care ur
mează să discute cu autoritățile ira
kiene și să inmineze guvernului de la 
Bagdad un mesaj din partea O.E.P.

La Tripoli, agenția libiană de presă 
a confirmat faptul că Libia a respins 
propunerea irakiană de convocare a 
unei sesiuni extraordinare a Consi
liului Ligii Arabe și a propus convo
carea unei conferințe arabe extraor
dinare la nivel înalt. Agenția men
ționată precizează că R.A.U., Repu
blica Arabă Yemen, Siria, Kuweit și 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. au acceptat această propunere.

MONTEVIDEO 23 (Agerpres). — 
Camera deputaților din Uruguay a 
votat vineri cu 52 de voturi pentru și 
47 contra, la capătul unei ședințe 
care a durat peste zece ore, inițierea 
procedurii in vederea supunerii pre
ședintelui republicii, Jorge Pacheco 
Areco, unui proces politic.

Conflictul acut cu puterea legisla
tivă a survenit săptămina trecută, 
cind președintele Areco a reintrodus 
măsurile excepționale de securitate la 
numai 12 ore după ce parlamentul

hotărîse revocarea lor. Decizia preșe
dintelui a fost considerată „o sfida
re a autorității parlamentului" și o 
„violare a Constituției". Hotărirea 
parlamentului este susținută de toate 
partidele și grupările politice care al
cătuiesc frontul de unitate populară 
„Frente Amplio", constituit in vede
rea prezentării unui program politic 
comun și al unui candidat unic al for
țelor de stingă la alegerile prezi
dențiale din noiembrie a.c.

de ladgar Nasriddinova
MOSCOVA 23 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Ambasadorul 
Republicii Socialiste România in 
Uniunea Sovietică, Teodor Mari
nescu, a fost primit la 23 iulie, la 
cererea sa, de ladgar Nasriddinova, 
președintele Sovietului Naționalități
lor al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

In cursul întrevederii a avut loc o 
convorbire prietenească privind pro
bleme ale relațiilor interparlamen
tare.

Cu prilejul aniversării semnării acordurilor de la Geneva

0 DECLARAȚIE A M.A.E. AL R.D. VIETNAM
HANOI 23 (Agerpres). — Ministerul 

Afacerilor Externe al Republicii De
mocrate Vietnam a dat publicității o 
declarație cu prilejul aniversării sem
nării acordurilor de la Geneva din a- 
nul 1954 cu privire la Vietnam. De
clarația, transmisă de agenția V.N.A., 
arată că acordurile de la Geneva au 
restabilit pacea in Vietnam pe baza 
recunoașterii drepturilor naționale 
fundamentale ale poporului vietna
mez — independența, suveranitatea, 
unitatea și integritatea teritorială. 
Totuși, în pofida angajamentelor a- 
sumate, se spune in document, impe
rialiștii americani au sabotat sistema
tic aceste acorduri, au intervenit în 
afacerile interne ale poporului viet
namez și au întreprins agresiunea îm
potriva sa, cu scopul de a transforma 
Vietnamul de sud intr-o neocolonie și 
o bază militară a S.U.A. și de a per
petua divizarea Vietnamului. Imperia
liștii americani au pus în aplicare 
planul de „vietnamizare" a războiu
lui, al cărui scop real este de a pre
lungi agresiunea și ocupația militară 
americană in Vietnamul de sud.

Poporul vietnamez — se arată In 
declarație — s-a ridicat in unanimi
tate la luptă împotriva agresiunii a- 
mericane, pentru a-și salva patria și 
dejuca toate planurile militare, poli
tice și diplomatice, ca și strategia și 
tactica inamicului.

în condițiile prelungirii, intensifi
cării și extinderii agresiunii america
ne in Indochina, se arată in declara
ție, poporul vietnamez împreună cu 
popoarele laoțian și cambodgian, ho- 
tărite să-i învingă De imperialiștii a- 
mericani și pe acoliții acestora, au 
repurtat victorii deosebit de imnor- 
tante din punct de vedere strategic.

Lupta justă a poporului vietnamez 
a înregistrat mari succese pe arena 
internațională, relevă declarația. 
Frontul popoarelor lumii pentru spri
jinirea Vietnamului In lupta impo
triva imperialiștilor americani a fost 
consolidat și s-a dezvoltat continuu.

„Aceasta, arată in continuare de
clarația, este victoria cauzei juste a 
poporului vietnamez. Aceasta este 
victoria luptei eroice a poporului 
vietnamez, care este în permanență 
atăpin pe destinul său. Aceasta este 
victoria liniei independente și suve
rane a Vietnamului, care constă In a 
uni întregul popor, în a se baza, In 
esență, pe propriile forțe, străduin- 
du-se. în același timp, să ciștige spri
jinul internațional, în primul rind al 
Uniunii Sovietice, al Chinei și al ce
lorlalte țări socialiste frățești, în a 
duce lupta pe cele trei fronturi — mi
litar, politic și diplomatic — in a per
severa in luptă pină la victoria totală. 
Această linie corectă este o aplicare 
creatoare a marxism-leninismului la 
realitățile revoluției din Vietnam in 
epoca actuală".

Singura modalitate în care Statele 
Unite se pot retrage onorabil din răz
boiul din Vietnam, arată documentul, 
este de a răspunde cu seriozitate pro-

punerilor in șapte puncte ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. Decla
rația subliniază că poporul vietnamez 
este hotărit să-și mobilizeze toate for
țele pentru a-și valorifica poziția vic
torioasă, să-și intensifice acțiunile 
pentru a duce lupta împotriva agreso
rilor și pentru salvarea națională, 
pină la victoria finală.

Comerful U. R.9
MOSCOVA 23 (Agerpres) La Mos

cova a fost dat publicității anuarul 
statistic al Ministerului Comerțului 
Exterior al U.R.S.S., din care rezultă 
că in 1970 valoarea globală a schim
burilor comerciale ale Uniunii Sovie
tice s-a ridicat la 22,1 miliarde ruble.

Referindu-se la comerțul că țările 
socialiste, anuarul relevă că 25 la 
sută din exporturile sovietice către 
aceste țări au cdnstat în mașini și 
utilaje. De asemenea, un loc impor
tant în livrările către țările socialiste

S. S. în 1970
l-au ocupat cărbunele, petrolul și 
produsele petrolifere, gazele naturale, 
minereul de fier, energia electrică, 
materialul lemnos.

Comerțul U.R.S.S. cu țările în curs 
de dezvoltare a crescut la 3 miliarde 
ruble în 1970, față de 2,5 miliarde in 
anul precedent.

Volumul schimburilor de mărfuri 
ale Uniunii Sovietice cu statele ca
pitaliste dezvoltate s-a ridicat la 
4,7 miliarde ruble.

CAIRO 23 (Agerpres). — La 
Cairo a avut loc vineri sesiu
nea inaugurală a noului Congres 
Național al Uniunii Socialiste Arabe 
— relatează agenția M.E.N. După 
deschiderea lucrărilor, cei 1 700 de 
participanți l-au ales, in unanimita
te, pe Anwar Sadat, șeful statului 
egiptean, în funcția de președinte al 
uniunii.

phenian Recepție
R. P. BULGARIA R. D. GERMANA
SOFIA 23 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Amariței, transmite: La 
Sofia a fost dat publicității comuni
catul Ministerului Informațiilor și Te
lecomunicațiilor cu privire la dez
voltarea economiei naționale a R. P. 
Bulgaria in primul semestru al anu
lui 1971.

Producția industrială, se arată în 
comunicat, a crescut cu 10,7 la sută 
in comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut. Sporuri în
semnate au fost obținute la produc
ția de energie electrică — 7,8 la 
sută, 
sută, 
fibre 
sută,

electrică
combustibil lichid — 27,3 la 

minereu de fier — 12,2 la sută, 
și mătăsuri sintetice — 36,4 la 
mobilă — 16,1 la sută.

BERLIN 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : La 
Berlin a fost dat publicității comu
nicatul Direcției Centrale de Statis
tică de pe lingă Consiliul de Miniș
tri al R.D. Germane cu privire la 
îndeplinirea planului economiei na
ționale in primul semestru al acestui 
an. După cum arată comunicatul, 
cea mai mare parte a sarcinilor ho- 
tăritoare ale planului au fost înde
plinite. Venitul național a crescut 
față de perioada corespunzătoare a 
anului precedent cu 5 la sută, iar 
productivitatea muncii în industrie 
cu 4.3 la sută. Producția industrială 
a înregistrat o creștere de 5,8 la 
sută, atingînd un volum egal cu cel 
al producției întregului an 1959.

PHENIAN 23 (Agerpres). — Pre
mierul Cabinetului de Miniști al 
R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, a ofe
rit o recepție in cinstea lui Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unității Na
ționale al Cambodgiei, care se află 
intr-o vizită oficială la Phenian. Kim 
Ir Sen și Norodom Sianuk au toas
tat, cu acest prilej, pentru consoli
darea relațiilor de prietenie și a so
lidarității de luptă dintre cele două 
țări și popoare, pentru victoria luptei 
popoarelor din Indochina, pentru 
pacea în peninsula indochineză și în 
lumea întreagă.

agenții® de presă transmit:
Președintele Iugoslaviei, 

Iosip Broz Tito, a primit la Brioni 
un grup de participanți la Conferin
ța privind „Pacea mondială prin 
drept", care iși desfășoară lucrările 
la Belgrad. Adresindu-se celor pre
zent i. președintele Tito a subliniat, 
printre altele, că orice reuniune con
sacrată menținerii păcii este foarte 
utilă. El și-a exprimat convingerea 
că actuala conferință de la Belgrad 
va aduce o mare contribuție la pa
ce și la relații mai bune in lume. 
Președintele organizației mondiale 
„Pacea mondială prin drept", Char
les Rhyne, a inmînat președintelui 
Tito un mesaj personal din partea 
președintelui S.U.A., Richard Nixon.

Procurorul general al 
R.A.U. Mustafa Abu Zeid, a for
mulat joi, în mod oficial, acuzația 
de înaltă trădare impotriva fostului 
vicepreședinte Aly Sabry, relatează 
agenția M.E.N. Procurorul a afirmat, 
în același timp, că fostul ministru 
al apărării, generalul in retragere 
Mohamed Fawzi, intenționa să or
ganizeze o acțiune militară în vede
rea preluării puterii. El a adăugat, 
precizează agenția egipteană de pre
să, că Mohamed Fawzi a început să 
acționeze in acest scop încă din luna 
aprilie 1971.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., A,exei 
Kosîghin, l-a primit vineri pe Va
lery Giscard d’Estaing, ministrul e- 
conomiei și finanțelor al Franței, 
care a sosit la Moscova pentru a 
conduce delegația țării sale la cea 
de-a 6-a sesiune a Comisiei mixte 
sovieto-franceze de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică.

La sediul Ambasadei Sta
telor Unite din Helsinki3 3VUl 
loc, vineri, o nouă intilnire intre re
prezentanții U.R.S.S. și S.U.A. cu 
privire la încetarea cursei înarmări
lor strategice. Următoarea reuniune 
plenară va avea loc la 27 iulie, la 
Ambasada U.R.S.S.

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, insoțit de 
ministrul afacerilor externe, Clodo- 
miro Almeyda, a sosit vineri in Ar
gentina, intr-o vizită oficială de două 
zile. Convorbirile pe care șeful sta
tului chilian le va purta cu președin
tele Argentinei, Alejandro Lanusse, 
vor fi consacrate in special relațiilor 
bilaterale, o atenție deosebită urmind 
a ft acordată schimburilor comerciale.

strul de externe al Franței, a avut, 
vineri, o întrevedere cu primul mi
nistru norvegian, Trygve Bratteli. In 
aceeași zi, șeful diplomației franceze 
a luat parte la o ședință de lucru îm
preună cu omologul său norvegian, 
Andreas Cappelen, și cu ministrul 
norvegian al comerțului și navigației, 
Per Kleppe.

„Cosmos-430". Asent>»
T.A.S.S. anunță că în Uniunea So
vietică a fost lansat vineri satelitul 
artificial al Pămintului „Cosmos- 
430“ Aparatura științifică instalată 
la bordul satelitului funcționează 
normal.

rea armelor chimice și biologice In 
interpretarea dată documentului de 
către Organizația Națiunilor Unite, 
care, după cum se știe, este diferită 
de cea a Administrației S.U.A. Un 
număr de 90 de state ale lumii au ra
tificat deja Protocolul de la Geneva 
în interpretarea dată de O.N.U.

Președintele Liberiei, w“- 
liam Tubman, a încetat din viață, vi
neri, la Londra, unde urma un tra
tament medical. El era in vîrstă de 
75 de ani.

La Istanbul ■ 3VUt loc i01- 
sub președinția lui Cevdet Sunay, o 
reuniune a Consiliului Național al 
Securității. La sfîrșitul ședinței, pri
mul ministru al Turciei, Nihat E- 
rim. a declarat că la recomandarea 
Consiliului Național al Securități 
starea de urgență urmează să fie 
prelungită cu încă două luni. O pro
punere in acest sens va fi supusă 
spre aprobare în următoarele zile 
Adunării Naționale. Starea de ur
gență a fost impusă în Turcia in 
urmă cu trei lunî în 11 vllalete.

Un avion militar ameri
can a violat spațiul aerian 
al R.P. Chineze, dea™pra pro- 
vinciei Guandun, la 22 iulie — in
formează agenția China Nouă. Un 
purtător de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R. P. Chineze 
a fost autorizat să dea un avertis
ment in legătură cu această nouă 
provocare militară a S.U.A.

Convorbiri Iranco-norve-
(jîenS. Aflat intr-o vizită oficială 
la Oslo, Maurice Schumann, mini-

Membrii echipajului navei 
spațiale „Apollo-15", care ur
mează să fie lansată luni 
direcția satelitului natural 
Terrei, și-au încheiat joi progra
mul de exerciții. La capătul a 
peste doi ani și jumătate de an
trenamente, cei trei astronauți 
au executat perfect, pentru ul
tima dată înainte de a porni în 
misiune, manevrele cele mai di
ficile de pe întreg parcursul 
zborului. La Cape Kennedy s-a 
anunțat, totodată, că numărarea 
inversă decurge in condiții 
bune.

in 
al

Prima expoziție de ma 
șini-unelte engleze în U 
niunea Sovietică 3 tost lna,1_ 
gurată la Moscova de Nicholas 
Readly, adjunct al ministrului co
merțului și industriei al Marii Bri
tanii — anunță agenția T.A.S.S.

Senatorul democrat Hu- 
bert Humphrey a prezentat un pro
iect de rezoluție in care cere ratifi
carea de către Congres a Protocolu
lui de la Geneva privind interzice-

Ministrul sănătății publi
ce din Nigeria 3 declarat «s în 
această țară, au fost înregistrate 962 
cazuri de holeră in luna iunie și că 
644 de persoane au murit de această 
maladie.

Ccburakov, adjunct al 
industriei construcțiilor de 
unelte și scule, Alla 1 
adjunct al ministrului industriei u- 
șoare, reprezentanți ai M.A.E. al 
U.R.S.S., directori de mari între
prinderi industriale din Moscova și 
ai unor organizații economice, spe
cialiști, precum și un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, Teodor 
Marinescu, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România in Uniunea Sovie
tică, membri ai ambasadei române, 
precum și reprezentanți ai între
prinderilor care expun.

într-o scurtă cuvlntare, Evghenl 
Pitovranov a exprimat, în numele 
Prezidiului Camerei Unionale de 
Comerț Exterior, satisfacția pentru 
deschiderea acestei expoziții care, a 
spus el, va constitui o nouă șl demnă 
contribuție la dezvoltarea relațiilor 
economice sovieto-române.

Luind cuvîntul, Nikolai Patolicev 
și-a exprimat satisfacția de a fi 
martorul festivității de inaugurare a 
expoziției românești, care, a spus 
el, dovedește încă o dată „marile 
succese repurtate de România socia
listă in importantul domeniu al con
strucțiilor de mașini. Expoziția pe 
care o deschidem, a spus vorbitorul, 
constituie un nou stimulent in dez
voltarea schimbului de mărfuri din
tre România și Uniunea Sovietică, 
în primul rind In domeniul mașini
lor și utilajelor, care constituie unul 
din articolele principale ale comer
țului nostru".

Ministrul comerțului exterior al 
României, Cornel Burtică, a făcut 
un scurt expozeu asupra realizărilor 
obținute de țara noastră in dome
niul construcției de mașini, referin
du-se apoi la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare economică dintre cele 
două țări.

Apoi, oaspeții au vizitat expo
ziția.

După amiază, ministrul comerțu
lui exterior, Cornel Burtică, a oferit 
un cocteil in saloanele Ambasadei 
române la Moscova.

K

BRUXELLES 23 (Agerpres). — 
Cu prilejul apariției in Belgia a 
unui număr special al revistei 
„Syntheses", dedicată semicente
narului Partidului Comunist Ro
mân, ambasadorul Republicii So
cialiste România, Alexandru Lăză- 
reanu, și directorul fondator al re
vistei, Maurice Lambilliotte, au o- 
ferit la 22 iulie un cocteil in sa
loanele Ambasadei române din Bru
xelles.

Au fost prezenți Jos Van Eynde, 
președintele Partidului 'Socialist 
belgian, A. Vranckx, ministrul jus
tiției, J. Blume si J. Debrouuvere, 
membri ai Biroului Politic al Par
tidului Comunist din Belgia, A. 
Jaumotte, rectorul Universității li
bere din Bruxelles, funcționari su
periori din Ministerul de Externe.

deputațt, personalități ale vieții e- 
conomice. oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Participanții au manifestat un 
viu interes pentru conținutul nu
mărului special, care cuprinde 
largi extrase din expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la adu
narea solemnă din 7 mai consa
crată semicentenarului Partidului 
Comunist Român, precum și arti
cole semnate de personalități de 
seamă ale vieții politice economice 
și culturale române și belgiene.

Directorul fondator al revistei 
„Syntheses", in editorialul intitulat 
„România vă vorbește" face o 
amplă prezentare a personalității 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român.

Protest al P. C. Francez
impotriva hotăririi guvernului de a împiedica 

sărbătorirea ziarului „l’Humanite**
PARIS 23 — Corespondentul Ager

pres, P. Diaconescu, transmite : Zia
rul „l’Humanite" de vineri publică 
un comunicat al Biroului Politic al 
P.C.F., în care se arată că guvernul 
francez „a luat hotărirea de a refuza 
Poiana din Vincennes pentru ținerea 
la 11—12 septembrie a.c. a sărbătorii 
ziarului „l’Humanite". Biroul Politic 
protestează cu vigoare impotriva a- 
cestei noi și grave știrbiri a libertă
ților, a dreptului de expresie și de

reuniune care se înscrie în campania 
sistematică impotriva cuceririlor de
mocratice în Franța.

Biroul Politic cheamă pe toți co
muniștii, pe toți democrații, să spo
rească numărul delegațiilor, al pro
testelor, al telegramelor adresate 
guvernului pentru a-1 constringe să 
revină asupra hotăririi sale.

în orice caz. relevă comunicatul, 
sărbătoarea ziarului „l’Humanite" va 
avea loc la 11—12 septembrie.

„LA TOKIO SINI CELE MAI SCUMPE
CHIRII DIN LUME“

apreciază „Cartea albă asupra nivelului dc trai" 
publicată de guvernul japonez

TOKIO 23 — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : Guver
nul japonez a publicat „Cartea albă 
asupra nivelului de- trai" pe anul 
fiscal 1970—1971, încheiat la 31 mar
tie a.c.

Comentind conținutul „Cărții albe", 
cotidianul ,,Asahi", ziarul japonez cu 
cel mai mare tiraj, scrie că „In Ja
ponia de azi există o prosperitate de 
suprafață". Tocmai aceasta este pro- 
olema de care, spre deosebire de anii 
precedenți, se ocupă „Cartea albă", 
care aduce în prim-plan aspectele 
situației din viața de toate zilele a 
locuitorilor japonezi, încercind chiar 
să evalueze modul in care aceștia a- 
preciază nivelul lor de trai, aflat in 
contrast cu nivelul dezvoltării gene
rale a economiei Japoniei. „Nu există, 
se arată in ..Cartea albă", nici un fel 
de schimbare in nivelul de trai". Cauza 
acestei situații rezidă, printre altele. 
In creșterea neîntreruptă a prețurilor. 
In mod deosebit, in marile orașe ni
velul de viață este serios afectat de 
creșterea exorbitantă a prețului tere
nurilor, ceea ce se reflectă in costul 
locuințelor și al chiriilor, recunoscut

fiind, in mod unanim, că In Tokio 
' sînt cele mai scumpe chirii din lume.

„Cartea albă" menționează că proble
ma locuințelor și costul terenurilor 
necesită o soluționare urgentă.

„Cartea albă" insistă și asupra sis
temului de asigurări sociale, subli
niind că, in ciuda creșterii neîntre
rupte a populației marilor orașe, nu
mărul paturilor de spitalizare este 
din ce în ce mâl mic. Aceeași situa
ție există și in orașele de provincie.

Relevînd că monopolurile nipone 
obțin profiturile lor in condițiile ce
lor mai scăzute salarii din țările ca
pitaliste industrializate, unele ziare 
japoneze, comentind „Cartea albă", 
cer guvernului să întreprindă măsuri 
urgente pentru îmbunătățirea nive
lului de viață al populației.

eaua Probleme

în sudul Franței, după un val de căldură au câzut ploi abundente în fo
tografie : inundații la Toulouse. Populația este evacuată cu ajutorul bărcilor

socialeconomice 
stringente

ROMA 23 (Agerpres). — Stabili
tatea guvernului italian de centru- 
stinga,_ prezidat de Emilio Colombo, 
se află din nou in pericol — relevă 
observatorii politici din Roma. Coa
liția, formată din democrat-creștini, 
socialiști și socialiști democratici 
(sprijinită din afara cabinetului de 
republicani), se află profund divizată 
in dezbaterile ce au loc in Parla
ment asupra reformelor cu caracter 
economico-social. După cum se știe, 
Parlamentul italian are înscrise pe a- 
genda actualei sesiuni o serie de 
măsuri cu caracter anticonjunctural, 
in vederea relansării economiei, le
gea in favoarea dezvoltării sudului 
țării (II Mezzogiorno), reforma fisca
lă, a transportului, a sistemului de 
invățămint universitar și a construc
ției de locuințe. Numeroase greve și 
acțiuni revendicative au avut loc și 
continuă să se desfășoare in întreaga 
Italie, in sprijinul urgentării rezol
vării de către Parlament a acestor 
probleme stringente pentru viața po
litică și economică a țării.
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