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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

Unul din importantele 
orașe-porturi dunărene 
ale țării, municipiul Tul
cea a cunoscut, în cursul 
zilei de joi, momente de 
puternic entuziasm și de 
reafirmare hotâritâ a ata
șamentului populației sale 
fa politica Partidului Co
munist Român, a statului 
nostru socialist de dezvol
tare neîncetată a vieții 
materiale și spirituale a 
țării, de ridicare continuă 
a standardului de viată al 
poporului.

Municipiul de la gura 
Deltei i-a avut ca oaspeți 
pe secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția sa. Elena 
Ceaușescu, pe tovarășii 
Emil Bodnaraș, Maxim 
Berghianu, Leonte Răutu, 
M.iron Constantinescu, 
Vasile Patilineț și Ion 
Stănescu.

în vizita în județul 
Tulcea, conducătorii de 
partid și de stat au fost în
soțiți și de un grup de 
scriitori ailați la odihnei 
pe litoral.

/

Joi dimineața, un elicopter 
avîndu-i la bord pe secretarul 
general al partidului, pe cei
lalți conducători de partid și 
de stat, își ia direcția de zbor 
către Tulcea. Dobrogea, stră
bătută de-a lungul, din sud, 
de la Mangalia, pînă la nord, 
la Tulcea, înfățișează un ta
blou de o diversitate unică. în 
dreapta aparatului de zbor, 
marea de smaragd, pierzin- 
du-se în orizonturi fără li
mită, bordată de plaja ca o 
fîșie de aur, de o cunună 
de verdeață, de impresio
nanta salbă continuă de sta
țiuni ce sfirșește abia la Nă
vodari. In stingă, stepa dobro
geană, devenită, prin organi
zarea superioară, socialistă, a 
muncii, prin mecanizarea in
tensivă. prin irigații, pămînt 
la fel de roditor ca Bărăganul, 
care a cîștigat recorduri și a 
bătut recorduri la cultura 
griului, la porumb, la struguri, 
în creșterea animalelor. Se 
dezvăluie cu generozitate o- 
chiului cercetător un univers 
bogat de fapte. Zeci de vase 
in portul Constanța își așteap
tă rîndul la încărcare sau des
cărcare, tractoarele ară pe 
cîmp, coșurile de fabrică fu
megă, cercetătorii-arheologi 
sînt în plină activitate la His
tria, pe platforma industrială 
în devenire a Tulcei se im
plantează piloți, se sudează în 
aer liber părți ale unor im
punătoare recipiente. Acti
vitate, pretutindeni activitate, 
muncă creatoare, este nota 
specifică a României contem
porane, care, sub semnul so
cialismului, își croiește, în 
prezent, un viitor luminos.

Ajuns la Dunăre, aparatul 
de zbor descrie un cerc larg 
deasupra municipiului Tulcea, 
după care aterizează pe sta
dionul orășenesc. Aici, un 
mare număr de oameni ai 
muncii primesc pe conducă
torii de partid și de stat cu 
ovații, cu vii și îndelungi a- 
plauze. Se flutură stegulețe, se 
aruncă buchete ae flori, mii 
de glasuri scandează „P.C.R.- 
P.C.R.", „P.C.R. — Ceaușescu", 
„Ceaușescu și poporul". O ma
re pancartă îi întîmpină pe 
oaspeți cu urarea : „Bine ați 
venit. iubiți conducători ai 
partidului și statului, in ju
dețul Tulcea".

In numele oamenilor mun
cii din județ, tovarășul Teodor 
Coman, prim-secretar al Co
mitetului județean Tulcea al 
P.C.R., adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
oaspeți, un călduros bun sosit. 
El exprimă marea bucurie a 
cetățenilor municipiului de a 
fi părtași la acest moment.

O gardă de onoare, formată 
din marinari din portul Tul
cea, din membri ai gărzilor 
patriotice și tineri din deta
șamentele de pregătire a ti- 

(Continuare in pag. a Il-a)

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL TULCEA

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
la mitingul de la Tulcea

Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor municipiului și județului 
Tulcea. un călduros salut din partea 
Comitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a guvernu
lui Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Vizita de lucru pe care o facem 
în municipiul și județul dumnea
voastră are loc la începutul noului 
cincinal. Doresc, în primul rînd, să 
menționez cu satisfacție contribuția 
pe care oamenii muncii de pe a- 
ceste meleaguri au adus-o la în
făptuirea cu succes a cincinalului 
1966—1970. Realizarea planului cin
cinal reprezintă un remarcabil suc
ces pe care poporul nostru l-a obți
nut în transpunerea în viață a sar
cinilor de dezvoltare socialistă a 
patriei noastre — și, de aceea, adre
sez tuturor oamenilor muncii din 
municipiul și județul Tulcea cele 
mai calde felicitări pentru contri
buția pe care au adus-o. (Aplauze 
puternice).

Adresez aceste felicitări și orga
nizației județene de partid, comu
niștilor, care au știut să organizeze 
și să conducă oamenii muncii în 
lupta pentru realizarea în bune con
diții a sarcinilor cincinalului pe 
care l-am încheiat. (Aplauze puter
nice).

Am trecut la realizarea cu suc
ces a sarcinilor trasate de Con
gresul al X-lea, a prevederilor 
cincinalului 1971—1975. După cum 
ați auzit aici, rezultatele obținute 
în județul dumneavoastră în pri
mele 7 luni ale acestui an și, ale 
cincinalului sînt excelente. Pe în
treaga țară, în această perioadă 

în fața unor schije și machete ale viitoarelor întreprinderi care vor alcâtui noua zonă industrială a municipiu lui Tulcea

planul a fost realizat în proporție 
de 102,7 la sută, ceea ce înseamnă, 
în comparație cu perioada cores
punzătoare a anului trecut, un 
spor al producției industriale glo
bale de peste 11,5 la sută, față de 
circa 9 la sută, cît era prevăzut 
în plan. Aceasta înseamnă că 
clasa noastră muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, întregul po
por au început cu succes munca 
pentru realizarea noului cincinal. 
Avem tot temeiul să spunem că 
programul elaborat de cel de-al 
X-lea Congres al partidului este 
pe deplin realist, că el corespunde 
posibilităților poporului nostru și 
va fi nu numai îndeplinit, dar 
chiar depășit. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Realizările construcției socialiste 
se observă pretutindeni — și ceea 
ce se poate vedea la Tulcea, atit 
în oraș cît și în județ, constituie o 
expresie grăitoare a faptului că 
partidul nostru înfăptuiește nea
bătut, pas cu pas, politica sa de 
așezare rațională a industriei pe 
întreg teritoriul țării, de ridicare 
pe această bază a tuturor localită
ților patriei noastre pe o treaptă 
superioară de civilizație și pro
gres ; aceste realizări reprezintă 
totodată o dovadă a faptului că 
Partidul Comunist Român face to
tul pentru bunăstarea și fericirea 
poporului nostru. (Aplauze puter
nice).

Cunosc Tulcea încă de acum 25 
de ani ; am mai văzut-o și cu doi 
ani în urmă, și pot să spun că, 
într-adevăr, nu numai față de a- 
cum 25 de ani, dar față de ultimii 
doi ani, aici au avut loc transfor
mări puternice ; în prezent, a în

ceput în județ construcția unor 
mari obiective industriale, care 
vor așeza Tulcea în rîndul centre
lor industriale ale României so
cialiste. (Aplauze îndelungate).

Aveți rezultate bune și în agri
cultură. Intr-adevăr, in trecut, 
producția agricolă din Tulcea era 
foarte mică. Astăzi, după cum ați 
auzit aici, s-a obținut o producție 
la grîu de peste 2 500 kg la hectar ; 
este o producție bună, deși noi do
rim ca in viitor ea să fie și mai 
mare.

Toate aceste realizări vădesc 
superioritatea orinduirii socialiste. 
Oricine poate veni să vadă ce a 
realizat poporul nostru sub condu
cerea comuniștilor, prin munca, 
prin dîrzenia cu care a știut și 
știe să învingă nenumărate greu
tăți. Oamenii muncii înfăptuiesc 
politica partidului pentru că sint 
convinși că ea slujește făuririi 
fericirii și bunăstării poporului, 
că toate aceste realizări sînt che
mate să transforme România 
intr-o puternică țară socialistă, 
cu o industrie înaintată, cu o 
agricultură dezvoltată, în care ni
velul de trai al poporului să 
crească neîncetat. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Iată de ce, în
tregul popor urmează neabătut po
litica partidului comunist, văzînd 
în această politică chezășia înfăp
tuirii in viață a năzuințelor sale 
de mai bine. Sînt convins că, dacă 
Eminescu ar fi astăzi aici — și 
printre noi se găsesc patru scrii
tori — ar fi de acord cu mine să 
schimbăm cuvintele pe care el le-a 
atribuit lui Mircea cel Bătrîn — și 
anume, să spună : „Eu îmi apăr
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ADUNĂRILE GENERALE 

ALE SALARIAȚILOR 

DIN ÎNTREPRINDERI

Dezbateri 
fructuoase, 
propuneri 

constructive

fericirea, bunăstarea, națiunea, co
munismul" (Aplauze puternice) și, 
de aceea, tot ce mișcă în România, 
întregul popor, urmează politica 
comuniștilor, pentru că este politi
ca viitorului națiunii române. (A- 
plauze puternice, prelungite. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.").

încrederea pe care partidul comu
nist a cîștigat-o în rîndurile poporu
lui este rezultatul politicii sale mar- 
xist-leniniste ferme, al preocupării 
de a face totul pentru bunăstarea 
poporului, pentru a apăra pacea, in
dependența, suveranitatea ; ea este 
rezultatul politicii ferme a parti
dului comuniștilor de a dezvolta 
prietenia și colaborarea cu toate 
țările socialiste, al convingerii câ 
întărirea acestei colaborări, a uni
tății țărilor socialiste, corespunde 
atit intereselor tuturor popoarelor 
țârilor socialiste, cît și cauzei pă
cii în întreaga lume. (.Aplauze pu
ternice).

lată de ce putem spune astăzi 
în fața întregului nostru popor că 
și în continuare, partidul nostru 
comunist nu va face nimic care 
să nu contribuie la dezvoltarea și 
fericirea poporului român, că în
treaga sa politică va fi închinată 
înfloririi națiunii noastre socialiste, 
cauzei socialismului și păcii, unită
ții țărilor socialiste, ă mișcării co
muniste internaționale. Sîntem 
convinși că, în felul acesta, ne în
deplinim atît îndatorirea noastră 
națională, cît și îndatorirea noastră 
internationalists, de detașament 
al marii familii a mișcării comu
niste și progresiste, antiimperia- 
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DOI ANI DE LA CONGRESUL 

AL X-LEA AL P. C. R.

Mărețul 
program 

al partidului 
ÎN INIMA,
ÎN FAPTELE, 
ÎN VIAȚA

POPORULUI 
NOSTRU
Ziua de astăzi, cînd se împlinesc doi ani de la Congresul al X-lea al 

partidului, eveniment fundamental în viața României socialiste, prile
juiește partidului și poporului, fiecăruia dintre noi, o amplă și respon
sabilă retrospectivă a drumului parcurs, cit și o nouă angajare, cu ener
gii împrospătate, în lupta pentru înfăptuirea mărețului program adop
tat de forumul comuniștilor și însușit cu pasiune revoluționară, cu înalt 
devotament față de socialism, cu profundă vibrație patriotică de către 
întregul popor român. Acest popas aniversar în plin mers, in plină con
strucție, relevă mai puternic decît oricind dragostea și încrederea ne
mărginită, impresionantă cu care oamenii muncii de toate vîrstele, de 
toate categoriile sociale, de orice naționalitate, urmează politica clarvă
zătoare a Partidului Comunist Român, trup din trupul acestui popor, 
conducătorul validat de luptele și izbînzile unei jumătăți de veac.

In lumina și perspectiva celor doi ani, interval atit de scurt in ordi
nea timpului istoric, programul Congresului la X-lea ne apare ca o 
operă de maturitate a socialismului, ca o fuziune intimă între politica 
marxist-leninistă a partidului, închinată intereselor poporului, și năzuin
țele vitale ale tuturor celor ce muncesc cu eroism și abnegație pentru 
realizarea acestui program, avind drept țel edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Este realitatea politică primordială a României 
de astăzi, scopul și rațiunea activității creatoare conștiente a tuturor 
cetățenilor țării, de la secretarul general al partidului pină la munci
torii care dezlănțuie energiile de la Porțile de Fier, pină la cosașii care 
in aceste zile fierbinți culeg pîinea țării, pînă la educatorii ce plămă
desc generațiile care vor trăi in comunism.

Numai în lumina idealului revoluționar ce anima masele largi, ideal 
a cărui întruchipare concretă este programul partidului, pot fi înțelese 
marile realizări, ritmurile de dezvoltare socotite de unii „miraculoase", 
succesele din toate domeniile de activitate și in primul rind cele econo
mice, care jalonează drumul parcurs de la Congresul al X-lea. Numai un 
popor liber și stăpin pe destinele sale, avînd conștiința clară a superio
rității orinduirii pe care o construiește, deplin încrezător în viitorul 
său, este capabil să-și inchine întreaga energie, toate resursele de elan 
și hărnicie pentru a dura, după marele proiect al partidului, o societate 
a bunăstării, dreptății și echității sociale, a înfloririi și afirmării per
sonalității umane. Clădind-o fără a-și precupeți eforturile, poporul 
român are conștiința că prin această operă istorică își îndeplinește 
totodată o înaltă îndatorire internaționalistă, își aduce contribuția la 
întărirea sistemului socialist, a tuturor forțelor democratice, antiimpe- 
rialiste.

Răstimpul care a trecut de la Congresul al X-lea, bilanțul bogat al 
înfăptuirilpr, angajarea plenară a clasei muncitoare, a țărănimii, a inte
lectualității la înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor stabilite de con
gres, demonstrează, cu argumentele vieții, creșterea rolului conducător 
al partidului in toate domeniile de activitate, capacitatea sa de a aplica 
creator, la condițiile țării noastre, învățătura marxist-leninistă. de a îm
bogăți teoria și practica operei de construire a socialismului. Caracteris
tic pentru întreaga activitate a partidului, a conducerii sale, este spiri
tul înnoitor, dinamizator în perfecționarea vieții economice și sociale, în 
cultură și pe tărîmul formării omului nou, al educației comuniste.

Fiecare cetățean al țării care, la locul său de muncă, din .orice unghi al 
răspunderii sociale, privește insuflețitorul tablou al creației materiale' 
și spirituale, recunoaște, în imaginea de ansamblu, cit și în detalii, 
spiritul vitalizator promovat de Congresul al X-lea. subscriind din toată 
inima la această caracterizare plastică făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul semicentenarului Partidului Comunist Român : 
„Vigoarea și tinerețea partidului sînt la fel ca și ale anotimpului in care 
s-a născut. El este veșnic tinăr și devine an de an tot mai viguros, de
oarece își trage seva dătătoare de viață din legăturile indestructibile cu 
poporul, cu glia strămoșească, din concepția despre lume și viață a 
clasei muncitoare — materialismul dialectic și Istoric”. Tocmai în 
această prețioasă însușire a partidului, care este poporul reprezentat 
prin cei mai buni fii ai săi. își au sorgintea justețea politicii sale, forța 
mobilizatoare a programului său, adeziunea unanimă a maselor la tot 
ceea ce proiectează partidul.

Este greu, imposibil, să cuprinzi în cuvinte uriașa activitate creatoare, 
de o complexitate crescîndă, declanșată și organizată pe liniile de forță 
ale traducerii în viață a programului Congresului al X-lea ; practic 
înseamnă a contura însuși edificiul in plină construcție al societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Fără a putea năzui la o asemenea în
cercare de proporții, articolele din cuprinsul acestui număr de ziar 
(paginile IV—V) își propun să reflecte. în citeva domenii fundamentale, 
modul cum se înfăptuiesc hotăririle forumului comuniștilor, cum sti
mulează energiile națiunii socialiste, cum deschid continuu noi orizon
turi de acțiune și de gindire. reprezentind pentru întregul popor marea 
„cartă" a năzuințelor și împlinirilor socialiste.

Doi ani denși, dinamici. încununați de succese gravate în conștiința 
noastră, in noua istorie a României socialiste. Sensul lor cel mai pro
fund și totodată cel mai pregnant il constituie încrederea nețărmurită a 
poporului român, unit ca un singur om în jurul conducătorului său, 
partidul-stegar. optimismul, hotărîrea de a-și realiza visul de aur, visul 
de aur al omenirii.

(ÎN PAGINILE IV—V)

SUCCESE ALE MINERILOR GORJENI
Rezultatele obținute de minerii 

Gorjului în primele 7 luni ale anului 
constituie oglinda marilor eforturi 
pe care le-au depus zi de zi : 107 000 
tone lignit net realizate peste preve
derile planului. Ca rezultat al unei 
mai bune organizări a muncii, al e- 
ficienței importantelor investiții e- 
fectuate pentru dezvoltarea produc
ției de cărbune, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, din Gorj au 
plecat spre termocentrale cu 600 000 

Excelenței Sale Domnului General
JUAN JOSE TORRES GONZALES

Președintele Republicii Bolivia
LA PAZ

Ziua națională a Republicii Bolivia îmi oferă plăcutul prilej ca, în 
numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului 
român șl al meu personal, să vă transmit cole mai bune urări de fericire 
personală, de prosperitate și progres pentru poporul bolivian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat ol 

Republicii Socialiste România

tone mai mult cărbune. Aceste suc
cese oferă garanția realizării în con
tinuare a unei cadențe mereu spo
rite in extracția de cărbune, capabilă 
să asigure „trimiterea la zi” cu peste 
10 milioane tone cărbune mai mult 
în 1975 decît in acest an.

Intimpinînd „Ziua minerului" co
lectivele exploatărilor din Gorj se 
aliniază astfel succeselor obținute de 
toți minerii țării.

î
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nouțului pentru apărarea patriei, 
prezintă oftOrul tovarășului Nicolae 
Ut .ușescu, comandantul suprem al 

-ițelor armate Se intonează Im
nul de Stat al Republicii Socialiste 
România. Se trece in revistă gar-

In aplauzele furtunoase și ova- 
1 le pline de căldura ale mulți
mi', t ’V irășul Nicolae Ceaușescu, 
c •! lp conducători de partid și de 
stat se îndreaptă spre partea de 
vest a municipiului, către acea 
zonă unde prinde contururi tot mai 
precise un nou și puternic centru 
industrial al tării, prima bază de 
producție metalurgică a județului 
din nordul Dobrocei.

în anii socialismului. în Tul cea 
s-au pus bazele valorificării rațio- 
n de si la un nivel calitativ supe- 
r >r a peștelui. stufului, papurei, 
1 mnului, a pietrei și calcaru- 
lu minereurilor cuprifere, de 
barită și caolin. Tabloul indus- 
t ini actual al județului se reliefea
ză mai pronunțat, punindu-1 in 
antiteză cu ceea ce a însemnat aici 
industria în trecut: două ateliere 
d? tâbăcărie, un gater de cheres- 
tea. o mină și o carieră de piatră 
rudimentare, cîteva ateliere meș- 
teșugărești. Ca urmare a traducerii 
în viață a mărețului program de in- 
d-jstriali -ire socialistă a patriei și 
de repartizare rațională a forțelor 
de producție pe întregul cuprins al 
patriei. în județul Tulcea își desfă
șoară astăzi activitatea 18 întreprin
deri industriale, din care 11 de in
teres republican. Pentru punerea în 
valoare a bogățiilor bătrînilor 
munți al Dobrogei s-a creat o In
dustrie minieră care se află in pli
nă dezvoltare. Paralel cu exploata
rea zăcămintelor cunoscute, s-au 
executat importante lucrări de ex
plorări și prospecțiuni, care au avut 
ca rezultat punerea în evidență a 
unor noi zăcăminte. Au fost puse 
în valoare marile bogății ale Deltei.

Numai în perioada 1966—1970. 
Județului Tulcea i s-au alocat fon
duri de investiții de peste 2 659 mi
lioane lei. cu circa 68 la sută mai 
mari decît cele realizate în perioa
da 1961—1965. In actualul plan cin
cinal urmează să fie dezvoltat por
tul. să fie construite și date în ex
ploatare uzina de alumină din Tul
cea. amenajările complexului Ra- 
zelm. mari combinate pentru în- 
g.âsarea industrială a porcilor etc.

Se vizitează șantierul celui mai 
Important obiectiv industrial pre
văzut a intra în funcțiune în actua
lul cincinal — uzina de alumină. La 
sosirea pe șantier, conducătorii de 
partid și de stat sînt salutați de 
ministrul industriei metalurgice, 
Nicolae Agachi, de un mare număr 
de constructori. In fața unor schițe 
și machete se prezintă in detaliu 
amplasamentele viitoarelor între
prinderi. care vor alcătui noua zonă 
industrială a municipiului. Este 
vorba, printre altele, de o uzină de 
feroaliaje și de alte întreprinderi 
metalurgice. Se dau explicații cu 
privire la soluțiile adoptate, se ex
pun date asupra eficienței acestora 
și se studiază amplasarea lor cît 
mai rațională. Directorul viitoarei 
uzine de alumină, Eremia Drăcea, 
înfățișează apoi stadiul lucrărilor 
acestui obiectiv industrial, a cărei 
construcție a început în trimestrul 
trei al anului 1970 și urmează a fi 
dat in funcțiune în iunie 1973. Vii
toarea uzină prinde, pe zi ce trece, 
contururi tot mai precise. Se toarnă 
fundații, se implantează în teren

Se exomineazâ atent, la fața locului, actualului cincinal în municipiul Tul-

piloții care vor susține fundațiile 
viitoarelor hale. La unele puncte 
de lucru mai avansate a început de 
curînd și montajul. Peste 60 la sută 
din instalațiile acestei uzine vor 
funcționa în aer liber, fapt ce 
prezintă multiple avantaje, între 
care costuri de realizare reduse, u- 
șurință în exploatarea agregatelor.

La capitolul stadiul lucrărilor 
față de graficul stabilit, construc
torii informează că, datorită anu
mitor factori, unele lucrări sînt ră
mase în urmă cu aproape o lună ; 
în prezent sînt luate toate măsurile 
pentru înlăturarea in cel mai scurt 
timp a acestei întîrzieri. S-au creat, 
de asemenea, condiții pentru con
tinuarea lucrărilor in ritm susținut 
și pe timpul iernii, astfel îneît pînă 
la sfîrșitul anului să se asigure e- 
xecutarea a circa 35—40 la sută 
din totalul lucrărilor prevăzute.

Obiectivul industrial vizitat va 
produce anual o mare cantitate 
de alumină. Și încă un fapt re
marcat de constructori : în cea 
mai mare parte, întreprinderea va 
fi înzestrată cu utilaje fabricate de 
industria noastră constructoare de 
mașini. Prețui de cost al produsu
lui finit va fi, la această întreprin
dere, cu circa 30 la sută mai mic 
decît cel realizat la întreprinderea 
similară din Oradea.

In ceea ce privește problema a-

stadiul lucrărilor de pe șantierul celui mai important obiectiv industrial al 
cea — uzina de alumină

provizionării noii unități cu bauxi
tă adusă la Tulcea pe Dunăre, se 
studiază soluții de transport a ma
teriilor prime pe benzi rulante.

Se vizitează principalele puncte 
de lucru de pe șantier. înso
țiți de directorul Trustului de 
construcții Constanța, căruia 
i-a fost încredințată această im
portantă lucrare, ing. I. Suman, 
oaspeții se opresc în principalele 
secții, la hala unde se montează 
vasul de mare capacitate pentru 
calcinarea bauxitei, proces premer
gător extragerii aluminei. Metodele 
aplicate în construcții, procedeele 
tehnologice care se vor utiliza in 
noua unitate sînt, potrivit datelor 
înfățișate de specialiști, de prim 
rang. Secretarul general al partidu
lui recomandă constructorilor să 
extindă folosirea prefabricatelor, a 
metodelor rapide de construcț’i, 
care să asigure o productivitate 
sporită pentru înlăturarea rămîne- 
rii în urmă a lucrărilor.

Important de subliniat în legă
tură cu uzina de alumină este 
faptul că aceasta va avea în ime
diată vecinătate o altă mare uni
tate a industriei metalurgice — U- 
zina de feroaliaje, cu care va fo
losi împreună aprovizionarea cu 
energie electrică, cu apă, instala
țiile portuare. Tocmai de aceea, se
cretarul general recomandă ca a

cest complex industrial să aibă o 
conducere unică.

Vizita pe șantierul viitoarei uzine 
de alumină se încheie. Munca con
structorilor, a viitorilor metalur- 
giști se bucură de bune aprecieri. 
Li se urează noi succese in activi
tatea pe care o depun pentru pune
rea în funcțiune în cel mai scurt 
timp a acestui obiectiv de mare 
importanță pentru județul Tulcea, 
pentru întreaga economie națio
nală.

...Din nou pe străzile municipiu
lui. Tineri și virstnici, bărbaț’, 
femei și copii — am putea spune 
întregul oraș — salută cu căldură pe 
oaspeți. Dintr-o mașină deschisă, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Emil 
Bodnaraș răspund manifestărilor de 
stimă și respect adresate secreta
rului general, întregii noastre con
duceri de partid și de stat.

Străbătînd arterele principale ale 
orașului-port, privirile sînt atrase 
de înnoirile ce apar la tot pasul. 
Atrag atenția noile cartiere de lo
cuințe. Numai în planul cincinal 
încheiat, în orașele județului au 
fost date în folosință aproape 
2 500 de apartamente construite din 
fondurile statului. Se impune aten
ției cu deosebire modernul com
plex turistic „Delta1*, de la ale că
rui balcoane adresează semne de 
salut un mare număr de turiști. In 

anul 1970 numărul turiștilor care 
au venit la Tulcea pentru a vizita 
această minune a naturii, care este 
Delta Dunării, a fost de 10 ori mai 
mare decît în 1965.

In succesiunea obiectivelor în
scrise in itinerarul vizitei de lu
cru in municipiul și județul Tulcea 
se înscrie marele complex inter- 
cooperatist de creștere și îngrășare 
a porcilor din comuna Nufărul, in 
apropiere de Tulcea. Aici așteaptă 
un mare număr de țărani coope
ratori din localitate, din comune
le Beștepe, Frecăței, Cataloi, din 
alte sate din împrejurimi, care s-au 
asociat pentru construirea acestei 
moderne fabrici de carne.

In aplauzele mulțimii de bărbați 
și femei, oaspeților li se oferă pîine 
și sare, ploști cu vin și țuică, bu
nuri ale pămîntului dobrogean, bu
nuri ale muncii înfrățite în coope
rativă, buchete de flori. Sînt sem
ne ale dragostei și recunoștinței 
țăranilor cooperatori față de Parti
dul Comunist Român, de condu
cerea sa, care le-a direcționat vo
ința și fapta spre o viață fericită, 
spre înfăptuiri remarcabile.

în județul Tulcea, ca de altfel 
în întreaga țară, se înfăptuiește cu 
succes programul complex de mă
suri stabilit de partid pentru dez
voltarea intensivă și multilaterală 

a agriculturii. Pe linia ridicării in 
continuare a nivelului agriculturii, 
actualul plan cincinal prevede 
sarcini deosebit de importante : se 
va dezvolta baza tehnico-materia- 
lă de producție, va crește numărul 
cadrelor de specialiști, se va adinei 
procesul de specializare și diversi
ficare a producției.

Așezarea agriculturii pe temelii 
socialiste a schimbat structural 
relațiile economice și sociale, viața 
oamenilor din satele dobrogene. 
Marile succese obținute de coope
rativele agricole în dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale de producție, 
în întărirea lor economico-organi- 
zatorică, în ridicarea an de an a 
veniturilor membrilor cooperatori 
constituie o strălucită confirmare 
a justeței politicii partidului nostru 
in domeniul agriculturii, în trans
formarea socialistă a satului.

La sosirea la modernul complex 
de la Nufărul, conducătorii de 
partid și de stat sînt salutați de 
Ion Moldovan, șeful Departamen
tului industriei alimentare din 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și A- 
pelor. Apoi, în tovărășia directo
rului complexului, dr. Ion Zaha- 
ria, se vizitează sectorul de gesta
ție al complexului, dat în funcțiu
ne recent. Oaspeților li se dau ex
plicații în legătură cu tehnologiile 
de creștere și îngrășare a porcilor, 
cu furajele folosite pentru îngră- 
șarea animalelor, cu stadiul actual 
de populare a unității.

In discuțiile dintre oaspeți și 
gazde se subliniază importanța și 
marea eficiență economică a între
prinderilor cooperatiste de acest 
gen și se arată că în județ se află 
în prezent în etape înaintate de 
construcție alte două asemenea 
complexe, unul cu aceeași capaci
tate la Satu Nou, și altul la Baia. 
In curînd va începe construcția 
unor unități similare la Carcaliu. 
De asemenea, gazdele informează 
că pentru sporirea eficienței aces
tor unități se prevede ca pe lingă 
fiecare complex să se construiască 
unități mici de preparare a nutre
țurilor. Prin punerea lor în prac
tică, măsurile preconizate în a- 
ceastă direcție la complexul de la 
Nufărul vor avea ca rezultat un 
beneficiu anual de aproximativ 4 
milioane lei.

La revenirea în oraș este vizitată 
întreprinderea de industrializare a 
peștelui, mare unitate de produc
ție a industriei alimentare.

Procesul tehnologic este complet 
mecanizat. In legătură cu sorti
mentele de conserve de pește pro
duse aici, directorul întreprinderii, 
Iancu Cojocaru, subliniază că a- 
cestea se bucură de un renume a- 
preciabil, nu numai în țară, dar și 
peste hotare, în țări ale Asiei, Afri
cii și Europei.

In secția de producție a ambala
jelor pentru conserve este relevată 
și apreciată preocuparea colectivu
lui de conducere pentru asigurarea 
în întreprindere a tuturor tipurilor 
de ambalaje necesare producției.

Secretarul general al partidului 
subliniază necesitatea ca fiecare u- 
nitate a industriei noastre alimen
tare să-și asigure secții speciale 
pentru confecționarea tuturor am
balajelor necesare producției pro
prii, să dezvolte activitatea de con
cepție pentru realizarea de utilaje 
necesare procesului tehnologic.

Referindu-se la dezvoltarea în 
continuare a acestei unități, gazdele 
informează că întreprinderea își va 

mări capacitatea în anii următori 
la 20 000 tone anual, de pe acum 
fiind puse la punct proiectele de 
întregire a întreprinderii.

— Puteți da anual și 22 000 tone 
conserve de pește, spune specialiș
tilor prezenti secretarul general al 
partidului. Aveți posibilități, aveți 
un colectiv harnic și trebuie s.i 
dați mai mult.

Lucrătorii întreprinderii se anga
jează să analizeze toate resursele 
interne pentru a realiza aceste re
comandări.

In final, la ușa principalei halo 
de prelucrare a peștelui, secretarul 
general al partidului întreține un 
scurt dialog cu muncitoarele care 
își declară deplina mulțumire pen
tru modul satisfăcător de aprovi
zionare cu mărfuri a pieței, a ma
gazinelor. Ele sînt felicitate, li se 
adresează urări de sănătate și fe
ricire.

In port, după vizitarea între
prinderii pentru industrializarea 
peștelui, conducătorii de partid si 
de stat se îmbarcă la bordul navei 
„Republica**, cu care parcurg, în 
amonte, o bună distanță pe apele 
fluviului în vederea analizării cu 
specialiștii a amplasamentelor noi
lor obiective prevăzute a fi con
struite pentru dezvoltarea portului 
Tulcea la nivelul cerințelor actua
le ale economiei noastre naționale, 
ale noilor ramuri apărute la Tul
cea.

Cu ajutorul 
schițe, șeful 
transporturilor

unor machete .și 
Departamentului 

auto, navale și
aeriene din Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, Mihal 
Bălănescu, și directorul Institutu
lui de cercetări și proiectări de 
specialitate, Ion Baicu, prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce
lorlalți conducători de partid și de 
stat soluțiile preconizate. Fiecare 
din ele este analizată atît din
punct de vedere funcțional, cit și 
economic.

Se ia în discuție și problema 
dezvoltării în portul Tulcea a unui 
șantier naval pentru reparații <ți 
construcții de nave mici, îndeosebi 
de nave pescărești. In legătură cu 
aceasta, secretarul general al parti
dului recomandă reprezentanților 
ministerului de resort, celorlalți 
specialiști aflați de față să se creeze 
un singur șantier naval, apt să sa
tisfacă necesitățile întregului port 
atît din punct de vedere al repara
țiilor, cit și al construcțiilor, și dă 
indicația ca activitatea acestuia sâ 
înceapă parțial chiar din cursul 
anului următor.

Se prefigurează, încă din stadiul 
proiect, o dezvoltare vertiginoasă, 
de mare amploare, în acest sector 
al Dunării ; Tulcea va poseda in 
anii următori un mare complex de 
instalații portuare, de reparații șl 
construcții de nave.

După vizitarea portului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat se 
îndreaptă spre centrul orașului, 
unde sînt așteptați de mii și mii 
de cetățeni, de marinari, de țărani 
cooperatori din împrejurimi.

Aici, în imensa piață din fața 
Casei de cultură a sindicatelor, are 
loc un însuflețitor miting al oa
menilor muncii din municipiul și 
județul Tulcea.

Apariția la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de stat 
este întîmpinată cu vii și înde
lungi aplauze.

(Continuare în pag. a III-a)

Aplauze, ovații, pentru Partidul Comunist Român, pentru conducerea sa, în frunte cu tovarășul Nicolae CeaușescuLa marele complex intercooperatist de creștere și îngrășare a porcilor din comuna Nufărul, co pretutindeni in timpul vizitei, se
cretarul general al partidului este întimpinat cu dragoste și căldură
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Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

liste din întreaga lume. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Societatea socialistă multilate
ral dezvoltată pe care o construim, 
asigurarea condițiilor pentru tre
cerea la comunism în România 
presupun, desigur, crearea unei 
industrii și agriculturi puternice, 
dezvoltarea științei, ridicarea în- 
vâțamîntului — presupun, deci, fău
rirea unei puternice baze pentru 
progresul rapid al forțelor de pro
ducție și, totodată, schimbări ra
dicale în structura societății, în re
lațiile sociale din țara noastră. In 
același timp, aceasta presupune 
dezvoltarea conștiinței socialiste, 
ridicarea nivelului general de cul
tură al întregului popor — și a- 
cesta este, de altfel, sensul ultime
lor hotărîri ale Comitetului Execu
tiv privind îmbunătățirea activită
ții de formare a omului de miine, 
constructor al socialismului și co
munismului, a omului multilateral 
dezvoltat ca si societatea noastră 
socialistă. (Aplauze puternice).

Desigur, noi nu uităm nici un 
moment că în lume există încă 
forțe reacționare, imperialiste, vă 
in diferite zone ale globului pa- 
mintesc ard încă flăcările distru
gătoare ale războiului, că bombe
le de tot felul ucid încă copil, 
bărbați, femei ; de aceea, ne ridi
căm glasul, alături de toate forțele 
antiimperialiste, pentru a se pune 
capăt conflictelor și războaielor de 
pretutindeni, pentru încetarea 
războiului din Vietnam, pentru re
tragerea trupelor Statelor Unite, 
pentru ca popoarele din Indochina 
să-și hotărască singure destinul, 
fără nici un amestec din afară. (A-' 
plauze puternice).

în întreaga noastră activitate 
sîntem alături de toate forțele an- 
tiimperialiste, de mișcările de e- 
liberare națională. Sprijinim și 
vom sprijini și în viitor popoarele 
care luptă împotriva imperialis
mului, a colonialismului și neoco- 
lonialismului. care sînt hotărîte 
să-și apere ființa națională, drep
tul la o viață liberă și indepen
dentă. (Vii aplauze).

în același timp, ca țară europea
nă, România acționează pentru 

(Urmare din pag. Il-a)
Deschizind mitingul. tovarășul 

Teodor Coman, «i
Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R.. a spus :Vizita dumneavoastră, iubite și mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
dragi tovarăși conducători ai partidu
lui °și statului nostru, in municipiul 
și județul Tulcea o înscriem in ini
mile noastre cu cele mai fierbinți 
sentimente de dragoste și atașament 
nețărmurit față de conducerea parti
dului și statului nostru. Este o mare 
fericire pentru noi. comuniștii, pentru 
toți oamenii muncii din municipiul și 
județul Tulcea. că avem din nou pri
lejul să vă exprimăm direct senti
mentele noastre de dragoste, pre
țuire și recunoștință pentru activita
tea neobosită, plină de abnegație, ce 
o desfășurați in fruntea partidului Șj 
statului nostru, spre binele patriei 
noastre socialiste, al întregului nostru 
P Exemplul dumneavoastră personal 
de patriot înflăcărat, de dăruire și 
pasiune revoluționară, de spirit no
vator dinamic, de înaltă principiali
tate comunistă ne-a îmbărbătat con
tinuu. ne-a înaripat inimile, ne-a mo
bilizat mereu pentru îndeplinirea 
fermă a politicii științifice a partidu
lui și statului nostru. Alături de în
tregul nostru popor, oamenii muncii 
din județul Tulcea au primit cu vie 
satisfacție programul de educare 
marxist-leninistă a membrilor de 
partid, de creștere a conștiinței re
voluționare a maselor, elaborat de 
dumneavoastră. Acest prosram de
monstrează incă o data înalta dum
neavoastră personalitate politica și 
ftunliCcă, preocuparea pe care o

înfăptuirea securității pe continent, 
pentru realizarea în cel mai scurt 
timp a unei conferințe europene 
care să deschidă calea realizării a- 
cestui deziderat; ne pronunțăm 
pentru dezvoltarea înțelegerii și a 
unei largi cooperări între statele 
din Balcani, pentru realizarea de
zarmării generale și totale și în 
primul rînd a dezarmării atomice. 
Acționăm pentru promovarea în 
viața internațională a unor relații 
noi, întemeiate pe principiile suve
ranității și independenței naționa
le. deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
care să excludă folosirea forței și 
a amenințării cu forța în raportu
rile dintre state.

Știm că această luptă cere e- 
forturi, că ea presupune o intensă 
activitate internațională în toate 
domeniile ; de aceea, partidul 
și guvernul României socialiste 
nu precupețesc și nu vor precu
peți nimic pentru a-și aduce 
contribuția la cauza prieteniei 
între popoare, la soluționarea pro
blemelor arzătoare din lumea 
contemporană.

Considerăm că toate statele — 
fie ele mari sau mici — trebuie 
să ia parte activă la soluționarea 
problemelor ; considerăm că nici 
o problemă, indiferent de ce na
tură ar fi ea, nu poate fi soluțio
nată numai de unele state sau de 
anumite grupe de state, că proble
mele care privesc soarta tuturor 
statelor trebuie rezolvate cu par
ticiparea tuturor popoarelor. Româ
nia, poporul român își vor spune 
cu hotărire cuvîntul în această pri
vința și vor lupta neabătut pentru 
deplina egalitate în drepturi, pen
tru pace și colaborare între po
poare. (Aplauze puternice, prelun
gite).

în activitatea pe care o desfășu
răm pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea va 
trebui să facem incă mari eforturi; 
trebuie să nu precupețim nimic 
pentru a realiza la timp — și dacă 
este posibil chiar mai devreme — 
noile construcții industriale și a- 
gricole, construcțiile ere locuințe, de 
școli, de spitale și celelalte obiecti
ve social-culturale. astfel ca pe mă
sura dezvoltării societății noastre 

aveți pentru dezvoltarea in ansamblu 
a societății, dar și a fiecărei laturi 
componente a acesteia.

Este o mindrie pentru noi că 
preocupările dumneavoastră, in frun
tea partidului și statului, pentru fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România, se împletesc 
organic cu rezolvarea imperativelor 
majore ale lumii contemporane. Vi
zita delegației noastre de partid 
și de stat conduse de dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în țările socialiste din Asia constituie 
o strălucită acțiune politică in slujba 
intereselor naționale ale României, 
ale cauzei socialismului și păcii in 
lume. Ea se înscrie ca unul din cele 
mai ample eforturi internaționale 
desfășurate pentru întărirea coeziunii 
tuturor forțelor socialismului, a tu
turor forțelor antiimperialiste. Ea slu
jește intereselor generale ale păcii, 
ale cauzei libertății și progresului tu
turor popoarelor. Și cu acest prilej 
ne manifestăm adeziunea noastră de
plină față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județ nu vor uita niciodată că da
torită sprijinului pe care conducerea 
de partid si de stat, dumneavoastră 
personal, ni l-ați dat, județul Tulcea 
se dezvoltă continuu, armonios, as
cendent, înscriindu-se rapid in pro
gresul general al tării intregi. Pe 
harta județului au apărut noi obiec
tive industriale și social-culturale. A- 
gricultura cunoaște noi prefaceri. 
S-au dezvoltat învățămir.tul și cultu
ra, s-a înregistrat o continuă moder
nizare și înfrumusețare urbană și ru
rală. cu adinei și semnificative pre
faceri in viața locuitorilor. Actualul 
cincinal deschide județului Tulcea noi 
ți largi perspective in toate domeniile 

socialiste să se îmbunătățească 
continuu și condițiile de viață ale 
oamenilor muncii.

De aceea, mă adresez comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii din 
municipiul și județul Tulcea, che- 
mîndu-i ca, alături de întregul 
nostru popor, să facă totul pentru 
a realiza în bune condiții marile 
sarcini pe care le au de îndeplinit 
în acest cincinal. (Aplauze puter
nice).

Doresc să exprim convingerea 
conducerii noastre de partid și de 
stat că oamenii muncii din muni
cipiul și județul Tulcea își vor a- 
duce din plin contribuția la înfăp
tuirea mărețelor prevederi ale Con
gresului al X-lea, că la sfîrșitul 
cincinalului, prin activitatea pe 
care o va desfășura, Tulcea va 
ocupa un loc de frunte între jude
țele țării. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Vreau să mulțumesc tuturor lo
cuitorilor, tuturor comuniștilor 
pentru căldura cu care ne-au pri
mit ; țin, de asemenea, să mulțu
mesc tovarășilor care au luat cu- 
vintul aici și au exprimat hotărîrea 
oamenilor muncii din Tulcea de a 
înfăptui neabătut politica partidului 
nostru, atît în ce privește construc
ția socialistă, cit și activitatea des
fășurată pe plan internațional. în 
aceste manifestări noi vedem o ex
presie a încrederii dumneavoastră, 
a întregului popor, în partidul nos
tru comunist. în conducerea sa — 
și vă mulțumim pentru aceasta. (A- 
plauze puternice, prelungite). Puteți 
fi siguri, tovarăși, că Comitetul nos
tru Central, guvernul țării vor face 
totul pentru a răspunde acestei în
crederi. pentru a conduce ferm po
porul nostru spre societatea socia
listă multilateral dezvoltată, spre 
comunism. (Aplauze puternice, u- 
rale).

Vă urez din toată inima noi și 
mari succese in activitatea dum
neavoastră, multă sănătate și multă 
fericire ! (Aplauze puternice, înde
lungate ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu, P.C.R.". Cei prezenți 
la adunare ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

de activitate. Uzina de alumină, de 
feroaliaje, flota oceanică și alte o- 
biectivc, la care se adaugă indica
țiile prețioase pe care dv le-ți dat 
astăzi, vor transforma radical aceste 
meleaguri ale țării.

Dorim să vă informăm, tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii 
din județul nostru, in frunte cu co
muniștii, angajați plenar in efortul 
general al intregului nostru popor 
pentru continua înflorire a patriei, au 
obținut pe primele 7 luni ale acestui 
an succese însemnate. S-a realizat in 
proporție de 109.4 la sută producția 
globală, 113 la sută producția marfă 
vindută și incasată. Succese s-au ob
ținut și in agricultură. Campania de 
recoltare a griului s-a încheiat cu re
zultate bune. Producția medie la 
hectar obținută în acest an este 
cea mai mare producție din is
toria agriculturii acestui colț de 
țară. Avem o recoltă bună la po
rumb, floarea-soarelui și la cele
lalte culturi. Cu toate acestea, rezul
tatele obținute nu sînt in măsură să 
ne satisfacă. Ele nu reflectă pe de
plin posibilitățile noastre, rezervele 
existente, cerințele pe care partidul 
le pune astăzi in fața noastră.

Sîntem convinși că, aplicind ne
abătut linia politică a partidului, in
dicațiile dv., vom reuși să realizăm 
integral sarcinile deosebit de mo
bilizatoare pe care le pune in fața 
noastră actualul cincinal. Tn acest 
sens, vom desfășura o activitate sus
ținută de mobilizare a intregului po
tențial material și uman, vom desfă
șura o vie muncă politică in rindul 
maselor largi de oameni ai muncii.

Programul de educare comunistă 
pe care il vom dezbate in organiza
țiile de partid, de masă și obștești, 
cu toți cetățenii, va genera un puter

nic elan creator in întreaga noas
tră activitate, va stimula spiritul de 
inițiativă, de intransigență față de 
lipsuri. Viitorul ni se deschide lumi
nos in față și aceasta o datorăm 
partidului, grijii dv. personale, 
scumpe tovarășe Ceaușescu. Noi vom 
răspunde acestei griji prin noi și în
semnate realizări.

Ne angajăm — a spus în încheiere 
vorbitorul — și vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că organizația jude
țeană de partid, toți oamenii mun
cii din județ, vor valorifica toată 
priceperea și puterea lor de muncă 
pentru indcplinirea sarcinilor pe 
care partidul și statul le pun in fața 
noastră.

A luat apoi cuvîntul pensionarul 
ilegalist Dîmitrie Dionisie care 
a spus, printre altele : îngăduiți-mi 
ca, in numele comuniștilor ilegaliști 
din județul nostru care și-au dăruit 
întreaga viață pentru cauza socialis
mului, să vă transmit un călduros 
bun venit pe meleagurile tulcene. Vi
zita dv., tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in județul nostru constituie un nou 
prilej de afirmare a atașamentului 
nostru profund față de partid, de po
litica sa înțeleaptă, față de dv. 
personal.

Drumul străbătut de poporul nos
tru de la istorica victorie obținută 
la 23 August 1944. in frunte cu clasa 
muncitoare, a demonstrat clarviziu
nea și hotărîrea cu care partidul 
nostru a militat pentru transformarea 
revoluționară a societății, pentru 
făurirea socialismului in patria noas
tră. Succesele remarcabile înregistra
te în ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și culturale a intregului 
popor sînt cuceriri ale orinduirii 
noastre socialiste cu care ne min- 
drim și care confirmă justețea poli
ticii Partidului Comunist Român. 
Recentele documente referitoare la 
îmbunătățirea activității de educare 
in spiritul marxism-leninismului a 
comuniștilor, a tuturor cetățenilor tă
rii, de formare a conștiinței socia
liste, au fost primite cu vie satis
facție și de oamenii muncii din ju
dețul nostru. Ele constituie un ade
vărat tezaur de principii pentru îm
bunătățirea muncii in domeniul ideo
logiei și al activității politice și cul
tural-educative. Făcindu-mă ecoul 
tovarășilor mei, țin să vă asigur, 
iubite tovarășe secretar general, că 
programul elaborat și prezentat de 
dv.. indicațiile dv. vor fi traduse in 
fapte neabătut. în acest sens, cu ex
periența noastră vom căuta să fim 
cadre de nădejde in lupta pentru 
combaterea manifestărilor negative, 
a influențelor ideologiei burgheze.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Vom milita in permanență pentru 
ridicarea continuă a nivelului com
bativității revoluționare și a spiri
tului militant, partinic, al întregii 
activități politice, ideologice și de 
educație comunistă a maselor. în a- 
cest fel ne vom aduce contribuția, 
alături de întregul popor, la victoria 
socialismului in patria noastră, spre 
binele generațiilor prezente și viitoa
re. Exemplul dv. de abnegație și dă
ruire pentru cauza partidului și po
porului, pentru unitatea țărilor so
cialiste, va fi pentru noi o pildă vie 
și un îndemn permanent de a no 
mobiliza toate forțele pentru înfăp
tuirea cauzei căreia ne-am dăruit 
încă din anii tinereții.

In cuvîntul său. Marja Strînv 
boanU Erou al Muncii Socialiste, 
maistră la întreprinderea de indus
trializare a peștelui din Tulcea, a ex
primat bucuria tovarășilor ei de mun
că de a avea in mijlocul lor pe con
ducătorii partidului și statului, in 
frunte cu cel mai iubit fiu al poporu
lui — tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, mi
litant neobosit pentru transpunerea în 
viață a ideilor marxism-leninismului, 
pentru ridicarea bunăstării oamenilor 
muncii, luptător pasionat și perseve
rent in măreața operă de construcție 
a societății socialiste multilateral dez
voltate in țara noastră.

Am deosebita satisfacție — a spus 
vorbitoarea — să arăt că, de la ulti
ma dumneavoastră vizită, tovarășe 
Ceaușescu, intreprinderea noastră a 
obținut noi succese, ca urmare a 
transpunerii in viață a prețioaselor și 
competentelor dv. indicații. Producti
vitatea muncii a crescut simțitor, ca
pacitatea de producție a unității 
noastre s-a mărit prin extinderea u- 
nor secții existente, creindu-se, ast
fel, posibilitatea unei largi diversifi
cări a gamei de sortimente, mai ales 
a celor destinate exportului, care 
sint azi prezente în Europa, Asia și 
Africa.

Noi avem convingerea că există 
încă posibilități pentru realizarea de 
noi succese. De aceea, in prezent, 
în centrul atenției noastre se află 
calitatea produselor, permanentizarea 
în procesul de producție a muncito
rilor cu o înaltă calificare, întreține

rea utilajelor și respectarea întocmai 
a parametrilor? de producție.

Recentele dumneavoastră propu
neri cu privire la îmbunătățirea e- 
ducației marxist-leniniste a membri
lor de partid și a celorlalți oameni ai 
muncii au avut un larg ecou in rin
dul salariaților, ele constituind pen
tru noi un prețios indreptar in mun
că. Ideile și principiile pe care dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le exprimați in aceste do
cumente. sint menite să contribuie 
la dezvoltarea unei înalte conștiințe 
socialiste, a spiritului partinic și re
voluționar al oamenilor muncii, la 
antrenarea lor conștientă în 'înfăptui
rea mărețelor sarcini stabilite de 
partid.

Noi. muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la întreprinderea de indus
trializare a peștelui, alături de între
gul popor, ne-am manifestat și ne 
manifestăm totala adeziune față de 
activitatea laborioasă desfășurată de 
partidul și statul nostru, in frunte cu 
excepționalul om politic, neobositul 
militant pentru cauza socialismului 
și păcii in lume — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — față de contribuția de 
mare preț adusă extinderii legături
lor de prietenie și colaborare frățeas
că dintre partidele și popoarele țări
lor socialiste.

Vizita dumneavoastră și a celor
lalți tovarăși din conducerea de par
tid și de stat in municipiul și jude
țul nostru este un dialog viu cu ma
sele de oameni ai muncii, ea demon
strează incă o dată grija deosebită a 
partidului și statului pentru destinele 
țării.

în încheiere, vorbitoarea a spus : 
Strins uniți in jurul partidului, al con
ducerii sale, in frunte cu dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne angajăm să nu precupețim nici un 
efort, să muncim cu abnegație și dă
ruire pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, călăuziți permanent de pro
gramul de educare comunistă a oa
menilor muncii din scumpa noastră 
patrie.

De la aceasta tribună — a spus in 
cuvîntul său tinărul
lăcătuș la întreprinderea de construc
ții și reparații navale — vreau să ex
prim bucuria și satisfacția tineretu
lui tulcean pentru vizita pe care o 
faceți in județul nostru, moment cu 
multiple și profunde semnificații pen
tru noi.

Activitatea neobosită pe care o des
fășurați in fruntea partidului și sta
tului constituie pentru noi, tinăra ge
nerație, un simbol al hotărîrii și dir- 
zeniei. al .înțelepciunii și demnității 
comuniste, chezășia mersului înainte 
al patriei, factorul fundamental al în
deplinirii programului măreț elaborat 
de Congresul al X-lea al partidului. 
Condițiile minunate create tineretu
lui pentru a învăța și munci, pentru 
a-și manifesta in mod plenar capaci
tatea și inițiativa creatoare, sint o 
expresie elocventă a grijii și preocu
pării permanente cu care conducerea 
partidului, dv. personal, înconjurați 
pe viitorii constructori ai României 
socialiste. i

Făcind dovada inaltei responsabili
tăți față de dezvoltarea și întărirea 
economică a județului nostru, tine
retul, alături de ceilalți oameni ai 
muncii, iși aduce din plin contribu
ția la realizarea sarcinilor in indus
trie, agricultură și in celelalte sec
toare de activitate, participă cu entu
ziasm pe șantierele muncii voluntar- 
patriotice, continuind, in acest fel, 
frumoasele tradiții ale organizației 
noastre revoluționare.

Profund atașați politicii interne și 
internaționale pe care o promovează 
partidul nostru, ne exprimăm totala 
adeziune față de amplul program de 
educație comunistă a poporului, față 
de indicațiile prețioase pe care le-ați 
dat in cuvintarea rostită cu prilejul 
consfătuirii cu activul de partid din 
domeniul activității politice și ideo
logice.

Cu elanul și energia caracteristică 
tineretului, vom milita neobosit pen
tru aplicarea in viață a măsurilor 
aprobate de Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, punind in centrul 
preocupărilor noastre educația prin 
muncă și pentru muncă a tineretului, 
cultivarea dragostei față de cuceririle 
revoluționare ale poporului nostru, 
combaterea cu fermitate a tot ceea 
ce este străin gîndirii marxiste, a 
mentalităților retrograde, străine 
principiilor eticii comuniste și spiri
tului de partid.

în numele tinerilor muncitori, ță
rani, elevi și intelectuali din județul 
și municipiul Tulcea, crescuți și e- 
ducați de partid, ne angajăm solemn 
in fața conducerii partidului, a dv., 
iubite tovarășe secretar general, că 
vom închina intreaga noastră ener
gie, talentul și priceperea, înfăptui
rii istoricelor hotărîri ale celui de-al 
X-lea Congres al partidului, cu con
vingerea că ne aducem în acest fel 

contribuția plenară la înflorirea ju
dețului și a scumpei noastre patrii.

Vă asigurăm că vom răspunde pre
zent la toate chemările partidului și 
că vom fi întotdeauna in primele 
rinduri pentru a apăra cuceririle re
voluționare ale poporului nostru.

Vorbind in numele țărănimii coo
peratiste, președintele cooperativei 
agricole de producție din comunii 
casimeea, Gheorghe Ciurea, a 
spus : doresc să vă adresez caldele 
noastre mulțumiri, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru vizita de 
lucru pe care o întreprindeți, pentru 
sprijinul neprecupețit pe care-1 acor
dați agriculturii, pentru grija părin
tească pe care o manifestați față de 
dezvoltarea și înflorirea unităților 
cooperatiste din agricultură, ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual 
al țărănimii.

Urmărim cu multă mindrie patrio
tică intreaga activitate neobosită ce 
o desfășurați in mijlocul oamenilor 
muncii din patria noastră, și am con
statat devotamentul, patriotismul și 
înalta responsabilitate socială de 
care dați dovadă, consacrată înfloririi 
și propășirii națiunii noastre so
cialiste.

In prezent, a spus în continuare 
vorbitorul, sîntem preocupați de tra
ducerea in viață a amplului program 
adoptat de conducerea partidului la 
propunerea dumneavoastră, a indi
cațiilor cuprinse in expunerea pe 
care ați făcut-o la consfătuirea cu 

■ activul de partid din domeniul mun
cii ideologice și care constituie pen
tru activitatea organizațiilor de 
partid din cooperativele agricole de 
producție un îndrumar prețios in 
munca de educare a comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai muncii, de ridi
care a conștiinței acestora, pentru a 
face ca fiecare dintre noi să devină 
un militant și mai activ in înfăptui
rea ooliticii partidului.

Alături de întregul nostru popor, 
țărănimea din județul Tulcea a ur
mărit cu vie satisfacție și profund 
interes vizita și activitatea delega
ției de partid și de stat in frunte cu 
dv., scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in țările socialiste din 
Asia. Sintem mindri, tovarăși, de 
activitatea nobilă desfășurată de 
partidul nostru pe arena internațio
nală — activitate pătrunsa de un 
inalt simț de răspundere pentru în
tărirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a coeziu
nii sistemului mondial socialist, pen
tru apărarea păcii in lume.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Vă raportez că, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
am muncit neobosit pentru traduce
rea in viață a istoricelor hotăriri 
trasate de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român. Coope
rativa in care lucrez a realizat in 
acest an o producție medie de 3 600 
kg griu la hectar. Rezultate asemă
nătoare am obținut și in celelalte sec
toare de activitate, iar culturile de 
porumb, floarea-soarelui și celelalte 
promit producții bogate.

Sintem conștienți că mai avem 
foarte multe de făcut. în fața noas
tră. Congresul al X-lea a pus sarcini 
deosebit de mari ; de aceea, ținem 
să vâ încredințăm că vom munci cu 
însuflețire, cu devotament patrio
tic, pentru traducerea neabătută in 
viață a politicii marxist-leniniste a 
partidului, a grandiosului program 
trasat de Congres, a prețioaselor in
dicații date de dumneavoastră per
sonal.

în numele intelectualității județului 
Tulcea, profesorul Cezar CaletliC 
a exprimat profunda bucurie de a 
avea ca oaspete pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român.

Ca lucrător pe ogorul școlii — a 
spus vorbitorul — am primit cu 
deosebită satisfacție recentul pro
gram de îmbunătățire a activității 
polilico-ideologice pentru formarea 
conștiinței înaintate comuniste a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii din tara noastră.

înalta ținută a recentelor docu
mente de partid, caracterizate prin 
analiza profundă, realist-științifică a 
fenomenelor vieții politice. econo
mice și sociale, spiritul critic și no
vator cu care sint abordate proble
mele fundamentale ale societății con
temporane, demonstrează răspunde
rea și competența cu care Partidul 
Comunist Român conduce grandioasa 
operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în țara 
noastră.

Activitatea cadrelor didactice din 
județul nostru va trebui să cunoască 
o creștere calitativă, in așa fel incit 
să asigure îndeplinirea cu un înalt 
simț de răspundere a misiunii în
credințate de partid școlii — for
marea unui tineret atașat plenar cau
zei partidului, socialismului.

Analizind activitatea desfășurată 
pină în prezent in școlile din jude
țul nostru, in lumina programului de 

educație comunistă, elaborat din ini
țiativa dumneavoastră, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, rezultă că tre
buie să Întreprindem măsuri eficien
te pentru perfecționarea sistemului 
de predare a tuturor disciplinelor, 
îmbinarea strinsă a invățămîntuluî 
cu practica de producție, pentru ri
dicarea activității ideologice și edu
cative, de predare a științelor socia
le la un nivel superior.

Militînd pentru creșterea comba
tivității revoluționare, vom respinge 
cu hotărire din școli ideile retrogra
de, influențele ideologiei burgheze, 
vom intări prin toate mijloacele ac
țiunea de educare patriotică și in- 
ternaționalistă a constructorilor de 
miine ai României socialiste.

Ne angajăm in fața dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar general, 
să muncim cu dăruire și perseveren
ță, cu exigență și fermitate, pentru 
traducerea in fapte a complexului de 
măsuri menit să asigure educarea 
revoluționară, partinică a tinerei 
noastre generații. Indicațiile dum
neavoastră vor constitui pentru noi 
un prețios îndreptar în intreaga 
noastră activitate.

Vă încredințăm, in numele intelec
tualității tulcene, că ne vom aduce 
o contribuție sporită la înfăptuirea 
politicii partidului, la efortul între
gului popor în măreața operă de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Primit cu vii și îndelungi aplauze, cu 
puternice urale, a luat cuvintul tova- 
'“*ul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea a fost ascultată cu deo
sebită atenție și subliniată in repe
tate rinduri cu puternice aplauze.

în încheierea mitingului, tovară- 
?U1 Teodor Coman a spus: Vă 
rog să-mi îngăduiți să mă fac ecoul 
gindurilor și sentimentelor dv., al tu
turor comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul și munici
piul Tulcea și să transmit incă o 
dată mulțumirile noastre călduroase 
pentru vizita pe care conducerea 
partidului și statului nostru, in frun
te cu secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
făcut-o in județul și municipiul 
Tulcea.

Doresc să transmit mulțumirile 
tulcenilor pentru întreg ajutorul pe 
care noi l-am primit din partea 
partidului și statului, pentru grija pe 
care dv. personal, tovarășe secretar 
general, ați acordat-o dezvoltării ju
dețului și municipiului Tulcea. pen
tru tot ce s-a făcut pentru dezvol
tarea sa industrială.

Angajamentul nostru, tovarăși, este 
ca să dăm viață la ceea ce a spus 
secretarul general al partidului nos
tru ca în actualul cincinal să ne si
tuăm printre unitățile fruntașe in 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partidul și de statul nostru. Ne an
gajăm. de asemenea, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să nu pre
cupețim nici un efort pentru a da 
viață prețioaselor dv. indicații, în
drumărilor dv. înțelepte și aș vrea 
în încheiere să vă adresez din toată 
inima, cu toată căldura, urarea tul
cenilor : Să ne trăiți mulți, mulți ani, 
spre binele și fericirea partidului, 
poporului și patriei noastre socia
liste !

Mitingul ia sfîrșit într-o atmosferă 
de mare entuziasm. Cei prezenți a- 
plaudă, ovaționează pentru Partidul 
Comunist Român, pentru conducerea 
sa, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După miting, în aplauzele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat, se 
îndreaptă spre stadionul din locali
tate, de unde, cu un elicopter spe
cial. se înapoiază la Mangalia Nord, 
stațiunea Neptun.

La plecarea din Tulcea, secretarul] 
general al partidului, ceilalți condu-' 
cători de partid și de stat au fost, 
conduși de mii și mii de tulceni.

Luindu-și rămas bun de la oamenii 
muncii din municipiul și județul 
Tulcea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le adresează urări de sănătate și fe
ricire.

Primirea deosebit de călduroasă de, 
care s-au bucurat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători dei 
partid și de stat in județul Tulcea' 
este încă o dovadă a încrederii ne
țărmurite a oamenilor muncii din 
țara noastră în politica partidului, d 
expresie a voinței lor de a munci în 
continuare cu eforturi sporite pentru 
înflorirea României socialiste multi
lateral dezvoltate. Recomandările, in
dicațiile formulate cu acest prilej de 
secretarul general al partidului con
stituie un indreptar prețios în acti
vitatea oamenilor muncii pentru 
transpunerea în viață a mărețelor 
sarcini prevăzute in actualul plan 
cincinal.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
Mircea S. IONESCU

Foto: Radu Cristescu
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Ol Strîns uniți în jurul partidului,

înfăptuim programul
programul făuririi societății

In zona de sud a Piteștiului, pe o vastă platformă naturală, se afiă un mare combinat petrochimic. Procesul de producție, în cea 
mei mare parte automatizat in toate fabricile componente, permite realizarea unei întregi game de produse, cum ar fi : polietilenă, 
etilena, ocrîlonitril, benzen, toluen, xilen, negru de fum etc. în imagine, o parte din instalațiile de bază ale acestui combinat

La împlinirea a doi ani de la Con
gresul al X-lea al partidului, progra
mul de dezvoltare a patriei pe care l-a 
adoptat, este viu m conștiința și in 
fapta tuturor cetățenilor României so
cialiste. concentrind întreaga lor capa- 
citate de muncă și de creație. Aprofur- 
c. t și detaliat prin documentele ulte
rioare ale partidului și mai ales prin 
proiectul planului cincinal pe anii 
1971—1975 aprobat de plenara C.C. al 
P.C.R. din primăvara acestui an, prin 
stabilirea unor linii orientative cu pri
vire la evoluția economico-socială a ță
rii in perioada 1980—1990. programul 
Congresului al X-lea a devenit progra
mul de inuncă al întregului popor, care 
\ede in el imaginea viitorului său lu
minos. întruchiparea intereselor și as
pirațiilor sale vitale.

Obiectivul fun
damental al aces
tui program este — 
așa cum se știe 
— făurirea socie
tății socialiste mul
tilateral dezvolta
te. lărgirea și per
fecționarea ba
zei tehnico-mate- 
riale a țârii. Locul 
primordial acordat 
bazei tehnico-ma- 
teriale este cu lo
tul firesc, dacă a- 
vem in vedere ro
lul ei. ca factor 
determinant al dez
voltării sociale, al 
progresului con
tinuu. multilateral, 
al întregii socie
tăți.

Baza tehnico- 
materială a socie
tății socialiste mul
tilateral dezvoltate 
se clădește in 
cadrul unui proces 
îndelungat, care va 
cuprinde, probabil, 
in timp, perioada 
citorva cincinale. 
In construirea ei, 
pornim de la teme- 
l,a deja existentă, 
făurită in etapa an
terioară. dar nu 
este vorba doar de 
o prelungire a ceea 
ce s-a realizat îna
inte, de simple a- 
cumulări cantitati
ve. ci de schim
bări profunde, de 
c.din calitativ, 
care intervin in toate componen
tele ci. și care vor determina anu
mite trăsături noi. specifice. Este vorba, 
in ■ st nță, de făurirea uuei economii 
moderne, de mare eficacitate, supe- 
r oară din toate punctele de vedere e- 
conomiei capitaliste, și care va pune 
de fapt bazele pentru trecerea treptată 
spre comunism. Desigur, in această 
privință, exemplul țărilor cu o econo
mi- avansată poa*e sluji drept punct 
ri_- referință ; după cum s-a arătat la 
Congrr-bul al X-lea, încă ir. cursul ac- 
tualului deceniu România urmează să 

apropie de nivelul lor atit din punct 
d vedere al producției, productivității, 
\ unitului național, cu și al nivelului 
de trai. In mei un caz insă aceste țări 
r.j reprezintă un model aidoma repe- 
1 bil și aceasta, cei puțin din două 
motive : in primul rind pentru că sub 
impactul revoluției tehnico-șliințifice 
structurile economice și tehnice vor 
continua să evolueze in diferitele țări 
in ritmuri rapide, iar in £1 doilea rind 
pentru că dezvoltarea ecbnămiei țării 
noastre va purta amprenta particula
rităților specifice României. Judecățile 
si opțiunile in structurarea ei au in 
vedere atit realitățile concrete ale 
țării, resursele ei materiale și umane, 
privite in dinamica lor. cit și posibi
lii Zile ce decurg pentru progresul ță
rii din dezvoltarea economică mon
dială.

Definind trăsăturile care vor carac
teriza baza tehnico-inatcrială a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
Congresul al X-lea a înscris pe pri
mul plan reperul productivității, știu: 
fiind că in concepția științifică asupra 
socialismului și comunismului făurită 
de Marx, Engels. Lenin, productivita
tea inaltă a muncii este un indiciu pri
mordial al superiorității noii orinduiri, 
factorul decisiv al asigurării acelei a- 
bundențe de bunuri, care să facă po
sibilă satisfacerea deplină a cerințelor 
societății, trecerea de la repartiția după 
muncă, proprie primei faze a noii o- 
rinduiri — socialismul, la repartiția 
după nevoi, proprie fazei superioare a 
comunismului. Promovarea cu consec
vență a politicii P.C.R. de industriali
zare socialistă a făcut posibilă, și pină 

O ECONOMIE 
PUTERNICĂ, 
EFICIENTĂ 
la temelia progresului 
general al țării, a bună
stării întregului popor

acum, obținerea unor succese însem
nate in ridicarea productivității muncii. 
Fapt este insă că mai există sectoare 
de activitate, sau întreprinderi — și nu 
puține — in care productivitatea este 
scăzută, că chiar și in domeniile cu 
rezultate mai bune din acest punct de 
vedere, ea este totuși inferioară nive
lului atins in țările cele mai dezvoltate 
din punct de vedere economic. Or, so
cietatea socialistă multilateral dezvol
tată este incompatibilă cu situații de 
acest fel. Menită să creeze premisele 
pentru trecerea treptată spre comu
nism, ea trebuie să realizeze o produc
tivitate inaltă pe întreaga economic, 
să asigure fructificarea cit mai largă 
a posibilităților de creștere a produc
tivității pe care le oferă, prin insăși 
natura sa, noua orinduire.

Tocmai de aceea, partidul nostru ur
mărește cu deosebită stăruința acest 
obiectiv, — fapt care se reflectă și in 
prevederile noului cincinal, după care, 
pină in 1975, productivitatea muncii 
in industrie va crește cu 42 la sută, 
cea mai mare parte din sporul produc
ției industriale — aproape 69 la sută 
— urmind să fie obținut pe această 
cale. După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Raportul la Con
gresul al X-lea, „importanța excepțio
nală a acestei probleme pentru econo
mia noastră națională face necesar ea 
și in viitor să se ia măsuri pentru in

troducerea tehnicii și tehnologiei a- 
vansate, pentru extinderea automati
zării și mecanizării proceselor de pro
ducție, pregătirea și perfecționarea 
calificării forței de muncă, fundamen
tarea științifică a normelor, folosirea 
completă și productivă a timpului de 
lucru și întărirea disciplinei in fiecare 
secție și loc de muncă".

Ridicarea productivității muncii pe 
ansamblul economiei este posibilă nu
mai printr-o dezvoltare in ritm in
tens a forțelor de producție, ceea ce 
presupune o rată malta a acumulării. 
In cursul actualului cincinal, ponderea 
fondului de acumulare in venitul na
tional va reprezenta 31—32 la sută, iar 
investițiile din fondurile centralizate 
ale statului se vor ridica la circa 470 
miliarde lei. Dacă la acestea adăugăm 

fondurile proprii ce 
vor fi cheltuite de 
organizațiile de 
stat și cooperatiste, 
precum și de popu
lație. volumul in
vestițiilor in peri
oada 1971—75 va 
depăși 540 miliarde 
lei, ceea ce repre
zintă mai mult de- 
cit investițiile rea
lizate in ultimii 
zece ani. Desigur, 
înfăptuirea unui 
asemenea program 
de investiții, menți
nerea unei rate 
înalte a acumulării 
solicită eforturi 
considerabile din 
partea statului, a 
întregului popor. 
Dar poporul nostru 
s-a convins din 
propria experiență 
că numai in acest 
fel poate fi asigu
rată dezvoltarea e- 
conomiei naționale 
in ritmul impus de 
competiția ce se 
desfășoară pe plan 
mondial, numai așa 
se pot pune ba
ze trainice ridicării 
nivelului de trai. Și 
efectiv, amploarea 
investițiilor, crește
rea puternică a for
țelor de producție 
ne vor da posibili
tatea ca in circa 20 
de ani să ajungem 
la o producție in
dustrială de 6 ori 

mai mare ca in 1970 și la o producție 
agricolă de 3 ori mai mare față de 
media anilor 1966—1970.

Nu este vorba insă doar de o creștere 
cantitativă a forțelor de producție, ci 
de modernizarea lor prin fuziunea or
ganică a producției cu știința șl tehni
ca. In condițiile actualei revoluții teh- 
nico-științifice, cind știința a devenit 
o forță nemijlocită de producție, ac- 
ționind ca un factor de impulsie de 
prim rang, făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate ar fi de ne
conceput fără incorporarea in viața 
economică și socială a cuceririlor ști
inței și tehnicii înaintate. Tocmai unor 
asemenea necesități le răspunde po
litica Partidului Comunist Român de 
înzestrare a industriei cu mijloace de 
producție la nivelul tehnicii mondiale, 
de ridicare continua a nivelului teh
nic și calitativ al produselor. Este sem
nificativ in acest sens că pină in 1975 
circa 40 la sută din producția indus
trială va fi constituită din produse noi 
sau reproiectate, avind un inalt grad 
de tehnicitate, urmind ca in viitor rit
mul de înnoire al producției să se ac
centueze și mai mult.

Partidul are in vedere ca prin pă-

Nicoară IONESCU

ACESTE CIFRE 
DEVIN 

REALITĂȚI
o în ANUL 1975, PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ VA FI CU 68~78 LA SUTĂ 

MAI MARE FAȚĂ DE 1970, CRESCÎND ÎNTR-UN RITM MEDIU ANUAL DE CIRCA 
^2 LA sută.

0 PRODUCȚIA GLOBALĂ AGRICOLĂ VA SPORI CU 36-49 LA SUTĂ FAȚĂ DE ME

DIA ANUALĂ A PERIOADEI 1966-1970.
O ÎN PERIOADA 1971-1975 VOR FI INVESTITE, DIN FONDURILE CENTRALIZATE ALE 

STATULUI, CIRCA 470 MILIARDE LEI.

© PRIN CONSTRUIREA A CIRCA 1100 CAPACITĂȚI Șl OBIECTIVE MAI IMPOR

TANTE, VA CREȘTE PARTICIPAREA INDUSTRIEI LA FORMAREA VENITULUI NAȚIO

NAL IA APROAPE @5 LA SUTĂ.

O NUMĂRUL LOCURILOR DE MUNCA (SA LARIAȚI) SPOREȘTE ÎN ACEST CINCINAL CU 

PEUE MILION.
O ÎN ANUL 1975 VENITUL NAȚIONAL VA FI MAI MARE CU 68"82 LA SUTĂ FAȚĂ 

DE NIVELUL ATINS ÎN ANUL 1970.
O AMPLA DEZVOLTARE A ECONOMIEI NAȚIONALE, CREȘTEREA VENITULUI NAȚIO

NAL VOR CREA CONDIȚII PENTRU RIDICAREA BUNĂSTĂRII CELOR CE MUNCESC. 

FONDUL DE CONSUM VA SPORI CU 36 LA SUTA (RAPORTAT LA 1 LOCUITOR).

O STATUL NOSTRU ALOCĂ FONDURI ÎNSEMNATE PENTRU FINANȚAREA ACȚIUNI
LOR SOC1AL-CULTURALE. CHELTUIELILE SOCIAL-CULTURALE SUPORTATE DE 

STAT SPORESC DE LA 1680 LEI, CIT AU FOST ÎN ANUL 1970, LA 2260 LEI ÎN 

ANUL 1975 (RAPORTAT LA 1 LOCUITOR)
O PRIN MAJORAREA GENERALĂ A SALARIILOR, CARE VA ÎNCEPE ÎNCĂ DIN 1972, SE 

VA REALIZA — PÎNA LA SFÎRȘITUL CINCINALULUI — Ut? SALARIU MEDIU PE ECO

NOMIE DE PESTE 1800 LEI, ADICĂ CU APROAPE 26 LA SUTĂ MAI MARE 

DECÎT ÎN ANUL 1970.
O VENITURILE ȚĂRĂNIMII PROVENITE DIN MUNCA IN COOPERATIVELE AGRICOLE, 

ÎN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT Șl GOSPODĂRIILE PERSONALE CRESC ÎN 

ACEST CINCINAL PE O PERSOANA ACTIVĂ, CU APROAPE 30 LA SUTA.

O VOLUMUL DESFACERILOR DE MĂRFURI CU AMĂNUNTUL ÎNREGISTREAZĂ ÎN 

ANII CINCINALULUI ACTUAL O MAJORARE CU 40~46 LA SUTĂ-
O ÎN PERIOADA 1971-1975, VOR FI CONSTRUITE DIN FONDURILE SAU CU SPRIJINUL 

STATULUI 520 MI1 APARTAMENTE FIZICE.

(Din Proiectul planului de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1971 — 
1975 aprobat de plenara Comitetului Central al P.C.R. din 5—6 mai a.c.).

(Continuare în pag. a Vl-a)
Fabrica de osii și boghiuri din Balș este numai unul din miile de obiective industriale care au pătruns, în ultima vreme, în circui
tul econom ei naționale. Complet mecanizat și automatizat, pro cesul tehnologic al uzinei este dirijat de la bordul unor aparate 
și echipamente complexe, în mare parte produse ale industriei noastre. Programul de investiții cu adevărat mobilizator din acest 
cincinal ne va oferi, cu siguranță, prilejul să vedem această ima gine multiplicată în sute de exemplara Foto : S. Cristian
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al conducerii sale în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu

CONGRESULUI AL X-LEA AL P. C. R. 
socialiste multilateral dezvoltate

Grandiosul program dc făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului, presupune un complex 
de transformări și perfecționări in 
toate domeniile vieții sociale, toate a- 
cestea realizate intr-o strinsă legătură 
și unitate, ținind seama de interde
pendența fenomenelor și proceselor e- 
conomice și social-politice. Deosebit 
d? pregnant sc exprimă viziunea știin
țifică. dialectică a partidului nostru 
asupra dezvoltării societății in actuala 
etapă in modul in care este privl'â și 
soluționată problema concordantei in
tre cele două laturi fundamentale, in
separabile ale modului
— forțele și relațiile

Este cunoscut că 
o dată cu lichida
rea claselor ex
ploatatoare și vic
toria socialismului 
in țara noastră s-a 
realizat concordan
ța fundamentali 
dintre forțele de 
producție și rela
țiile de producție,
— proprietatea a- 
supra mijloacelor 
de producție, pro
ducția și repartiția 
dobindind un 
racter social.

Cu aceasta 
problema nu 
epuizat. ~ .
de producție nu 
urmează in mod 
automat forțele d? 
producție, ci numai 
prin activitatea oa
menilor, iar ca ur
mare a modifică
rilor rapide care 
au loc in baza teh
nico-materială, pot 
apare anumite con
tradicții intre for
țele de producție 
și relațiile de pro
ducție, care, nese
sizate și neinlătu- 
rate la timp, pot 
provoca fenomene 
negative in econo
mie și in viața s6- 
cială. Este ceea ce 
s-a intimplat și in 
societatea noastră 
intr-o anumită pe
rioadă, sub influ
ența unei viziuni 
statice asupra mo
dului de 
ți' 
sesizat 
venit 
ei 
te 
tru

P.C.R. 
relațiile 
ze rolul 
forțelor 
perfecționate, 
care intervin . ____
ția partidului nostru, nu 
constituie _ 
cerii economico-sociale. a ____
unei concordanțe viabile intre dezvol
tarea forțelor de producție și relațiile 
de producție. Reformele sint urmate 
inevitabil de perioade mai mari sau 
mai mici de încremenire a structuri
lor, imping la vegetare, la așteptare, 
creindu-se astfel terenul pentru apa
riția unor noi contradicții. De aceea, 
partidul nostru privește perfecționarea 
relațiilor sociale ca un proces conti
nuu. permanent și in același timp a- 
totcuprinzător, vizind toate laturile re
lațiilor de producție. Cu atit mai 
mult in etapa făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. etană 
caracterizată printr-un accentuat di-

ca-

însă 
s-a 

Relațiile

de
de producție 
producție.

namism al întregii vieți economico- 
sociale. acest proces trebuie să fie de
osebit de activ și de intens. Concep
ția partidului nostru în această pri
vință și-a găsit o exprimare clară in 
raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al X-lea : „In activitatea 
sa. partidul nostru pornește de la 
premisa că, o dată cu creșterea torte
lor de producție trebuie asigurată per
fecționarea continuă a relațiilor de 
p-oducțic, aceasta rcalizindu-sc nu ca 
rezultat al acțiunii oarbe a legilor o- 
biectivc, ci in mod planificat, conști
ent, ca urmare a acțiunii organizate a 
oamenilor... Activitatea noastră tre
buie să aibă ca scop asigurarea per
manentă a dezvoltării atit a forțelor

O importantă hotăritoare pentru a- 
sigurarea in continuare a concordan
ței intre forțele de producție și rela
țiile de producție arc îmbunătățirea 
sistemului de planificare, organizare 
și conducere a vieții economice si so
ciale. Sint cunoscute măsurile adoptate 
in acest sens in ultimii ani. In e- 
laborarca lor. partidul a pornit de la 
necesitatea legică pentru orice econo
mie socialistă a conducerii centrali
zate, pe bază de plan unic, a 
activități economico-sociale, 
presupune creșterea rolului 
exercitarea la un nivel tot mai . 
a funcției sale economice-organizato- 
rice. Partidul nostru s-a 
împotriva acelor

întregii 
ceea ce 
stalului, 

înalt

RELAȚII
9

DE
LE

pronunțat 
teorii sau tendințe 
după care regle
mentarea vieții e- 
conomice și sociale 
ar trebui lăsată la 
voia intimplării, la 
discreția pieței, a 
legii cererii și a o- 

considerin- 
dăunătoare 

societatea 
socialistă.

PRODUCȚIE
9

in permanentă concor
clanță cu dezvoltarea

societății noastre
socialiste

produc-
In faptul că a 

situație 
pentru 
din

această 
eficient 

rezidă 
ale ;
din

fertei, 
du-le 
pentru 
noastră 
neconforme cu ce
rințele dezvoltării 
ei. In concepția 
partidului insă, 
conducerea unitară 
a tuturor domenii
lor și proceselor e- 
conomico-sociale nu 
are nimic comun cu 
centralismul < x 
siv, dimpotrivă, ea 
presupune îmbina
rea armonioasă a 
centralismului cu 
autonomia largă a 
unităților, cu spori
rea atribuțiilor si 
răspunderii între
prinderilor,

O concretizare a 
acestei concepții o 
constituie intre al
tele noua structu
ră organizatorică a 
industriei : consti
tuirea centralelor 
industriale, 
plexe de 
productive, 
nic

Priviți această fotografie surprinsă în obiectivul fotografic la Lupeni. Ea vorbește despre încredere, forță, satisfacția datoriei 
împlinite. încrederea in viitorul ce va fi făurit prin munca plină de abnegație, pentru prosperitatea patriei, pentru izbînda socia

lismului. Forța celor ce fac parte din marele detașament al muncii

com
unități 

orga- 
integrate, a 

marcat trecerea de 
la o structură ad
ministra tiv-organi- 
zatorică de condu
cere a industriei, la 
una întemeiată pe 
criterii economice, 
ceea ce permite 
creșterea autono- 

privința luării deci

entuziasmul maselor, energia lor re
voluționară pot lua cu asalt cerurile, 
cum se exprima Marx cu privire la 
Comuna din Paris. Dar pe măsura 
înaintării in construcția noii socie
tăți, conștiința politică spontană nu 
mai este suficientă, este necesară, pe 
de o parte, o conștiință ideologică 
științific fundamentată, iar pe de 
altă parte o tot mai temeinică spe
cializare și conștiință culturală.

Putem afirma cu toată convingerea 
câ. fără a epuiza complexitatea uma
nului in condițiile unei dezvoltări 
multilaterale a societății socialiste și 
ale trecerii la construcția comunis
mului, profesionalul și politicul re
prezintă dimensiunile fundamentale 
care polarizează bogăția spirituală a 
noului tip uman.

Toate ihișcările

Conceptul tic societate socialistă 
multilateral dezvoltată, formulat pen- 
tru prima dată la Congresul al 
X-lea, ca o contribuție teoretică ori
ginala a partidului nostru, este un 
concept polivalent, care se referă nu 
numai la dezvoltarea intensă și or
ganizarea rațională a forțelor de pro
ducție, la mecanizarea, '-_
rea și cibernetizarea 
producție, la ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor, la o mai 
justă repartiție a venitului național 
și repartiția fondului de consum in- 
tr-un spirit de echitate socialistă, 
dar are in vedere totodată, dezvol
tarea amplă a culturii socialiste, ri
dicarea nivelului dc instruire a tu- 
tu'-or cetățenilor, creșterea rolului 
științei, activitatea multiplă pentru 
transformarea conștiinței oamenilor.

Accepțiunea da
tă de Congres con
științei { socialiste, 
activității de edu
cație și-a găsit o 
nouă și pregnantă 
afirmare in am
ply program de 
educație comunis
tă a partidului, a 
întregului popor, 
elaborat de tova
rășul Nicolae 

„Ceaușescu. A- 
vem in acest pro
gram o dovadă nu 
numai a consec
venței cu care este 
urmați linia Con
gresului al X-lea. 
dar și a atenției 
excepționale pc 
care partidul o a- 
cordă activității e- 
ducative, a grijii 
deosebite cu care 
urmărește îmbu
nătățirea ei, pen
tru ca aceasta să 
răspundă înalte
lor cerințe ale eta
pei actuale, 
aducă din 
contribuția la for -. 
marea omului nou. 
profund devotat 
socialismului și co
munismului și ca
pabil să rezolve cu 
deplin succes pro
blemele complexe 
ale edificării noii 
orinduiri. Dacă am 
încerca o caracte
rizare sintetică a 
profilului spiritual 
cietății 
voltate 
turat

economică, diviziunea industrială a 
muncii cer dezvoltarea multilaterală 
a conștiinței omului muncii și gene
rează una din cele mai serioase si 
dificile probleme de filozofie și pe
dagogie a culturii : care trebuie să 
fie profilul spiritual al unei aseme
nea personalități ? Industria moder
nă. cum scria 1 Marx. „transformă 
continuu, o dată cu baza tehnică a 
producției, funcțiile 
combinațiile sociale 
de muncă... Natura 
presupune deci schimbarea 
de muncă, 
mobilitatea 
rului“.

Rațiunea de a fi și esența 
lismului este de a realiza o 
luție nu numai in structurile 
riale ale existenței umane, in sfera

automatiza- 
activității de 
nivelului 

, la o
muncitorilor și 
ale proceselor 

marii industrii 
deci schimbarea felului 

fluiditatea funcționării, 
multilaterală a muncito-

miei proprii în . 
ziilor de conducere. Problema care se 
pune este de a valorifica mai bine 
avantajele noului sistem de conducere 
și organizare a economiei, posibilitățile 
largi pe care le oferă pentru ridicarea 
întregii activități economice pe o treap
tă superioară.

Ansamblul măsurilor vizînd perfec
tionarea continuă a relațiilor de pro
ducție in societatea noastră este stră
bătut, ca de un fir roșu, de grija 
pentru a crea oamenilor muncii posi
bilitatea să-și exercite efectiv atribu
țiile ce le revin, in dubla lor calita'e 
de producători și de proprietari ai 
mijloacelor de producție, să participe 
nemijlocit la luarea deciziilor econo
mice, la administrarea întregului pa
trimoniu productiv. Se știe că, in tu
rna Conferinței Naționale și a Con
gresului al X-lea al partidului, con
comitent cu lărgirea atribuțiilor și 
competențelor unităților economice, a 
fost întronat in toate domeniile și la 
toate nivelurile principiul muncii co

și a inter- 
remedierea

> marile 
partidului 
ultimilor 
că pentru

să-și păstre- 
ai dezvoltării 

ele trebuie 
schimbărilor

unul ( 
activității 

perioada 
consideră 

socialiste 
stimuli 

producție, 
adaptate _________

in producție. In concep- 
reformele 

lea perfecționării condu- 
mențineni

noi, 
de 

de

meri
nos- 
ani.

ca

de producție cit și a relațiilor de pro
ducție, evitarea oricăror nepotriviri și 
discordanțe intre ele**.

Răstimpul ultimilor ani confirmă 
consecvența cu care este urmată a- 
ceastă orientare. Preocuparea pentru 
asigurarea concordanței intre dezvol
tarea forțelor de producție și relațiile 
de producție se materializează intr-un 
program amplu, concret, vizind între
gul front al relațiilor de producție, toa
te pirghiile mecanismului economic : 
producția, repartiția, circulația, plani
ficarea, sistemul de prețuri etc.

Pe prim plan se înscriu preo
cupările pentru dezvoltarea și con
solidarea continuă a proprietății 
socialiste, de stat și cooperatiste, ca o 
componentă fundamentală in sistemul 
relațiilor de producție. Acestea sint ?- 
vidențiate atit de grija pentru crește
rea forțelor de producție, pentru con
struirea noilor obiective economice și 
sooial-culturale. cit și de schimbările 
calitative importante care au loc ca 
urmare a ridicării gradului de con
centrare a producției, a creșterii nive
lului ei tehnic prin aplicarea consec
ventă a cuceririlor revoluției științifi
ce-tehnice.

Prof. univ. dr. Gh. CREȚOIU

(Continuare în pag, a Vl-a)
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sâ-și 
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socia- 
revo- 
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CULTURA,
ETICA

la dimensiuni proprii
constructorului celei

mai înaintate civilizații
al omului 

multilateral 
cum este el 

in documentele de 
— principalele sale momente 
stitulive ni se par a fi : 
nică instrucție științifică și . 
profesională, însușirea concepției ști
ințifice marxist-lcnlniste despre lume, 
care ne dă o cunoaștere adevărată a 
dialecticii lumii obiective și subiec
tive, a legilor dezvoltării sociale și ca
pacitatea de a le folosi, o înaltă conști
ință morală și politică, îndeosebi o a- 
tiludine socialistă față de muncă, a- 
preciată ca .necesitate vitală și bază a 
dezvoltării omnilaterale. un nivel co
respunzător de cultură generală, un 
larg orizont umanist și politic asupra 
tuluror problemelor abordate.

Este incontestabil că ideea unui 
model uman de profil spiritual mul-' 
tilateral aparține epocii moderne și 
ea apare ca un corolar al specializă
rii, al unei instruiri profesionale or
ganizate și din ce in ce mai specia
lizate intr-o ramură strict determi
nată de activitate.

Dar epoca modernă 
numai tendința spre 
profesionalizare, ci și 
lecție complementară _ ________
polivalente a conștiinței. însăși viața

socialiste
așa •___
documentele 

sale 
par

so- 
dez- 
con- 

partid 
con- 

o temei- 
tehnico-

nu generează 
specializare și 
pe aceea dia- 
a dezvoltării

producției materiale, dar și în struc
turile vieții spirituale, in sfera con
științei. Aceasta este de altfel o ne
cesitate stringentă pentru noua so
cietate care, spre deosebire de orin- 
duirile precedente, se realizează nu 
sub imperiul factorilor stihinici, 
spontani, ci ca un proces de creație 
istorică rațională, presupunind un 
înalt nivel de conștiință al maselor 
largi. Invățămintul restructurat din 
temelii, precum și toate celelalte 
forme de instruire și educație socia
listă a oamenilor muncii de toate 
virstele, aparținind tuturor genera
țiilor^ sint subordonate acestei necesi- 

" i uni- 
—— facto- 

marxist-leni- 
defini- 

con-

tăți. Ceea ce asigyră coerență și 
late conștiinței socialiste este f 
rul politic, ideologia ___
nistă, componentă esențială, _ 
lorie, integrativă și creatoare a 
științei socialiste.

In primii ani ai revoluției, 
știința politică revoluționară 
principala forță motrice a unui 
ces complex de transformări i 
toare care se bazează cu precădere 
pe entuziasmul maselor, pe hotărî- 
rea clasei muncitoare și a aliațllor 
săi de a infringe împotrivirea bur
gheziei și de a făuri societatea nouă, 
în fapt s-a verificat nu o dată că

con- 
este 

i pro- 
innoi-

actuale ale civili
zației și in primul 
rind revoluția știin- 
țifico-tehnică ne 
dezvăluie impor
tanța decisivă a a- 
cestor dimensiuni. 
Intr-adevăr, în sfe
ra muncii, ca nu
cleu principal al 
civilizației socia
liste, apar cu pre
cădere acele impe
rative noi, deter
minate de modifi
cările fundamen
tale în structura 
forțelor de produc
ție ale 
și care ____
creșterea generală 
a cerințelor de ca
lificare, o mobili
tate profesională 
fără precedent. In 
raport cu nivelul 
și ritmul transfor
mărilor in dome
niul practicii și al 
cunoașterii, nevoia 
de a învăța de
vine permanență, 
pentru toată viața. 
In această pers
pectivă înțelegem 
și mai bine de ce 
Congresul al X-lea 
a inclus in con
ceptul de conștiin
ță, de educație so
cialistă, și asimila
rea a ceea ce este 
mai valoros in do
meniul culturii, 
științei și tehnicii 
contemporane, stă- 

a profesiunii ; in a- 
apar cu deplină cla- 
nu numai practice, 

mă- 
. dezvolta
ta vățămintului la

societății, 
vizează

pinirea deplină 
celași timp, ne 
ritate rațiunile .. 
dar și teoretice, principiale ale 
surilor întreprinse pentru 
rea și adaptarea i...IțZ_...... ......
cele mai noi cerințe ale progresului 
tehnic și științific, pentru fuziunea 
lui cu cercetarea și producția, pen
tru organizarea unei ample acțiuni de 
reciclare.

Idealul de ___________ ____
cialismul are nevoie și pe care __
misiunea de a-1 qjomova nu înseam
nă însă o hipertrofiere a lui homo 
economicus, nu înseamnă o conștiin
ță profesională închisă, limitată, co
respunzătoare unei gindiri tehnocra
tice, care ignoră valențele culturale 
și mai ales pe cele politice ale exis
tenței umane, căci atunci s-ar con
damna pe sine însuși la ineficientă și 
sterilitate. Nivelul cultural, a! cunoș
tințelor tehnico-științifice se cere în
tregit prin pregătirea politică-ideolo- 
gică. Intr-adevăr, nu putem con
cepe modernizarea aparatului de 
producție și de stat, îmbunătățirea

Prof. univ. dr. docent 
Alexandru TANASE

umanitate de care so
are

(Continuare în pag. a Vl-a)
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ADUNĂRILE KHERALE ALE SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERI

Dezbateri fructuoase, 
propuneri constructive

După cum este știut, printre Între
prinderile industriale din județul 
Brașov, unde in primele zile din 
acest an tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a efectuat vizite de lucru, s-a numă
rat și U.P.R.U.C. Făgăraș — unitate 
reprezentativă pentru fabricarea de 
utilaje și piese de schimb destinate 
industriei chimice. Apreciind pozitiv 
maturitatea și capacitatea acestui 
harnic colectiv, rezultatele valoroase 
dobindite In însușirea fabricației u- 
nor utilaje de Înaltă complexitate 
tehnică, secretarul general al parti
dului a apreciat că muncitorii, cadre
le tehnice din această uzină pot și 
trebuie să-și aducă, intr-o măsură 
mult mai mare, contribuția la înzes
trarea unităților industriei chimice 
cu instalații și utilaje, precum și la 
asigurarea lor cu piese de schimb. 
Jn acest scop, secretarul general al 
partidului a recomandat să se pre
vadă pentru actualul cincinal un 
ritm de dezvoltare al uzinei superior 
celui stabilit inițial, ca potențialul 
tehnic și uman de care dispune în
treprinderea să fie mai bine valori
ficat. ca producția să fie mai larg 
diversificată, să fie însușită fabrica
ția unor noi tipuri de utilaje de înal
tă tehnicitate.

Cum era și de așteptat, adunarea 
generală a salariaților a examinat cu 
profunzime și înaltă răspundere as
pectele majore ale activității econo- 
mico-financiare și de investiții des
fășurată in primul semestru al anu
lui, in contextul indicațiilor prețioa
se ale secretarului general al parti
dului. Desigur, s-ar putea spune 
multe lucruri bune despre modul in 
care a fost pregătită și s-a desfășu
rat adunarea generală a reprezentan
ților salariaților de la U.P.R.U.C. 
Ceea ce se cuvine subliniat cu preg
nanță din capul locului este atmos
fera de lucru, exigența muncitoreas
că cu care au fost analizate princi
palele probleme și laturi ale activi
tății uzinei.

Așa cum s-a arătat in darea de 
seamă prezentată de ing. Ion Con- 
sUntinescu, directorul uzinei, indica
țiile secretarului general se materia
lizează întocmai, zi cu zi. A fost e- 
laborat un nou studiu de dezvoltare 
a uzinei care prevede ca pină la 
sfirșitul actualului cincinal producția 
să crească de 2,5 ori. încă din acest 
an s-a alocat in acest scop o sumă im
portantă pentru dezvoltarea capacită
ților de fabricație. Producția de oțel 
inoxidabil, de pompe antiacide, de 
armături va înregistra creșteri de 
2—5 ori față de prevederile inițiale. 
Uzina va urma să asigure nu numai 
o parte însemnata din utilajele și 
piesele de schimb necesare industriei 
chimice, dar inoepind din anul 1973 
va oferi ea însăși la export utilaje 
care la ora actuală se mai importă. 
Rezultate pozitive s-au înregistrat în 
îndeplinirea indicatorilor de plan pe 
acest an. în primul semestru s-a 
realizat o producție suplimentară de 
aproape 10 milioane lei și beneficii 
peste plan de 3.1 milioane lei ; pro
ductivitatea muncii a crescut cu 1,5 
la sută în plus față de sarcina plani
ficată.

Cu toate rezultatele pozitive obți
nute, adunarea generală a salariați
lor nu a trecut cu vederea unele nea
junsuri care mai dăinuie in diferite 
compartimente ale uzinei. Atit darea 
de seamă, cit și dezbaterile au de

monstrat un înalt spirit de exigență 
și combativitate față de neajunsuri, 
năzuința colectivului spre continua 
perfecționare.

Asistind la lucrările adunării și as- 
cultind pe fiecare dintre vorbitori, 
ne-au impresionat răspunderea și in
teresul profund față de bunul mers al 
uzinei, față de gospodărirea judicioasă 
a bunurilor materiale și bănești în
credințate de stat spre administrare, 
fața de activitatea fiecărui membru 
al colectivului. Este indiscutabil o 
ilustrare vie a înaltei conștiințe so
cialiste a acestui colectiv, a faptului 
că cl se consideră, deopotrivă, pro
prietar al mijloacelor de producție și 
producător al bunurilor realizate.

Concludent în acest sens este nu
mărul impresionant de propuneri fă
cute de participanții Ia dezbateri, pro-

La U.P.R.U.C. -
Făgăraș

puneri menite să ridice la un nivel 
superior activitatea economico-finan- 
ciară a întreprinderii. Desigur, in a- 
cest an in uzină s-au înregistrat suc
cese de răsunet : atelieiul de pompe 
a fost dat în funcțiune cu 6 luni mai 
devreme, s-au pus în valoare rezer
ve menite să aducă in acest an un 
spor de producție de 30 milioane lei, 
s-au introdus tennologii noi de fabri
cație. Fără a subaprecia cu nimic 
realizările, participanții au privit lu
cid, realist, realitățile din uzină, nu 
au ocolit „punctele nevralgice" din 
activitatea productivă. „Noi. cei de la 
atelierul de emailuri am putea realiza 
o producție mai mare decit obținem 
acum — a spus muncitorul Zaharia 
Stanciu. Din păcate, o parte din mun
ca noastră se irosește ; se irosesc ui 
același timp și materiale. Nu rareori 
sintem nevoiți, mai ales la vasele 
mari, să refacem emailurile. Cauza o 
constituie tehnologia de fabricație 
care nu este pusă la punct". Ingine
rul Liviu Bastea, metalurgul șef al 
uzinei, a arătat că rezultatele nesatis
făcătoare din turnătorie sint generate, 
printre altele, și de faptul că aici 
pregătirea tehnologică nu și-a găsit 
încă o rezolvare corespunzătoare. A- 
dunarea generală a apreciat că răs
punderea principală in acest sens re
vine, in primul rind, serviciului me
talurgic, care manifestă in această 
direcție o încetineală nejustificată.

Subliniind necesitatea de a se lua 
măsuri mai cuprinzătoare pentru 
creșterea gradului de pregătire pro
fesională a cadrelor, muncitorul loan 
Hersen, unul din reprezentanții sala
riaților in comitetul de direcție, a 
spus : „Este adevărat că unele mașini 
se defectează des, dar care este cau
za ? Avem încă oameni necalificați, 
sau cu nivel de pregătire scăzut. Con
sider. de aceea, că trebuie să se a- 
corde mai mare atenție calificării 
oamenilor. Să nu uităm că incă in

acest an vor fi date in exploatare 
noi capacități de producție. Lor li se 
vor alătura altele în anii ce vin. Or, 
acest lucru presupune noi contin
gente de muncitori calificați". Vorbi
torul a propus ca noii muncitori să 
lie repartizați, pentru a-și însuși 
mai temeinic meseria și a realiza 
numai lucrări de calitate, in cadrul 
unor echipe unde să lucreze alături 
de muncitori cu o înaltă pregătire 
profesională.

Interesul manifestat față de bunul 
mers al uzinei, față de rezolvarea 
unor probleme stringente a reieșit 
pregnant și din cuvintul altor parti
cipant! la dezbateri. Concludent este 
și următorul exemplu : după ce a 
criticat unele neajunsuri manifesta
te in activitatea unor secții, după ce 
a arătat necesitatea acordării un'-i 
atenții mai mari scurtării perioadei 
de omologare și lansare in fabricație 
a unor noi produse, ing. loan larca, 
șeful atelierului de prelucrări me
canice, a spus : „Planul nostru la ar
mături a fost fixat in acest an la 
valoarea de 34 milioane lei. Noi con
siderăm că, prin valorificarea mai 
bună a rezervelor de capacitate, pu
tem realiza o producție de 40 milioa
ne lei. Cerem ca atare să ni se modi
fice planul".

în același spirit au vorbit și alti 
participant! la dezbateri. Ing. DorcI 
Țuțurea, secretarul comitetului de 
partid pe uzină, a arătat că in urma 
unei analize întreprinse recent a 
reieșit că există condiții să se su
plimenteze angajamentul uzinei cu 5 
milioane lei la producția globală și 
marfă. Propunerea a fost aprobată 
de adunarea generală. Ce altceva do
vedesc toate acestea decit o inaltă 
conștiință socialistă, o inaltă respon
sabilitate socială !

In cuvintul lor, participanții la 
dezbateri și-au exprimat totala ade
ziune față de recentul program ela
borat de secretarul general al parti
dului pentru perfecționarea muncii 
politice, ideologice și cultural-edu
cative. In această lumină s-a relevat 
necesitatea intensificării activității de 
educație comunistă in rindul colecti
vului. Un interes și o aprobare una
nimă au stîrnit propunerile munci
torului Ilie Babeș, șef de echipă la 
curățătorie, care a subliniat necesi
tatea ca muncitorii recent calificați, 
ca și cei tineri să fie repartizați pe 
lingă muncitori cu un stagiu îndelun
gat in producție, care pe lingă mese
rie să se ocupe și de educația aces
tora. Este necesar să se organizeze 
întîlniri cu veteranii uzinei in cadrul 
cărora aceștia să vorbească noilor 
muncitori despre condițiile in care se 
învăța meseria altădată. El a mai 
propus ca in programa cursurilor de 
calificare să fie introduse citeva ore 
de educație muncitorească.

Prin caracterul ei de lucru, prin 
răspunderea și intransigența comu
nistă cu care au fost dezbătute pro
blemele cardinale ale întreprinderii, 
adunarea generală a salariaților și-a 
îndreptățit cu prisosință rolul de for 
muncitoresc suprem de conducere a 
întreprinderii. Măsurile luate vor 
duce, fără îndoială, la ridicarea la 
un nivel superior a întregii activități 
economico-financiare a uzinei.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii'

cinema
Brigada Diverse in alertă : PA
IA - 9; 11.30; 14; 16,30; 19;

15, GRADINA DOINA — 20.15.
11,15; 13.30;BUCUREȘTI — 9; 

10,30; 18,45; 21.
• Vn loc pentru 
CAPITOL - 9; 11; 
21, la grădină - 20;
RIT " -------
20,30,
• Detașamentul roșu de femei : 
CENTRAL — 10; 13; 16,30; 20.

Floarea soarelui SCALA — 
.30; 13.45; 16, 18,45; 21,15, MO-
ERN - 8,45; 11; 13,30: 16; 18,30;

20.45, la grădină — 20, TOMIS — 
10; 12,30; 15,30; 18, la grădină — 
20,30, GRADINA SELECT — 20.
• întoarcerea Sfintulul Luca : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• TI cunoașteți pe Urban 7 : LU
MINA — 9—16 in continuare ; 
18,15; 20,30.
• Lănțișoare verzi : TIMPURI 
NOI — 9—20 în continuare.
• Sfiptămina nebunilor : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9; U.15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30, FLAMURA — 9; 
11,15; 13.30; 16, 18.15; 20.30.
e Secretul planetei maimuțelor : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30; 15; 
13,30; 21. la grădină — 20,15. FE
ROVIAR - 9; 11.15; 13.30, 16; 18,30;
20.45. MELODIA - 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,30; 20,45.
• Dispariția lui Timo : MOȘILOR
- 15,45; 17,45, la grădină - 20,15.
• îndrăgostiți! : DRUMUL SĂRII
- 15,30; 17,45; 20.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : RAHOVA — 
15,30; 19,30.
o Cortul roșu : FLOREASCA — 
16; 19.
• Asterix șl Cleopatra ; Circul ; 
Domnul Goe : DOINA — 10; 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30.
e Haiducii Iul Șaptccai ; Zestrea 
domniței Ralu : CRINGAȘI — 
15,30; 19.
e Yo — Yo : CINEMATECA (sala 
Union) — 10;

.30.
Turnul <le
15,30; 18, la gmuma — *v,u.
Al 41-lea : UNIREzX — 16; 18.30, 
grădină — 20.30.
Sunetul muzicii : 
grădină — 20, 

15,30; 19,30.
• Facerea lumii : 
15.30; 18; 20.15.

Notre-Dame de
15,30; 18, la grădină
Un surîs în plină vară : LA- 

ROMET — 15,30; 17,30; 19.30.
• Greșeala fatală : MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, BUCEGI — 
15,30; 18. la grădină — 20,15.
e Mayerling : MUNCA — 16;
19,15.
© Secretul din Santa Vittoria : 
VITAN — 15; 17,30, la grădină — 
20.
• In arșița nopții : DACIA 
8,30—20 în continuare.

îndrăgostiți :
13; 15; 17; 19; 

______ _ , 21,< I, F xv<' 
9.15; 11,30; 13,30; 16; 18,15;

intîinlrc necunoscuta
GRIVIȚA U.15; 13,30;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11 
13,30; 15,45; 18, la grădina - 20
• Ultimul mohican : FLACĂRA
— 15.20; 17,45; 20.
• Un Italian în America : G1U- 
I.EȘTI — 15.30; 17,45; 20.
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30. PA
CEA - 9; 16; 19.15. PROGRESUL
— 10; 15; 19.
o S-a Intfmplat. In recunoaștere : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15.30; 17,45; 20.
• B. D. Intră în acțiune : VIITO
RUL — 15,45, 18; 20.15.

o:

• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la Arenele Ro
mane) : Fetele Didlnel — 20.
e Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase” (la grădina Boema) ; Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul 
română" : La 
sețe — 17.30.
o Comitetul ,______ _______
artă al municipiului București (la 
rotonda scriitorilor din parcul 
Cișmlgiu) : Spectacol de sunet și 
lumină — 20.15: 21.

artistic 
Izvoare

pentru

12; 14; 16; 18.15;

araină : BUZEȘTI 
grădină - 20.15. ,

LIRA — 15,30, 
POPULAR —

COSMOS

Paris : ARTA
20,15.

„Rapsodia 
de frumu-

cultură șl

Deschiderea emisiunii. Vo
lei feminin : România — 
R.P.D. Coreeană. Transmi
siune directă din Sala 
sporturilor de la Constanța. 
Cintă pentru dumneavoas
tră Maria Precup și 
Ianoși.
Ex-Terra ’71. Finala 
țară la cea de-a IV-a edi
ție a concursului de con
strucții tehnice, organizat 
de redacția emisiunilor 
pentru copii și tineret a 
Radioteleviziunii. Emisiune 
de Cristiana Vega și Geor
ge Craioveanu. 
Tragerea Loto. 
1001 de seri.

Telejurnalul
• Sport.
Cronica politică internă de 
Eugen Mândrie.
Muzică corală interpretată 
de ansamblul „Doina". 
Panoramic științific.
Film artistic : „Darul dra
gostei" — premieră pe țară, 
în rolurile principale : 
Lauren Bacall și Robert 
Stack.

22,40 Telejurnalul de noapte.

Eclipsa totală 
de Lună

de la 6-7 august
Eclipsele de Soare și de Lună sint 

fenomene naturale ce decurg din 
mișcarea Pămintului in jurul Soa
relui și din mișcarea Lunii in jurul 
Pămintului sub acțiunea reciproca a 
atracției universale dintre corpuri.

Deși eclipsele de Lună au o im
portanță mai restrinsă decit cele de 
Soare, ele oferă totuși posibilitatea de 
a fi studiate condițiile fizice de la su
prafața Lunii, precum și unele carac
teristici ale atmosferei Pămintului, 
folosindu-se mijloace fotografice, fo- 
tometrice, spcclroscopice etc.

Condițiile favorabile pentru produ
cerea unei eclipse rezultă din pozițiila 
in anumite momente ale Pămintului, 
Lunii și Soarelui. Cind se realizează 
alinierea Soare-Pămint-Lună se pro
duce o eclipsă de Lună (la momentul 
de Lună Plină) iar la o aliniere Soare- 
Lună-Pămint se produce o eclipsă <’e 
Soare (la momentul de Lună Nouă).

Intr-un an se produc cel mult 7 
eclipse (4 sau 5 de Soare, 3 sau 2 de 
Lună) și cel puțin 2 eclipse in care 
caz amindouă sint de Soare.

Astăzi va avea loc o eclipsă 
totală de Lună. In mișcarea 
pe care o efectuează in jurul Pă
mintului, Luna va trece prin conurile 
de penumbră și de umbră pe care ’e 
poartă Pămîntul, in spațiu, ca o con
secința a iluminării lui de către 
Soare.

Eclipsa va începe la orele 18 și 58,7 
minute, cind Luna intră în penum
bră. La orele 19 și 55,8 minute are loc 
începutul eclipsei parțiale cind Luna 
Intră in umbră. La orele 20 și 53,8 mi
nute are loc începutul eclipsei totale 
cind Luna pătrunde in intregime in 
umbră. Momentul fazei maxime are 
loc la orele 21 și 43,9 minute. Ur
mează, succesiv, sfirșitul eclipsei to
tale la orele 22 și 33.9 minute, sfirși
tul eclipsei parțiale la orele 23 și 32.0 
minute și ieșirea Lunii din penumbră 
la 7 august, ora 0 și 29,0 minute, mo
ment care reprezintă sfirșitul eclip
sei.

Luna răsare la București la orele 19 
și 30 minute, în timp ce intrarea in 
penumbră se produce mai devreme, la 
orele 18 și 58 minute, adică sub ori
zont. Pentru cei ce vor urmări feno

menul indicăm că penumbra și umbra 
vor trece pe suprafața Lunii de la 
răsărit spre apus, adică de la dreapta 
spre stingă.Precizăm câ momentul de 
Lună plină are loc la ora 21 și 43 
minute.

La orele 21 șl 44 minute (momentul 
maxim al eclipsei) suprafața Lunii va 
avea o culoare roșiatică. Amintim că 
lumina solară se compune din radia
țiile spectrului optic, cuprins intre ra
diațiile de mici lungimi de undă (al
bastre, indigo, violet) și radiațiile 
roșii de lungimi de undă mai mari. 
Atmosfera terestră absoarbe radiații
le albastre și lasă să treacă pe cele 
roșii. Datorită fenomenului de refrac
ție la care sint supuse cind traver
sează atmosfera terestră, radiațiile 
roșii sint curbate si ajung pe supra
fața Lunii, producind aspectul ro
șiatic

După cum s-a anunțat, echipajul 
navei „Apollo-15' și-a propus să fo
tografieze și cinematografieze feno
menul. Astronauții, care se vor afla 
in acel moment pe traiectoria de re
venire vor observa și ei cum discul 
Pămintului se va suprapune peste 
cel al Soarelui.

Eclipsele de Lună sint vizibile de pe 
Întreaga suprafață a Pămintului in 
timp ce eclipsele de Soare sint vizi
bile numai din locurile situate pe li- | ? 
nia de centralitate descrisă de umbra 
Lunii, care se deplasează pe supra
fața globului cu o viteză de aproxi
mativ 200 km pe secundă. Linia de 
centralitate poate avea o lungime de 
cel mult 12 900 de km și o lățime de 
cel mult 300 de km.

Eclipsa totală de Lună de Ia 0—7 
august va dura o oră și 40 de minute 
ceea ce înseamnă maximum dc timp 
și o aliniere Soare-Pămint-Lună a- 
proape riguroasă. Folosind acest pri
lej. observatorul nostru va efectua o 
serie de fotografii ale fenomenului, 
menite sa ducă la o mai bună cu
noaștere a mișcărilor care au deter
minat această eclipsă.

Prof. univ. 
Constantin DRÂMBĂ 
directorul Observatorului 
Astronorrfic al Academiei 
Republicii Socialiste România

Noul cinematograf de vară z,Tomis" din Constanta, unul dintre cele mai moderne unități cinematografice de acest fel de pe litoral

0 economie 
puternică, 
eficientă

(Urmare din pag. a IV-a) 
trunderea masivă a științei și tehnicii 
în producție, să se producă profunde 
mutații in însăși structura bazei teh- 
nico-materiale. Se vor dezvolta cu 
prioritate ramurile care sint prin
cipalii purtători ai progresului teh
nic — energia electrică, construe; 
țiile de mașini, chimia, (numai 
aceste două ultime ramuri urmea
ză să asigure in actualul cincinal peste 
40 la sută din producția globală indus
trială și aproape 60 la sută din produc
ția industriei grele), iar in cadrul a- 
cestora subramurile de „virf” — elec
tronica, electrotehnica, automatica, 
optica, mecanica fină etc., in măsură 
sâ stimuleze generalizarea in profun
zime, in toate sectoarele, a celor mai 
avansate cuceriri tehnico-științifice, să 
asigure valorificarea superioară a re
surselor materiale și de muncă.

Importante transformări calitative, 
ca rezultat al asimilării in producție 
a rezultatelor creației științifice și 
tehnice, se prevăd și pentru celelalte 
ramuri ale economiei. In ce privește 
agricultura, de pildă, se știe că înain
tarea pe calea socialismului și a comu
nismului presupune ștergerea deosebi
rilor esențiale dintre sat și oraș, ceea 
ce implică, in primul find, transfor
marea treptată a muncii din agricul
tură intr-o varietate a muncii indus
triale. Baza tehnico-materială a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
trebuie să faciliteze, să accelereze 
acest proces. în acest sens actualul 
cincinal prevede lărgirea și diversifi
carea parcului de tractoare și mașini 
agricole, creșterea accentuată a gradu
lui de chimizare, extinderea suprafe
țelor irigate la 21 la sută din supra
fața arabilă, urmind ca in perioada 
următoare sâ se ajungă la mecaniza
rea complexă a tuturor lucrărilor 
agricole, la nivelul de chimizare co
respunzător cerințelor agrotehnicii 
moderne, la irigarea întregii supra
fețe care se justifică din punct de ve
dere economic. Simplul fapt că se 
prognozează ca la sfirșitul următoare
lor două decenii in agricultură să lu
creze numai 20 la sută din populația 
activă ne dă o idee asupra nivelului 
înalt pe care il va atinge productivi
tatea muncii in agricultură și implicit 
asupra amplorii și gradului de perfec
ționare tehnică a bazei materiale in 
această importantă ramură a econo
miei. Investițiile masive alocate agri
culturii, ansamblul de măsuri aplicate 
In răstimpul ultimilor doi ani, intre 

care elaborarea programelor naționa
le de îmbunătățiri funciare și de dez
voltare a zootehniei, direcționează 
precis eforturile oamenilor muncii că
tre atingerea obiectivelor stabilite.

Făurirea bazei tehnico-materiale a 
societății socialiste multilateral dez
voltate implică integrarea științei nu 
numai in procesul propriu-zis al pro
ducției materiale, dar și in modul dc 
organizare a producției. De aceea, 
partidul a subliniat și subliniază me
reu necesitatea unei organizări și diri
jări științifice a producției, a folosirii 
in economie a arsenalului modern al 
tehnicii de calcul, a mijloacelor pe 
care le oferă descoperirile științei 
contemporane in domeniile matema
ticii, ciberneticii, informaticii, electro
nicii, creindu-se astfel condițiile pen
tru optimizarea deciziei. Deja calcula
torul a inceput să fie o prezență in 
unele unități economice. înaintarea 
pe acest drum va duce pină la sfir
șitul actualului cincinal la realizarea 
structurii de bază a sistemului națio
nal de prelucrare a datelor. în ace
lași timp, in procesul de producție vor 
pătrunde și vor fi folosite din ce în ce 
mai mult rezultatele unor noi disci
pline științifice — psihologia muncii, 
ergonomia, estetica industrială — care 
toate au posibilitatea de a contribui la 
perfecționarea organizării muncii și a 
producției.

O grijă excepțională manifestă parti
dul pentru dezvoltarea științei, lărgi
rea și cit mai buna utilizare a bazei 
materiale a cercetării, concentrarea 
forțelor științifice spre soluționarea 
problemelor legate nemijlocit de pro
ducția materială, de progresul tehnic, 
economic și social al țării, concomitent 
cu valorificarea operativă a rezultate
lor cercetării. Politica partidului și 
statului in domeniul științei este ilus
trată intre altele de faptul că in ac
tualul cincinal se va investi pentru 
dezvoltarea bazei materiale a cercetă
rii științifice de 2.6 ori mai mult decit 
in cincinalul trecut, de elaborarea pro
gramelor prioritare de cercetare in 
domenii cum sint electronica, mași- 
nile-unelte cu comandă program, crea
rea a noi produse și materiale in in
dustria chimică etc. De pe acum se 
conturează orientarea ca laboratorul 
de cercetări sa nu mai fie o anexă a 
Întreprinderii productive, ci ca in jurul 
unor puternice centre de cercetări a- 
plicative să se dezvolte grupuri de 
uzine care să valorifice rezultatele 
cercetărilor, aceasta fiind o expresie 
pregnantă a accentuării rolului științei 
ca forță nemijlocită de producție.

Un atribut inseparabil al bazei teh
nico-materiale in stadiul socialismului 
multilateral dezvoltat este valorifica
rea la un inalt nivel de eficiență eco
nomică a resurselor materiale și umane 
de care dispune societatea. La acest 
țel concură repartizarea rațională a 
forțelor de producție pe teritoriu, im
perativ care iși are rațiunile sale po

litico-sociale — răspunzind necesității 
de a asigura progresul tuturor zonelor 
țării, ridicarea generală a nivelului 
de trai — dar și o profundă întemeiere 
economică ; intr-adevăr, o societate 
socialistă dezvoltată ar fi de necon
ceput in condițiile menținerii unor 
insule rămase in urmă economicește, 
ceea ce in fond ar insemna incompleta 
folosire a unor resurse, minusuri in 
nivelul general, al productivității 
muncii sociale. Conceptul de socialism 
multilateral dezvoltat implică o omo
genizare la un inalt nivel a dezvoltării 
economice, in folosul fiecărei zone in 
parte, ca și in folosul general. Ca o 
ilustrare a ceea ce se va întreprinde pe 
acest tărîm amintim că pentru urmă
torii 15—20 de ani se prevede crearea 
a 250—300 noi centre urbane, dublin- 
du-se astfel numărul orașelor exis
tente, concomitent cu ridicarea eco
nomică și socială a tuturor comunelor.

întreaga politică a partidului nostru 
are ca țel suprem — așa cum se 
știe — bunăstarea oamenilor, asigura
rea unui inalt nivel de trai material 
și cultural pentru întreaga societate. 
Lărgirea și perfecționarea continuă a 
bazei tehnico-materiale a socialismu
lui va sluji acestui țel, creind con
dițiile ca atît din punctul de ve
dere al producției și al venitului na
țional pe cap de locuitor, cit și al con
dițiilor de viață ale populației. Româ
nia să ajungă la nivelul statelor cu o 
economie avansată. In cursul actualu
lui cincinal, fondul de consum pe lo
cuitor va spori cu 36 la sută, iar chel
tuielile social-culturale finanțate de 
stat se vor mări de la 1 6h0 lei la 2 260 
lei pe locuitor. Progresele însemnate 
in ridicarea nivelului de trai se vor ex
prima și in creșterea veniturilor bă
nești ale întregii populații, într-o 
schimbare pozitivă a structurii consu
mului, în dezvoltarea construcțiilor de 
locuințe, care va permite ca circa 2.5 
milioane de oameni să se mute in case 
noi, în ameliorarea condițiilor de în
grijire a sănătății șl a altor condiții so
ciale, în trecerea pină la sfirșitul peri
oadei la reducerea săptăminii de lucru, 
in luarea unor importante măsuri pen
tru prevenirea poluării și protejarea 
mediului ambiant.

Deși ne aflăm abia în primul an al 
noului cincinal, succesele obținute pină 
acum, participarea plină de avint a 
oamenilor muncii la înfăptuirea pre
vederilor sale ne dau deplină încredere 
in viitor, ne întăresc convingerea că 
sarcinile stabilite de cel de-al X-lea 
Congres al partidului vor fi îndepli
nite. Prin fiecare nou obiectiv pus în 
funcțiune, prin fiecare nou produs de 
inaltă tehnicitate, prin fiecare nou 
succes in producție, prin întreaga sa 
activitate revoluționară, sub condu
cerea partidului comunist, poporul 
nostru înaintează pe calea propășirii 
patriei, a bunăstării și civilizației so
cialiste.

Relațiile 
de producție

(Urmare din pag. a V-a)
Iective, care înlocuiește vechea condu
cere unipersonală, au fost create con
siliile de administrație ale centrale
lor și comitetele de direcție ale între
prinderilor ; au fost instituționalizate 
adunările generale ale salariaților — 
forul muncitoresc suprem de condu
cere a Întreprinderilor, in care oame
nii muncii isi spun cuvintul hotăritor 
asupra problemelor cardinale ale 
înfăptuirii sarcinilor de plan, ges
tiunii economico-financiare, • asupra 
problemelor care privesc condi
țiile lor de muncă și de viață. In 
plină desfășurare in prezent, aceste 
adunări evidențiază cu pregnantă 
creșterea rolului clasei muncitoare în 
conducerea producției, înaltul spirit de 
responsabilitate și inițiativă care o 
animă. Rolul sporit al oamenilor 
mtfncii in conducerea vieții economice 
și sociale se exprimă și prin lărgirea a- 
tribuțiilor sindicatelor și prezența mai 
puternică în organele lor conducătoare 
a oamenilor care lucrează nemijlocit în 
producție. Toate acestea sint o expre
sie elocventă a democrației economice, 
a lărgirii democratismului socialist, 
care constituie, de altfel, o latură in
separabilă și o cerință obligatorie a 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Prin natura lor, prin noua lor esen
ță. relațiile socialiste de producție fac 
posibilă și necesară funcționarea eco
nomiei naționale ca un complex uni
tar. in care fiecare unitate, îndeplinind 
o funcție precisă, condiționează, bunul 
mers al ansamblului. De aci, impor
tanța perfecționării relațiilor de co
operare, pentru ca întregul angrenaj 
să funcționeze ca mecanismul unui 
ceasornic. Trecerea la organizarea u- 
nităților economice pe baza gestiunii 
proprii, constituirea centralelor, adno
tarea legii contractelor economice sint 
tot atitea măsuri întreprinse in ulti
mii ani care au inriurit pozitiv extin
derea și îmbunătățirea cooperării intre 
'întreprinderile productive.

Elemente noi, originale aduc mă
surile luate de partid in ul
timul timp in domeniul cooperării în 
producția agricolă. Trăsătura specifică 
a acestora o constituie extinderea re
lațiilor intercooperatiste, precum și 
intre sectorul cooperatist și unitățile 
de stat. Organizarea asociațiilor inter
cooperatiste, precum și a uniunilor 
care îndeplinesc funcții de coordonare 
permanentizează relațiile de coooerare 
in toate momentele esențiale ale re
producției : producție, circulație etc., 
generind și apariția unor elemente 
puternice de proprietate intercooDera- 
tistă — formă avansată de socializare 
socialistă a mijloacelor de producție. 

Totodată, in procesul perfecționării 
formelor de cooperare între unitățile 
de stat și cele cooperatiste creste gra
dul de întrepătrundere și împletire a 
celor două forme de proprietate. Dacă 
adăugăm și eforturile mari făcute de 
partidul și stalul nostru pe linia dez
voltării bazei tehnico-materiale a a- 
griculturii, a creșterii numărului de 
cadre calificate in acest sector al e- 
conomiei, instituirea minimului garan
tat și a sistemului de pensii pentru 
țăranii cooperatori, preocupările pen
tru sistematizarea localităților rurale
— avem imaginea procesului trep
tat, dar continuu, de apropiere dintre 
munca din industrie și cea din agri
cultură, dintre cele două forme de 
proprietate — de stat și cooperatistă, 
dintre modul de viață urban și cel 
rural.

în organismul atit ae complex al so
cietății socialiste, cooperarea se desfă
șoară și se dezvoltă nu numai între 
unitățile productive, dar și între pro
ducție și știință, care devine in tot mai 
mare măsură forță nemijlocită de pro
ducție, între producție și invățămînt
— toate slujind aceluiași scop al edi
ficării noii orinduiri. Includerea cer
cetării științifice ca parte componentă 
a planului de stat, creșterea substan
țială a numărului unităților de cerce
tare care funcționează pe lingă mi
nisterele economice și pe lingă cen
trale, statuarea contractelor ca formă 
a legăturilor economice nu numai 
pentru aprovizionarea și desfacerea 
produselor, ci și pentru cercetarea 
științifică, eforturile ce se fac pentru 
stabilirea unui sistem optim de asigu
rare a unității între învățămint-cerce- 
tare științifică-producție — sint tot a- 
titea expresii ale acestui proces, condus 
cu clarviziune și pricepere de către 
partidul comunist.

Abordind multiplele aspecte ale per
fecționării relațiilor socialiste de pro
ducție, nu putem să nu amintim și de 
aspectul atit de important al reparti
ției. Este cunoscut că, o dată cu lichi
darea exploatării omului de către om 
in țara noastră a fost abolit și princi
piul capitalist al repartiției, generator 
de adinei inechității sociale, și întronat 
principiul socialist de repartiție. Apli
carea lui nu exclude insă menținerea 
in societatea noastră a unor inegali
tăți economice : oamenii sint egali ca 
proprietari ai mijloacelor de produc
ție, dar inegali in ce privește reparti
ția bunurilor de care beneficiază, 
aceasta făcindu-se după cantitatea, 
calitatea și importanța socială a muncii 
pe care o prestează. Calea rezolvării 
acestei inegalități rezidă în eforturile 
conjugate ale întregului popor pentru 
dezvoltarea continuă a forțelor de pro
ducție. a producției bunurilor materia
le, incit, treptat, să se creeze condițiile 
pentru trecerea Ia principiul de repar
tiție după nevoi, specific comunismu
lui. Viața arată că nu au dispărut cu 
totul mentalitățile parazitare, tendin
țele de a primi cit mai mult de la so
cietate și de a da cit mai puțin sau 
chiar deloc. Asemenea manifestări sint 

combătute în societatea noastră. Asigu
rarea unor raporturi echitabile intre ve
niturile diferitelor categorii sociale și 
diferențierea lor stimulativă, ținîn- 
du-se seama, în primul rind, de apor
tul fiecăruia la producția și viața so
cială, menținerea veniturilor in limite 
raționale, socialmente justificate, rea
lizarea unei corelații judicioase între 
retribuirea directă și fondurile sociale 
de consum sint preocupări permanente 
ale partidului in efortul de aplicare 
a principiilor echității socialiste.

înfățișarea — chiar și numai succin
tă — a liniilor directoare de perfecțio
nare a relațiilor socialiste de produc
ție in societatea noastră învederează 
aportul original, caracterul dinamic al 
activității neobosite desfășurate de 
Partidul Comunist Român pentru apli
carea creatoare a legităților generale 
ale construcției socialiste la condițiile 
specifice României. Modul științific în 
care rezolvă partidul problemele noi 
ridicate de viață potențează rolul re
lațiilor de producție ca factor stimula
tor, de perfecționare continuă a meca
nismului societății noastre socialiste.

Conștiința, 
cultura, etica

(Urmare din pag. a V-a)
structurilor economiei naționale, a 
mecanismelor cultural-științifice și 
educaționale fără a pune in cen
trul acestor procese un om cu o 
conștiință inaintată, cu o colidă pre
gătire ideologică, marxist-leninistâ, 
polivalent receptivă față de marile va
lori ale umanității și față de solicită
rile de gindire și de energie creatoare 
ale prezentului socialist, cunoscind in 
profunzime principiile și caracteristi
cile liniei politice interne și interna
ționale a partidului nostru. După cum 
arăta secretarul general al partidului, 
„ridicarea nivelului ideologic al con
ducătorilor de partid și al activului de 
partid devine o problemă fundamen
tală pentru asigurarea mersului îna
inte, în bune condiții, a societății 
noastre socialiste. Desigur, paralel cu 
aceasta, este necesar să ne preocupăm 
de ridicarea nivelului politic, a con
științei comuniste a tuturor membri
lor de partid, deoarece fiecare mem
bru de partid, la locul său de muncă, 
trebuie <ă tie un activist, un luptător 
pentru înfăptuirea liniei politice ge
nerale a partidului nostru, pe care să 
o înțeleagă, să știe să o explice, să-i 
convingă și pe alții de justețea ei“.

Participarea tot mai amplă și în 
forme multiple a oamenilor muncii 
la opera de construcție socialistă, la 
organizarea și conducerea treburilor 
publice, metoda partidului de a fi 
permanent în contact cu cel ce mun
cesc și consultarea lor în rezolvarea 
problemelor cardinale ala societății

noastre de interes local sau național 
(trăsătură fundamentală a democra
tismului orînduirii noastre) ne dezvă
luie cu claritate importanța politi
cului ca o componentă esențială a 
conștiinței socialiste.

Problema care se pune este însă 
nu numai de a recunoaște însemnă
tatea conștiinței politice, ci de a o 
implica funcțional in demersurile 
noastre teoretice și politice. Aceasta 
presupune o activitate ideologică, 
educativă laborioasă, desfășurată au 
de la o zi la alta, cu caracter de 
campanie, ci cu continuitate, cu per
severență, pe o perioadă îndelun
gată, o atitudine militantă, comba
tivă, împotriva mentalităților înapo
iate, a influențelor ideologice străine, 
o grijă deosebită pentru formarea 
spirituală a oamenilor, pentru asimi
larea organică a ideilor marxism- 
leninismului, a concepției materia- 
list-dialectice despre lume și socie
tate. Este ceea ce nu au înțeles acel 
conducători ai unor instituții de în- 
vățămînt superior care au propus 
reducerea orelor afectate științelor 
sociale sau cei ce considerau și mai 
consideră disciplinele ideologice 'A 
niște obiecte cu totul auxiliare, peri
ferice, aproape ca un lux inutil, 
fără rosturi mai adinei în formarea 
viitorilor specialiști. Sau cum putem 
aprecia decit ca o manifestare de 
tehnocrație acele tendințe de a in
terpreta (și de a acționa potrivit a- 
cestei interpretări), conceptul de 
modernizare a invățămintului și a 
întregii activități cultural-educative 
exclusiv prin prisma factorilor teh
nici ai eficacității și optimizării, ui- 
tînd câ în perspectiva umanismului 
socialist modernizarea trebuie să în
semne. in ultimă analiză, dezvoltarea 
și îmbogățirea pe toate planurile a 
existenței și conștiinței umane.

Nici învățămintul de partid, care 
trebuie să fie un model sub rapor
tul organizării și conținutului pentru 
ceea ce inseamnă educație politică, 
nu a fost scutit pe alocuri de atari 
tendințe.

Analiza atit de aprofundată și de 
multilaterală întreprinsă recent de 
conducerea partidului asupra activi
tății politico-ideologice și educative, 
măsurile propuse de secretarul general 
și adoptate in unanimitate de Comite
tul Executiv sint menite sâ ducă la în
lăturarea deficiențelor și neajunsurilor 
existente în acest domeniu, la o radi
cală îmbunătățire a întregii munci 
educative, potrivit necesităților noii 
etape. Societatea socialistă multi
lateral dezvoltată pe care o con
struim se caracterizează prin a- 
ceea că tipul uman de care are ne
voie și pe care și-1 formează este 
armonios fără a fi enciclopedist în 
sens renascentist, multilateral fără a 
fi diletant, dinamic și de inaltă com
petență profesională, fără a fi în
gust specializat, iar mai presus de 
toate profund atașat cauzei socialis
mului, celor mai înalte idealuri ale 
omenirii.
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FAPTUL INTILNIREA TOVARĂȘULUI 
PAUL NICULESCU MIZIL

DIVERS
Bătrînul
și ursul

S-a intimplat intr-un 
comuna Rucâr (județul 
Din munții Iezerului, 
carnivor 
re noE 
vitei»

dinSRt
Argeș). 

. un urs 
se obișnuise sfi cobea- 
‘a și să dea iama prin

- oamenilor. Unuia i-a luat
10 o|. altuia un juncan. într-o
noapte, după ce dăduse tircoale
unei stupine păzită de bătrînul 
Ion Văii anu. in virstă de 72 de 
ani. a intrat in grajdul lui Ion 
Diaconu, unde se afla un jun
can. La ieșire, il aștepta bătri- 
nul paznic care. înarmat numai 
cu o bitâ ciobăneasca, a început 
lupta cu fiara. După mai multe 
lovituri, animalul, amețit și plin 
de singe, a rupt-o la fugă, arun- 
cindu-se pentru a-și potoli du
rerea. in apa Dîmboviței de 
unde n-a mai Ieșit viu. Dimi
neața, paznicul a predat blana 
ursului ocolului silvic din loca
litate. Era mindru. Ava și de 
ce. E puțin lucru să dobori la 
72 de ani un urs ?

Sub firmă
legală

Revizorul contabil Romeo 
Lipșa făcea verificarea gestiu
nii policlinicii speciale din A- 
rad. Ajuns la secția stomatolo
gic. medicul specialist, Francisc 
Halasz. s-a oferit să-j cumpere 
discreția cu 5 000 iei. Contabilul a 
sesizat organele de resort, reali- 
zindu-se astfel flagrantul delict. 
Era și timpul. Cercetările au do
vedit că dc mai mulți ani, me
dicul stomatolog beneficia de un 
cabinet dentar cu plată aflat, 
sub oblăduitoarea firmă a poli
clinicii speciale din Arad, chiar 
in incinta locuinței sale ! Tot 
aici. dispunea și de un salon 
amenajat cu paturi, purtind fir
ma spitalului de adulți din 
Arad. La adăpostul acestor fir
me, stomatologul incasa impor
tante sume de la pacienți, fără 
să le înregistreze, folosind pen
tru tratament materialul pus ia 
dispoziție de stat. Trimis in fața 
instanței de judecată. F. H. va 
suporta rigorile legii. Cum a 
fost insă posibil ca necinstitul 
medic să-și desfășoare atita 
timp activitatea sub... firmă le
gală ? Chiar și simplul fapt că 
avea două autoturisme proprie
tate personală pe care ie folo
sea cu schimbul, unul diminea
ța, altul după-amiaza, nu era de 
natură să constituie un semnal 
de alarmă pentru forurile de 
resort — respectiv Direcția sa
nitară a județului ? De aceea, 
credem că ancheta organelor 
judiciare trebuie să elucideze și 
acest aspect.

Vigilența 
copiilor

Mircea Stan, salariat la ICOM 
București, iși găsise in ultima 
vreme un alt soi de ocupație. 
Urmărea pe stradă femei în 
virstă și, profitind de imposibi
litatea acestora de a riposta, 
le smulgea poșetele, făcinau-se 
nevăzut. Pină intr-o zi, cind a- 
trași de strigătele unei victime 
— Teodora Sultana Scarlat — 
cîțiva copii, aflați in apropiere, 
(printre ei Virgil Neamțu și 
Mihai Ilie) au pornit în urmă
rirea sa, obligîndu-1 să se refu
gieze in holul unui bloc de pe 
strada Salcimilor nr. 12. Aici, 
păzindu-1 să nu dispară, au reu
șit să anunțe un lucrător de mi
liție. cu ajutorul căruia infrac
torul a fost arestat. Judecat in 
proces public, la locul de mun
că, acesta și-a primit pedeapsa 
meritată — doi ani închisoare. 
Cit despre copiii cu ajutorul că
rora a fost prins, ei merită, 
pentru curajul și vigilența do
vedite, toate felicitări’?.

O enigmă... 
albastră

L De cităva vreme, in comuna I 
r Doicești (Dîmbovița) sosesc spe- I 
Icialiști din domenii foarte dife- ’ 

rite. Piscicultori, ihtiologi, geo- I 
togi și arheologi încearcă cu tot I 
dinadinsul să dezlege misterul |

I peștilor... albaștri apăruți pe . 
cursul Ialomiței. Chiar și coope- I 
ratorii din zona respectivă au I

I obținut legume... albastre. De • 
situația creată, n-ar fi. se pare, I 
străină fabrica de ultramoniu — I

' albastru de rufe — din Doicești | 
Icare, zic specialiștii, prin dever- . 

sarea necontrolată a apelor rezi- I 
duale ar polua apa riului amin- |

I tit. De aceea, așteptăm cit mai
I grabnic părerea Oficiului jude- I 
I țean de gospodărire a apelor. Și I 

sperăm că în caz de confirmare I

Ia ipotezei nici situația celor vi- 
novați de o atare stare de lu
cruri nu se va prezenta in cu-

I lori „trandafirii".

în loc de
I motivare
ITiberiu Segat. lăcătuș la ca- ■

rlera de piatră Bicsad-Olt. a lip- I
sit două zile de la serviciu. J

IDupă cum era normal, brigadie- 
rul Ilie Dumitrascu l-a trecut I 
absent. Faptul l-a supărat așa I

, de mult pe T. S. incit. In toiul I 
I nopții, după ce a băut mai mul- i I te pahare, a pornit să soluțio- I 

neze singur soarta celor două | 
Izile nemotivate. A intrat în 

casa brigadierului care era deja I 
culcat si, folosind drept ,.argu- I 

, ment" un cuțit, l-a amenințat pe 1 
I superiorul său că, în cazul că I I nu-i va motiva absentele, il va I 

omori. Evident, brigadierul a a- |
| nunțat organele de resort. Ast- . 
I fel, în loc de motivarea sconta- I I tă, Tiberiu Segat s-a ales cu un I 
I „motiv* temeinic pentru intoc- 
I mirea dosarului penal.

Rubrică redactată de :
Gheorqhe DAVID 
Gheorqhe POPESCU 

t eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

CU TOVARĂȘUL
Joi dimineață, tovarășul Paul Ni- 

culescu-Mizil, membru al Comitetul»a 
Executiv, al Prezidiului Pcrmanru», 
secretar al CC. al P.C.R.. s-a intilrft 
cu tovarășul Jack Woddis. mcmbiu al 
Comitetului Politic ni P. rlidului Co
munist din Marea Brilanie, care. I<k 
invitația CC. al P.C.R.. a făcut o v>- 
zltâ in țara noastră. A participat to
varășul Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

la cluj Deschiderea expoziției
„IL R. S. S. - (ara turismului"

La Casa de cultură a studenților 
uin Cluj s-a deschis, joi după-amiază. 
expoziția „U.R.S.S. — țara turismu
lui". La vernisaj au fost prezenți t >- 
varâșii Aurel Duca, prim-secrctar al 
Comitetului județean de partid, acti
viști de partid și de stat, personali
tăți ale vieții culturale din localitate, 
precum și lucratori ai Reprezentanței 
comerciale a U.R.S.S. la București și 
ai Societății unionale „Inturist".

Cu acest prilej au luat cuvîntui 
Evgheni Solomonenko. din partea Re
prezentanței comerciale sovietice in

FESTIVALUL FOLCLORIC INTERJUOEȚEAN 
„CINTECELE OLTULUI"

Joi după-amiază s-a deschis, la Ca
sa orășenească de cultură din stațiu
nea Căllmăneștî. cea dc-a treia ediție 
a Festivalului folcloric interjudețean 
„Cintecele Oltului". La festivitate au 
luat parte prof. univ. dr. docent Mi
hai Pop. directorul Institutului de 
etnografie și folclor al Academiei, 
Vasile Roman, președintele Comite
tului pentru Cultură și Artă al jude
țului Vîlcea, compozitorul Gheorghe 
Dumitrescu, artist emerit.

Primele spectacole au fost susținute 
de ansamblurile artistice din județele 
Harghita și Sibiu. Simultan, s-au pre
zentat. in fața localnicilor și a oame

în județul lași s-a încheiat 
recoltatul griului

IAȘI (corespondentul .. Scînteii" 
Manole Corcaci). — Oamenii muncii 
din agricultura județului Iași au în
cheiat recoltatul griului pe cele 
peste 62 000 hectare cultivate in 
I.A.S. și C.A P. Anunțînd acest succes 
printr-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceausescu, comitetul județean de 
partid subliniază, printre altele :

Aplicarea măsurilor luate de con
ducerea partidului cu privire la îm
bunătățirea organizării, planificării 
și retribuirii muncii in agricultură, 
perfecționarea activității organelor 
și organizațiilor de partid, hărnicia 
și munca conștientă a țărănimii, a 
mecanizatorilor și specialiștilor au

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

7, 8 și 9 august a.c. In țară : Vreme 
ușor instabilă in Transilvania, Cri- 
șana. Banat și Oltenia, unde se vor 
semnala averse locale însoțite de
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LA BAZINUL DINAMO în cîtevci rînduri

Examenul
Moment de vîrf în activitatea 

competițio.nală a natației românești ; 
după campionatele naționale de 
înot ale copiilor, după turneul „Cu
pa Prietenia" de polo pe apă rezer
vat echipelor dc juniori (competiții 
la care comportarea generală a 
înotătorilor și poloiștilor a fost din
tre cele mai bune), de ieri (pină du
minică inclusiv), la bazinul Dinamo 
din Capitală au loc campionatele na
ționale de înot ale seniorilor. Pre
zenta întrecere directă pentru cele 
29 de titluri de campioni a presupus 
în prealabil înregistrarea unor hare
muri „destul de pretențioase", apre
ciază specialiștii. Este îmbucurător 
că, la asaltul haremurilor de califi
care și acum la cucerirea titlurilor 
înseși, „noul val" de foarte tineri 
înotători și înotătoare s-a eviden
țiat nu numai prin număr, ci și prin 
comportare, prin rezultate.

Campionatele seniorilor oferă o 
bună ocazie — pe de o parte pentru a 
vedea la ce cotă se ridică forma in 
plin sezon a înotătorilor și înotătoa
relor noastre, în preajma unor con
fruntări internaționale deosebit de 
importante (intre acestea, balcania
da de la București, „Cupa Europei" 
de la Torino), iar pe de alta pentru 
a-i cunoaște pe noii campioni... _ și 
recordmani ai țârii. Nu încape în
doială — este un obicei, parcă. în 
ultimii ani — ca și la actuala ediție 
a campionatelor, recordurile să ca
pete noi valențe.

Unul dintre duelurile dintotdeauna

Campionatele naționale 
de ciclism

BRAȘOV (prin telefon, de la 
Mircea Bărbulescu). — Ieri, Bra
șovul a fost gazda primei pro
be a campionatelor naționale de 
ciclism (șosea) — contratimpul in
dividual La seniori, cel mai bun s-a 
dovedit a fi T. Puterity („Metalul" 
Plopeni). urmat de colegul său de 
club M. Rindașu, ambii elevi ai an
trenorului I. Dolele. La juniori mari, 
campion * devenit 21 Elekes

JACK WODDIS
In cursul convorbirii care a avut 

cu acest prilej s-a efectuat o În
humare reciprocă asupra unor preo
cupări actuale al • celor două partide, 
precum si un srhimb dc păreri cu 
privire la unele piobleme actuale ale 
vieții internaționale și n!e mișcării 
comuniste șl muncitorești.

Intilnirca șl discuțiile s-au desfă
șurat într-o atmosicră caldă, tovără
șească.

țara noastră, si Ștefan Tompa. vice
președinte al Consiliului popular ju
dețean. Vorbitorii au relevat dezvol
tarea ascendentă a relațiilor multi
laterale dintre cele două țări vecine 
și prietene, frumusețile turistice ale 
Uniunii Sovietice.

Tovarășul Aurel Duca a tăiat apoi 
panglica inaugurală a expoziției care 
prezintă, prin fotomontaje, pliante și 
albume, zonele turistice cele mai re
prezentative. precum și date privind 
dezvoltarea turismului in U.R.S.S.

(Agerpres)

nilor muncii aflați in stațiuni, ansam
blurile județelor Brașov și Vîlcea — 
la Govora și cele ale județelor Co- 
vasna și Olt — la Ulănești.

In afara acestor manifestări, fes
tivalul programează o sesiune știin
țifică de comunicări pe tema „De la 
materialul folcloric, la spectacolul ar
tistic". un tirg al olarilor, expoziții de 
carte științifică și beletristică, de fo
tografii artistice, precum și o gală de 
filme documentare inspirate din rea
litățile istorice și contemporane ale 
vieții locuitorilor de pe Valea Ol
tului.

(Agerpres) 

condus la desfășurarea unei activi
tăți economice mai rodnice, la creș
terea răspunderii față de calitatea 
lucrărilor, ceea ce a asigurat obține
rea unor producții medii de griu su
perioare atit prevederilor dc plan, 
cit și rezultatelor din anii anteriori.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, .stimate 
tovarășe •’ secretar general;’’ se spune 
in telegrama, că oamenii muncii din 
agricultura județului iși vor înzeci 
eforturile spre a-și spori contribuția 
la înfăptuirea vastului program ela
borat de Congresul al X-lea al par
tidului pentru construirea societății 
social-.ste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

descărcări electrice. în celelalte re
giuni. averse izolate. !n zona de 
munte și regiunea deluroasă sint po
sibile căderi de grindină. Tempera
tura va înregistra o ușoară scădere. 
Minimele vor oscila între 11—21 
grade, izolat mai coborite in depre
siuni, iar maximele între 23—33 gra
de. în București : Vreme în general 
frumoasă, cu cer variabil, favorabil 
aversei de ploaie după-amiază. Vînt 
potrivit. Temperatura va scădea ușor 
in a doua parte a intervalului.

înotătorilor
așteptate cu legitimă curiozitate — 
deopotrivă de specialiști, ca și de 
sportivii respectivi — l-am putut ur
mări ieri in proba de 200 m liber 
masculin : Marian Slavic (Steaua) 
contra lui Eugen Aimer (Olimpia — 
Reșița).

Din nou. Slavic s-a dovedit mai 
bun la sprintul final (Aimer a con
dus 150 m) sj a ciștigat in 2’01”3/10 
Cu 2'02’’2 10, reșițcanul a stabilit un 
nou record de juniori 1. Dinamovisra 
Cristina Balaban a știut să tempereze 
zelul mai tinerei ei colege de club, 
Eugenia Cristescu, și cu un finiș pu
ternic să ocupe detașat locul întii- 
(2'21”8/i0) in cursa feminină pe a- 
ceeași distanță și in același stil ca 
proba precedentă. Coincidența a făcut 
ca, asemenea finalei dc deschidere, 
ocupanta locului al doilea să stabi
lească un nou record de junioare 
(2'22’’2n0). Clubul Dinamo a mai a- 
vut ieri doi campioni individuali : Ion 
Miclăuș (cu l’00”6/10) și Anca Groza 
(cu l’09”2/10) au stabilit totodată și 
noi recorduri la 100 m delfin. Titlul 
la 100 m spate masculin a revenit lui 
Gh. Lupu (Clubul sportiv școlar).

Astăzi, de la ora 13, tot la piscina 
Dinamo, noi finale : 400 m liber, 100 
m bras. 200 m delfin (masculin și fe
minin), 200 m spate (m) șl 100 m spa
te (f), printre favoriți numărindu-so 
majoritalea medallaților de ieri. Nu-i 
exclus insă ca de .această dată ordinea 
pe podium să Lie cu totul alta.

I. D.

(„C.I.B.O." Brașov ; antrenor M. Ște- 
fănescu). Campionul de anul trecut. 
Cr. Camer (C.S. Brăila), s-a clasat 
acum pe locul II Campion la ju
niori mici este brâileanul C. Hîrjescu 
(antrenor M. Simion). Pe locurile ur
mătoare : A, Telegdy („Voința" Cluj) 
și G. Marton (C.S.M. Cluj)

Proba de fond s? va disputa sim- 
bătă 7 august, pe șoseaua spre Bran- 
Cimpulung.

CHEMARE
adresată tuturor pionierilor și școlarilor țării 
de către unitatea de pionieri a Școlii generale nr. 56, București

Răspunzind chemării partidului 
de a ne aduce contribuția, după pu
terile noastre, la mărețul efort crea
tor al poporului, noi, pionierii de la 
Școala generală nr. 56. chemăm ne 
toți pionierii șl școlarii țării să ur
măm pilda părinților .și fraților noș
tri mal mari — comuniști și uteciști. 
care, in uzine și pe șantiere, pe o- 
goare sau in institute, săvirșesc zi 
de zi glorioase fapte de muncă in 
folosul patriei.

Pionieri și școlari,
— să facem din ultima săptâmină 

a vacanței o săptămînă a muncii 
puse in slujba patriei !

— să rugăm conducerile de școli 
să ne încredințeze nouă sarcina pre
gătirii gospodărești a localurilor in 
vederea deschiderii noului an șco
lar !

— să reamenajăm și să pregătim 
grădinile din jurul școlilor, terenu
rile de sport și de joacă !

— să împodobim și să pregătim 
sălile de clasă, laboratoarele, atelie
rele, sălile de gimnastică, școala în
treagă pentru primele orc de curs !

— să contribuim, sub conducerea 
profesorilor noștri, la recondiționa- 
rea și Îmbogățirea materialului di
dactic !

Al ll-lea Congres al Federației 
Tineretului Khmer din Europa

La Casa de cultură a studenților 
din București au început, joi dimi
neața, lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Federației Tineretului 
Khmer din Europa, la care participă 
delegați ai tineretului și studenților 
cambodgieni ce se pregătesc în in
stituții de invățămînt superior din 
țări europene.

Congresul a primit un mesaj de 
salut din partea primului ministru 
al Guvernului Regal de Uniune Na
țională din Cambodgia, Penn Nouth, 
care, in numele prințului Norodom 
Sianuk, președintele F.U.N.K. și șeful 
statului cambodgian, cheamă studen
țimea și tineretul acestei țări să-și 
unească forțele in lupta împotriva 
agresiunii imperialiste americane, 
pentru o Cambodgie liberă, indepen
dentă, neutră și democratică.

Luind cuvintul, președintele Fede
rației Tineretului Khmer din Euro
pa, Seang I-Iuor Long, și-a exprimat, 
între altele, satisfacția pentru or
ganizarea la București a actualului 
congres, transmițind ................
numele organizației 
Uniunii Tineretului
U.A.S.R. pentru sprijinul primit. El 
și-a exprimat recunoștința și senti
mentele de caldă prietenie față de 
poporul și tineretul român, pentru

mulțumiri, in 
cambodgiene, 
Comunist și

Simpatia și solidaritatea deosebite pe 
car;.' tineretul român le nutrește față 
de poporul khmer și cauza sa. Seang 
Huor Long a transmis, de asemenea, 
profunde mulțumiri guvernului ro

Cronica zilei
Cu prilejul zilei naționale a Repu

blicii Bolivia. Corneliu Mânescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
o telegramă de felicitare ministrului 
relațiilor externe și cultelor al Re
publicii Bolivia, Huascar Taborga.

★
Ministrul Industriei Lemnului, Mi

hai Suder, a plecat joi seara în Aus-

• FOTBAL. — Continuindu-și tur
neul în Cehoslovacia, . echipa olan
deză de fotbal M V V Maastricht a 
jucat Iu Praga cu formația Sparta 
Victoria a revenit gazdelor cu scorul 
de 2—0 (0—0), prin golurile marcate 
de Taborski și Vesely. Au asista» 
10 000 spectatori.

Pe stadionul Republicii din Capi
tală s-a disputat ieri, în nocturnă, in- 
tilnirea internațională amicală de fot
bal d’ntre echipele Rapid București 
.și Altay Izmir. Victoria a revenit fot
baliștilor români cu scorul de 2—0 
(2-0).
• BOX. — Italianul Fernando At- 

zori și-a păstrat titlul de campion 
european la categoria muscă, învin- 
gindu-1 la puncte, in 15 reprize, pe 
francezul Gerard Macrez Campion 
olimpic în anul 1964 la Tokio. Atzori 
este acum In virstă de 29 de ani <}i 
deține titlul de campion profesionist 
a) Europei din anul 1967.

• TENIS. — Partidele din turul 
doi a) turneului internațional de te
nis de la Brookline (Massachusetts) 
s-au soldat cu următoarele rezultate. 
Arthur Ashe (S.U.A.) — Charlie Passa- 
rell (Porto Rico) 6—4, 6—0 ; John 
Alexander (Australia) — Emerson 
(Australia) 6—3, 7—6 ; John New
combe (Australia) — Philipp .Dent 
(Australia) 4—6, 6—2, 6—1.

• JUDO. — Turneul internațional 
de judo desfășurat la Bolzano s-a 
încheiat cu victoria reprezentativei 
Italiei, lată rezultatele înregistrate 
în finale la cele trei categorii de 
greutate . cat. ușoară : Vismara (Ra
lia) învinge la puncte pe Algesi 
(Franța) ; cat. semigrea : Di Palma 
(Italia) dispune la puncte de Verhul- 
fsdank (R F a Germaniei) ; cat 
grea : Obadov (Iugoslavia) întrece la 
puncte pe Sanchis (Franța).

• SCHI. — Willy Schefler, directorul 
tehnic al echipelor de schi ale S U.A., 
a comunicat lotul de sportivi și spor
tive care se pregătesc în vederea 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Sapporo. Din lotul masculin tac par
te. printre alții, Rick Chaffe, Bob 
Cochran, Mike Lafferty și Rogers 
Little. Echipa feminină cuprinde pe 
surorile Barbara și Marilyn Ochran, 
Karen Budge. Susan Orrock, Sandra 
Pulsuri și Roși Fortuna. 

— sa facem cit mai plăcută prima 
zi de școală pentru cei mai mici co
legi al noștri !

— să continuăm a dovedi de-a 
lungul întregului an grija noastră 
pentru școala in care învățăm. Să 
cultivăm in riadul colegilor respec
tul față de școală, dc profesorii și 
comandanții noștri, (ață de activita
tea neobosită a clasei muncitoare, a 
făuritorilor de bunuri materiale, a 
celor care ne creează minunate con
diții pentru o copilărie fericită, pen
tru un viilor luminos.

Pionieri,
Veniți cu toții sa intimpinăm cu 

fapte pionierești demne cea de-a 
IT-a Conferință Națională a Organi
zației Pionierilor din Republica So
cialistă România, să dovedim prin 
muncă dragostea noastră fierbinte, 
devotamentul față de patrie și popor, 
față de Partidul Comunist Român, 
părintele nostru drag.

COMANDANT DE UNITATE 
PROF. ELISARETA GHEORGHIU

PREȘEDINTE DE UNITATE 
PODOLEANU MONICA

mân care a recunoscut, printre pri
mele, Guvernul Regal de Uniune 
Națională.

A vorbit apoi Ion Traian Ștefănes- 
cu. secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele U.A.S.R., care a adresat 
participanților un cald salut de prie
tenie și mesajul de solidaritate fră
țească al tinerei generații române 
față de lupta eroică a poporului și 
tineretului khmer, împotriva agresiu
nii imperialiste americane, pentru 
libertate, independență și progres so
cial.

Au rostit, în continuare, saluturi 
Angelo Oliva, președintele F.M.T.D., 
Izgrev Topokov, vicepreședinte al 
U.I.S.. Vukosica Boscovic, secretar 
general al Uniunii Studenților Iugo
slavi. precum și Antonio Falomi, 
membru al Direcției Comitetului 
Central al Federației Tineretului Co
munist Italian, precum și reprezen
tanți ai diferitelor organizații ale 
studenților străini care învață în fa
cultăți din Centrul universitar Bucu
rești.

La festivitatea de deschidere au 
fost de față reprezentanți ai amba
sadelor R.P Chineze. R.D. Vietnam 
și Republicii Vietnamului de Sud la 
București.

Lucrările continuă.
în aceeași zj, participant ii la Con- 

f<r,eș au depus. coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și patriei, pen
tru socialism.

tria pentru a participa la deschide
rea Tirgului jubiliar de economie 
forestieră de la Klagenfurt.

★

Joi seara a sosit in Capitală o de
legație de senatori din Venezuela, 
condusă de Jovito Villalba, secretar 
general al Partidului Uniunea Repu
blicană Democratică.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost intimpinată de Mihai Levente, 
secretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Marin 
Enache, membru al Biroului Executiv 
al Consiliului Național, și alții.

Joi după-amiază s-a înapoiat de la 
Helsinki delegația Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, condusă de Bela Cseresnyes, 
vicepreședinte al Uniunii Naționale, 
care, la invitația Uniunii Centrelor 
Agricole, a făcut o vizită in Fin
landa.

în timpul vizitei delegația a fost 
primită de Eino Uusitalo, ministru 
de interne și ministru provizoriu al 
Ministerului Agriculturii, și a avut 
convorbiri cu Kauko Salovaara, se
cretarul general al Uniunii Centre
lor Agricole din Finlanda, și cu 
membri ai conducerii acestei orga
nizații.

De asemenea, membrii delegației 
au vizitat centre agricole regionale, 
ferme, unități cooperatiste și inter- 
cooperatiste de producție, prelucra
re, aprovizionare și desfacere a pro
duselor agricole.

Joi a sosit în Capitală Ansamblul 
de cinlece și dansuri „Slask" din 
Republica Populară Polonă, care ne 
vizitează țara în cadrul programu
lui de schimburi culturale româno- 
polonez. pe anul 1971.

Ansamblul „Slask", care se bucură 
de o deosebită apreciere atit in Polo
nia cit și în afara granițelor țării, 
este prezent pentru a doua oară la 
noi.

«Mesagerii cîntecului și dansului 
popular polonez vor prezenta cu a- 
cest prilej spectacole în București 
(pe scena Sălii Palatului și a Tea
trului de vară din Parcul ..Herăs
trău"), la Galați, Brăila, Constanța și 
stațiunea maritimă Eforie-Sud.

*
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 

de la moartea poetului rus A. A. Blok, 
joi seara a avut loc, la Casa priete
niei româno-sovietice din Capitală, 
un medalion literar. Despre viața și 
opera acestui strălucit reprezentant 
al liricii ruse, autor a numeroase 
poezii închinate patriei și revoluției 
socialiste, a vorbit conf. univ. dr. 
Gheorghe Barbă.

In încheiere, asistența — în rindu- 
rile căreia se aflau membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești — a vizionat un program de 
lecturi din opera poetului, in inter
pretarea unui colectiv de actori de 
la Teatrul „C. I. Nottara".

(Agerpres)

viața internațională

Ședința comună a C.C. al P.M.S.U. 
și a Consiliului de Miniștri

al R. P.
BUDAPESTA 5 (Ageipres). - A- 

genția M.T.l. a transmis un comunicat 
in care se arată că, la 4 august, a 
avut loc o ședință comună a Comite
tului Central al P.M.S.U și a Guver
nului Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar, sub președinția lui 
.Janos Kadar, consacrată unor pro
bleme internaționale și economice.

Ședința comună a C.C. al P.M.S.U. 
și a Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, releva comunicatul, a 
constatat că situația Internațională se 
caracterizează in mod constant prin
tr-o luptă acută si complexă între 
forțele socialismului, progresului si 
păcii si forțele imperialismului, reac- 
tiunii și războiului. în această luptă, 
pozițiile socialismului, progresului și 
păcii sint puternice, frontul antiimpe
rialist al unității devine tot mai 
trainic, mișcarea Dcntru pace se ex
tinde.

Comitetul Central al P.M.S.U. și 
Consiliul de Miniștri al R. F. Ungare 
au stabilit că atit în activitatea in
ternațională a organelor executive ale 
Comitetului Central, cit și in activi
tatea diplomatică a organelor guver
namentale este necesară depunerea 
unor eforturi sporite pentru întărirea 
unității și colaborării dintre țările 
membre ale Tratatului de la Varșo
via. ale C.A.E.R., țările sistemului 
mondial socialist.

în comunicat se subliniază urmă
toarele : „Sintem pe deplin solidari 
cu lupta clasei muncitoare din țările 
capitaliste pentru progresul social. 
Sprijinim mișcările de eliberare na
țională care luptă împotriva colonia
lismului și neocolonialismuiui impe
rialist. Noi tindem spre colaborarea 
multilaterală cu țările in curs de’dez- 
voltare din Asia, Africa și America 
Latină. în relațiile cu țările capita
liste dezvoltate din punct de vedere 
economic. Insistăm consecvent asu
pra înfăptuirii principiului de co
existență pașnică, asupra normaliză
rii și dezvoltării relațiilor Eforturile 
noastre de politică externă trebuie 
să contribuie la alianța cu Uniunea 
Sovietică, la unitatea dintre țării? 
socialiste. Comitetul Central al 
P.M.S.U. și Consiliul de Miniștri a! 
R. P. Ungare continuă să acorde o 
mare însemnătate ținerii conferinței 
europene in problema securității".

Comitetul Central și Consiliul de 
Miniștri, afirmă comunicatul, asigură 
popoarele indochineze de solidaritate 
deplină in lupta lor împotriva agre
sorilor americani și a sateliților lor. 
Tn comunicat se arată că poporul un
gar continuă să sprijine cauza justă 
a popoarelor arabe împotriva impe
rialismului. Comitetul Central și

întrevedere L. Brejnev — E. Honecker
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. a anunțat că joi a avut 
loc o întrevedere între Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. Nikolai Podgornii, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Erich Hone

VÎNTUL ÎNNOIRILOR 
PE CRESTELE ANZILOR

ÎNSEMNĂRI DIN BOLIVIA

Capitala Boliviei, La Paz, se află si
tuată într-una din regiunile cu .cea 
mai ridicată altitudine locuite de om 
(peste 4 000 metri) Această zonă înal
tă și dezolantă. Altiplano. reprezintă 
numai o mică parte a țării, dar e cea 
mai populată șl mai cunoscută din 
ansamblul bolivian atit de puțin cu
noscut. chiar de bolivienii înșiși. Al- 
tiplanul bolivian a fost leagănul stră
vechii civilizații preincașe, care a în
florit cu mult înainte de a exista Spa
nia. In timpurile mai noi, ideea vagă 
pe care lumea o are despre Bolivia 
este legată tot de Altiplano și se da- 
torește minereurilor extrase în acea
stă regiune. în special cositorul, prin
cipala bogăție, și, prin tradiție, prin
cipalul obiect al jafului monopolist 
străin.

Exploatarea minieră a fost canatul 
prin care s-a scurs metodic vitalitatea 
țării fn peste trei secole, din aceste 
mari surse de bogăție nu a rămas 
nimic pentru folosul național. în ter
meni economici, exploatarea minieră 
din Bolivia — fie că e vorba de cosi
tor, plumb, argint, cupru sau de alte 
metale —a însemnat, poate mai mult 
ca oriunde, sărăcirea fizică a țării. în 
termeni sociali, acest proces a însem
nat sacrificarea nemiloasă a zeci de 
mii de mineri, toșî de tuberculoză și 
silicoză. în timp ce dividendele mari
lor acționari străini sporeau neîntre
rupt. Dar tot minerii sint aceia care 
au propulsat mișcarea populară din 
1952. reușind ca, in alianță cu țărăni
mea săracă, să impună naționalizarea 
minelor de cositor și decretarea unei 
reforme agrare. Nici unul dimguver- 
nele ulterioare nu a îndrăznit să re
voce format cele două cuceriri ale 
poporului. Ani în șir, însă, exponen- 
țil monopolurilor străine și ai oligar
hiei interne au menținut zona minie
ră într-o veritabilă carantină, încer- 
cuind-o cu trupe.

în ultimul timp, vintul înnoitor ce 
suflă peste înălțimile Anzilor, răvă
șind o lume încremenită in tipare la 
tel de vechi ca și ruinele severe ale 
templelor precolumbiene, a început

Ungare
Consiliul d<* Miniștri iși exprimă con
vingerea că lupta anliimperialistă a 
popoarelor, Inclusiv a popoarelor 
arabe, cere unirea tuturor forțelor 
păcii, progresului, socialismului, co
laborarea lor trainică și unitatea dc 
acțiune. Tot ceea ce contribuie la a- 
ceasta slujește cauzei popoarelor, 
tot ceea ce Împiedică aceasta este 
dăunător, afectează interesele gene
rale ale popoarelor.

Ședința comună a Comitetului 
Central al P.M.S.U. și a Consiliului 
dc Miniștri a ascultat o informare 
despre* ultima sesiune a C.A.E.R. de 
la București și a aprobat activitatea 
delegației guvernamentale ungare. 
Ședința a exprimat satisfacția că se
siunea a adoptat programul complex, 
îndreptat spre adincirca pe mai de
parte a colaborării, precum și pentru 
dezvoltarea integrării economice a 
statelor membre ale C.A.E.R. Șe
dința comună a .C.C. al P.M.S.U. și a 
Consiliului de Miniștri al R.P. Un
gare și-a exprimat acordul unanim 
fața de hotăririle adoptate la sesiune. 
Ședința comună este de acord cu 
faptul că, paralel cu colaborarea 
multilaterală care se înfăptuiește in 
cadrul C.A.E.R., este necesară, de a- 
semenea, desfășurarea intensă a re
lațiilor economice bilaterale. Ședința 
salută faptul că programul complex 
afirmă principiul caracterului deschis 
al integrării economice a C.A.E.R. 
„Vom face totul pentru a contribui, 
corespunzător cu interesele reciproce, 
la includerea în integrare și a altor 
țări".

Comitetul Central și Consiliul de 
Miniștri au examinat in cadrul șe
dinței lor comune desfășurarea înde
plinirii planului economiei naționale 
pe anul 1971. în legătură cu aceasta 
s-a constatat că, in primul semestru 
al anului 1971, producția industriei 
socialiste a depășit cu 5.6 la sută ni
velul primului semestru al anului 
1970. Tn industrie, creșterea produc
ției a fost realizata in întregime pe 
seama creșterii productivității muncii.

Dezvoltarea satisfăcătoare a pro
ducției agricole, se arată in comuni
cat, permite îmbunătățirea aprovizio
nării populației și creșterea exportu
lui. Producția cerealelor destinate pa
nificației satisface nevoile interne.

In încheierea comunicatului se sub
liniază că sarcina centrală a activi
tății economice pentru perioada ur
mătoare o constituie îndeplinirea ce
lui de-al 4-lea plan cincinal de dez
voltare a economiei naționale și. in 
cadrul acestuia, a planului economiei 
naționale pe anul 1971.

cker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
aflat la odihnă in U.R.S.S

Cu acest prilej, s-a făcut un schimb 
de informații asupra succeselor obți
nute in cele două țări in construcția 
comunistă și socialistă. O atenție 
deosebită a fost acordată, de aseme
nea, problemelor internaționale, in 
special problemelor privind securita
tea europeană.

să se facă tot mai simțit și în Bolivia, 
unde un guvern venit la putere cu 
sprijinul decisiv al muncitorilor și 
țăranilor și-a proclamat ca obiectiv 
reformularea radicală a rinduielilor 
existente, pentru a asigura o dezvol
tare economică independentă, progres 
social și democrație. De atunci s-au 
succedat o serie de măsuri progresis
te atit pe tărîmul economico-social, 
cit și politic. Au fost naționalizate 
unele mine aparținînd companiilor 
străine, s-a înfăptuit, parțial, un 
vechi vis al bolivienilor de a rafina 
cositorul în țară, iar autoritățile afir
mă că in perspectivă urmează să se 
realizeze recuperarea integrală a re
surselor naturale de orice fel, ca pas 
indispensabil in vederea emancipării 
economice. Sint în curs de aplicare 
măsuri menite să amelioreze condi
țiile de trai ale păturilor majoritare 
boliviene.

Climatul politic cunoaște și el o în
viorare vizibilă. Nu de mult, în La 
Paz a fost instalată „Adunarea Po
porului", organ popular consultativ, 
autorizat de guvern, unde reprezen
tanții muncitorilor, țăranilor, studen
ților șl ai altor categorii sociale care 
sprijină lupta pentru prefaceri 
structurale dezbat problemele ce se 
pun în fața tării și propun soluții. In
tervalul relativ scurt de la inițierea 
reformelor și dificultățile inerente u- 
nui asemenea proces fac ca o serie de 
obiective să-și intîrzie deocamdată 
realizarea, rămînind în faza de pro
iect. Traducerea lor în viață este îm
piedicată, în primul rînd, de mane
vrele exponenților oligarhiei și ai mo
nopolurilor străine, afectate de noul 
curs bolivian. Animat de speranța îm
plinirii obiectivelor proclamate, po
porul bolivian se menține însă vigi
lent pentru a dejuca tentativele de 
restaurare a unei ordini de pe urma 
căreia a avut de suferit timp de se
cole.

V. OROS
Rio de Janeiro



viața internațională
Trupele agresoare 
saigoneze, aflate 
pe teritoriul Cam- 
bodgiei, se dedau 
la atrocități împo
triva populației ci
vile. Jafurile și a- 
sasinatele sînt la 
ordinea zilei. In 
fotografie : In ca
drul unei așa-zise 
„operații de cu
rățire", soldați sai- 
gonezi arestează 
un țăran cambod- 
g:an sub pretextul 
că ar fi colaborot 
cu forțele patrio

tice

PARIS

Conferința cvadripartită
in problema

PARIS 5 (Agerpres). — în cadrul 
cl i de-a 124-a sesiuni a Conferinței 
«a adripartite in problema Vietnamu
lui. care s-a desfășurat joi. la Paris. 
\ guven Thi Binh. șeful delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
ul Republicii Vietnamului de Sud. a 
denunțat Administrația americană 
r Yitru aminarea deliberată a nego- 
< ierilor și pentru intensificarea ac- 
■ lor de război, in special in regiu
nile de la sudul zonei demilitarizate 
din Vietnam.

Xuan Thuy. șeful delegației Repu
blicii Democrate Vietnam, a arătat, 
la rindul său. că, pentru a se pune 
capăt războiului și a se restabili pa
cea, S.U.A. trebuie să-și retragă 
toate trupele din Vietnamul de sud. 
El a subliniat că negocierile de la 
Paris nu pot face nici un progres atit 
timp cit Administrația Nixon refuză

Vietnamidm
să dea un răspuns planului in șapte 
puncte prezentat de G.R.P.

★
Guvernul Republicii Democrato 

Vietnam sprijină pe deplin propune
rea in șapte puncte a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, care reflectă in 
întregime aspirațiile populației din 
Vietnamul de sud și oferă posibili
tatea Statelor Unite de a ieși din 
războiul din Vietnam — a declarat, 
in cadrul unui interviu acordat zia
rului „L'Humanitt?-, Xuan Thuy. șeful 
delegației R. D. Vietnam la Conferin
ța cvadripartită de la Paris.

Dacă guvernul Statelor Unite, a 
subliniat Xuan Thuy, dorește in
tr-adevăr reglementarea pașnică a 
problemei vietnameze, el trebuie să 
dea un răspuns serios planului de 
pace in 7 puncte al G.R.P. în cadrul 
convorbirilor de la Paris.

LUCRĂRILE COMITETULUI PENTRU DEZARMARE DE LA GENEVA

PROIECT DE CONVENȚIE
privind interzicerea armelor

bacteriologice
GENEVA 5 (Agerpres). — La 5 au

gust a avut loc cea de-a 527-a șe
dință plenară a conferinței Comite- 
tului pentru dezarmare de la Geneva.

In cadrul ședinței au fost prezen
ta’. oficial două texte paralele și ana- 
Joge ale unui proiect de convenție 
privind interzicerea armelor bacterio
logice și a toxinelor.

Primul document, intitulat „Proiect 
de convenție revizuit cu privire la 
.«r zi cer ea perfecționării, producției 

■ stocării armelor bacteriologice (bio- 
logice) și toxinelor și distrugerea a- 
■ stora", a fost prezentat de Bulgaria, 
Cehoslovacia, Mongolia. Polonia. Ro- 
mânia, Ungaria și U.R.S.S. La proiect 
-au raliat, in calitate de coautoare. 

Eielorusia și Ucraina. Documentul este 
sprijinit și de guvernul R.D. Ger- 
mane. Acest proiect reprezintă o for- 
mă revizuită a proiectului de conven
im depus oficial in comitet de țările 
socialiste menționate, la 30 mar
tie a.c.

Al doilea document, intitulat ,.Pro
ject de convenție cu privire la interzi- 
c. rea perfecționării, producției și stn- 
carii armelor bacteriologice (biologi
ce) și toxinelor și distrugerea aces- 
inra“ a fost prezentat de Statele U- 
nite ale Americii.

In cadrul ședinței, au luat cuvintul 
-• prezentanții U.R.S.S. și S.U.A., care 
au comentat cele două documente.

si a toxinelor
9

In perioada următoare, tratativele 
din comitet se vor concentra asupra 
definitivării textului, pe baza propu
nerilor și sugestiilor diferitelor state 
membre in acest organism.

KOLN

Atac împotriva 
sediului

P. C. German
BONN 5 (Agerpres). — Membrii 

organizației .neofasciste „Acțiunea Re- 
zistență“ au pus la cale noi provo
cări la adresa Partidului Comunist 
German. Astfel, informează ziarul 
„Unsere Zeit", sediul P.C. German 
din Koln a fost atacat de un grup de 
membri ai acestei organizații care au 
spart ferestrele și au deteriorat pe
reții clădirii. Aceasta este cea de-a 
doua provocare, în cursul acestui an, 
la adresa organizației P.C. German 
din Koln.

Peru va stabili relații
diplomatice cu R, P. Chineză

— declară ministrul peruan al afacerilor externe

LIMA 5 (Agerpres). — Ministrul 
P'ruan al afacerilor externe, Edgard o 
Mercado Jarrin, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă c<\. după re
luarea relațiilor comerciale. Republica 
Peru va stabili in curind relații di
plomatico cu Republica Populară Chi
neză — transmite agenția Prensa La
tina. El a subliniat că această hotâ- 
rire se înscrie in cadrul politicii pro
movate do Peru de a extinde relațiile 
de prietenie cu toate statele.

Referindu-se apoi hi problema res
tabilirii relațiilor cu Cuba, Mercado 
Jarrin a spus că, după opinia sa, in 
această privință există două căi de 
urmat : ridicarea sancțiunilor Orga
nizației Statelor Americane Împotri

va Cubei și reintegrarea acestei țâr! 
în O.S.A., pe de o parte, sau restabi
lirea de către fiecare țară latino-a- 
mcricană, în baza drepturilor sale 
suverane, a relațiilor cu Cuba, așa 
cum a procedat Chile, pe de altă 
parte. Intrucit Cuba a anunțat oficial 
că nu dorește să reintre in O.S.A., a 
continuat ministrul peruan. fiecare 
țară latlno-americană are dreptul de 
a reexamina in mod individual moti
vele care au stat la baza hotăririi 
O.S.A. Mercado Jarrin a declarat că 
„Peru examinează această problemă 
in conformitate cu politica de extin
dere a relațiilor cu toate țările", men
ționează agenția Prensa Latina.

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU:

„Canada nu va sprijini politica 
celor două Chine la 0. N. U.“

OTTAWA 5 (Agerpres). — „Cana
da nu va sprijini politica celor două 
Chine la Organizația Națiunilor U- 
nite". a declarat, in cursul unei con
ferințe de presă, primul ministru 
canadian, Pierre Elliott Trudeau.

Guvernul canadian, a subliniat pri
mul ministru, a adoptat o poziție 
clară in legătură cu China, atunci 
cind a recunoscut guvernul Repu
blicii Populare Chineze, in octom
brie 1970.

Acord comercial sovieto-chinez
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. anunță că. la 5 august, 
la Moscova a tost semnat un acord 
comercial și de plăți intre Uniunea 
Sovietică și R. P. Chineză. Acordul 
a fost semnat de șefii delegațiilor

economice guvernamentale ale celor 
două țări — Ivan Grișin, locțiitor al 
ministrului comerțului exterior al 
U.R.S.S., și Ciu Hua-min, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
R. P. Chineze.

Sesiunea Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea pașnică 
a teritoriilor submarine

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN

GENEVA 5 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară lucrările celei 
de-a Il-a sesiuni a Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea pașnică a 
teritoriilor submarine, dincolo de 
limitele jurisdicției naționale. Co
mitetul, compus din reprezentanții a 
86 de state, printre care și Republi
ca Socialistă România, are sarcina 
de a pregăti Conferința asupra drep
tului mării, preconizată a fi organi
zată în anul 1973.

Luind cuvintul in Subcomitetul 
numărul 1, al cărui mandat este de 
a elabora un proiect de tratat pri
vind regimul internațional a- 
plicabil zonei și resurselor fundului 
mărilor și oceanelor și ale subsolu
lui acestora, dincolo de limitele juris
dicției naționale, delegatul ro
mân, Ion Voicu, a arătat că elabora
rea unui asemenea proiect trebuie 
să țină seama de necesitatea de a 
asigura o repartizare echitabilă în
tre toate statele a avantajelor de pe 
urma acestora, avindu-se în vedere 
îndeosebi interesele și nevoile ță
rilor in curs de dezvoltare.

Este necesar — a spus el — ca un 
atare regim internațional să nu a- 
ducă atingerea drepturilor suvera
ne ale statelor riverane asupra pla
toului lor continental sau a bogă
țiilor naturale din zona situată in 
limitele jurisdicției lor naționale 
sau libertății recunoscute a mării 
libere.

In încheiere, delegatul român a 
arătat că tratatul internațional ce 
va fi elaborat trebuie să fie opera

tuturor statelor. De aceea. toate 
țările lumii vor trebui invitate la 
viitoarea conferință asupra dreptu
lui mării, pentru ca toate să poată 
participa la elaborarea unui astfel 
de instrument internațional.

Ambasada R, P. Bulgaria 
la Khartum respinge 

afirmațiile privind amestecul 
în treburile interne 

ale Sudanului
SOFIA 5 (Agerpres). — Agenția 

telegrafică bulgară — B.T.A. — trans
mite : In legătură cu evenimentele 
din Sudan, o serie de ziare arabe și 
agenții occidentale de informații au 
difuzat știrea cu privire la amestecul 
ambasadei bulgare din Khartum în 
treburile interne ale Sudanului. Gu
vernul sudanez a repetat oficial aces
te acuzații neîntemeiate și a cerut ca 
ambasadorul bulgar să părăsească 
Sudanul. Ambasada Republicii Popu
lare Bulgaria la Khartum respinge 
încă o dată, in mod categoric, afirma
țiile lipsite de orice temei privind 
amestecul său în treburile interne ale 
Sudanului.

„Regimul portughez trece în pre- 
zent prin cea mai gravă criză din 
istoria sa“, scria recent ,,Libre Bel
gique". Această criză se datorează 
acumulării, în cele aproape patru de-
- nii și jumătate de dictatură, a tot 
mai numeroase probleme de ordin 
politic, economic și social. Ea este 
continuu agravată de războiul colo
nial din Africa, care, la un deceniu 
de la declanșare, consumă zilnic un 
milion de dolari.

In aceste împrejurări, premierul 
Caetano recurge la tot felul de ma
nevre. Pe această linie se înscriu 
;.-a-numitele reforme instituționale 
anunțate in decembrie anul trecut și 
dezbătute intr-o sesiune extraordina
ră a Adunării Naționale, ale cărei lu
crări s-au încheiat nu de mult. In 
mod excepțional aceste dezbateri 
n-au fost lipsite de unele elemente 
de surpriză. Ele-au venit din partea 
așa-numitei opoziții parlamentare, 
conturată cu voie de premierul 
Caetano. Un grup de 60 de deputați au 
adresat președintelui adunării o scri
soare in care cereau modificarea pro
iectului guvernamental de revizuire a 
constituției in sensul de a permite „ex
primarea liberă și permanentă a di- 
I ritelor curente și opinii". Scrisoa
rea adăuga că trebuie interzisă de
portarea cetățenilor fără judecată 
prealabilă, iar detențiunea preventi-
• care in prezent poate să dureze
• ină la șase luni, să fie redusă la 24 
de ore.

Cu toate că aceste critici s-au men
ținut intr-un cadru strict limitat, 

• acția unor membri vechi al mișcă
ri. salazariste a fost ascuțită. Unul
- in aceștia, Cazai Ribeiro, și-a expri-
- it „perplexitatea pentru ce i-a fost 
dat să audă in parlament", in timp ce

ministru de externe Nogueira, 
urmat și de alții, a refuzat să parti-

1 -------------------

cipe la votul cu privire la aminti
tele „reforme".

Ei nu au însă de ce să se teamă 
pentru că .și Caetano se situează pe 
aceeași poziție de apărător zelos al 
vechilor rinduieli. O demonstrează 
din plin și dezbaterile din parlament 
în jurul așa-numitului „statut de au
tonomie a teritoriilor de peste 
mări", adică cele trei colonii afri-

dere populația africană, ci lărgirea 
împuternicirilor locale ale colonilor 
albi, ca premisă a deplinei Integrări 
a teritoriilor respective in alianța ra
siștilor din Africa de Sud și Rhodesia 
— ceea ce, în concepția lui Caetano, 
ar însemna trecerea pe umerii acestei 
alianțe a unei părți din povara mili
tară și financiară. Aceluiași scop ii 
slujesc, de altfel, și tatonările Lisa-

PORTUGALIA

NOILE PROPORȚII
ALE UNEI VECHI CRIZE
cane : Angola, Mozambic șl Guineea- 
Bissau. Noul statut pomenește de 
dezideratul unei mai mari autonomii 
interne pentru aceste teritorii... cu 
condiția de a nu se slăbi cu nimic 
legăturile cu Lisabona. Un fel de 
cvadratură a cercului, nota, sarcas
tic, un comentator occidental. Pen
tru a nu lăsa nici o urmă de în
doială asupra semnificației acestui 
statut, premierul Caetano a precizat 
că el „nu va constitui un pas spre 
independență".

Intr-adevăr, chiar „autonomia" la 
care se referă statutul nu are in ve-

bonei în vederea unei eventuale ade
rări la Piața comună.

In această ecuație politică, Caetano 
nu ține insă seamă de un factor care 
schimbă fundamental datele proble
mei, in primul rînd, amploarea 
mișcării de eliberare din colo
nii, unde forțele patriotice africane 
dau lovituri tot mai puternice tru
pelor portugheze. Viitorul Angolei, 
Mozambicului și Guineei-Bissau nu 
mai poate fi hotărit la Lisabona, ci 
și-1 făuresc cu arma în mină popoa
rele acestor țări. In al doilea rind. 
In Portugalia însăși se desfășoară

acțiuni fără precedent împotriva re
gimului. Din toamna trecută, nu se 
scurge practic o săptămină fără să 
se semnaleze un act de sabotaj sau 
o operațiune de comando. Sint bine 
cunoscute atacurile împotriva baze
lor militare de la Tancos și Pom- 
bal, explozia de la bordul cargoului 
„Angoche" in largul coastelor mo- 
zambicane, atacul asupra centralei 
telefonice și telegrafice din Lisabona, 
care a izolat timp de 12 ore Portu
galia de restul lumii. Recent, „arma
ta de acțiune revoluționară" a făcut 
să deraieze un tren pe linia Lisabo
na — Porto. Represiunile crinceno 
ale autorităților nu pot înăbuși lup.a 
curajoasă a forțelor patriotice, în 
frunte cu comuniștii, care se pronun
ță pentru încetarea războiuliii colo
nial, recunoașterea dreptului popoa
relor africane la independență, pen
tru o Portugalie democratică. Demas- 
cind simulacrul de liberalizare la 
care se dedă regimul lui Caetano, 
condamnînd totodată cu energie 
campania de represiuni a acestui re
gim, care îi arată adevărata sa față, 
declarația publicată recent de Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Portugalia arată că ultimele 
evoluții constituie un indiciu grăitor 
al crizei, al slăbiciunii profunde în 
care se zbat autoritățile de la Lisa
bona. Declarația lansează, totodată, 
un apel tuturor oamenilor muncii de 
a-și mobiliza eforturile in lupta pen
tru democrație și libertate, pentru 
amnistie politică, pentru Încetarea 
operațiunilor militare represive și a- 
cordarea independenței teritoriilor 
din Africa aflate sub opresiunea co
lonială portugheză.

A. BUMBAC

TOKIO

EXPOZIȚIA „P.C.R.
LA A 50-Â ANIVERSARE"

TOKIO 5. — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu. transmite : 
In clădirea Institutului de Ști
ințe Sociale de pe lingă C.C. al 
P.C, din Japonia s-a deschis joi 
expoziția „Partidul Comunist 
Român la a 50-a aniversaro". 
Expoziția înfățișează aspecte din 
activitatea P.C.R. in cei 50 de 
ani care au trecut de la crearea 
sa și realizările obținute de țara 
noastră in construirea socialis
mului.

La vernisaj au participat Sa- 
tomi Hakamada, vicepreședinte 
al Prezidiului C.C. al P.C.J., Ko- 
rehito Kurahara, membru al 
Biroului Permanent al Prezidiu
lui, director al Institutului de 
Științe Sociale, lehiro Sunama, 
membru al Prezidiului și șef al 
secției internaționale a C.C. al 
P.C.J., precum și M. Kobayashi, 
deputat in Parlamentul japonez, 
Shiroo Suzuki, secretar general 
al Asociației de prietenie Japo
nia—România, activiști ai C.C. 
al P.C.J., ziariști.

Au fost prezenți ambasadorul 
român in Japonia, Iosif Gheor
ghiu, și membri ai ambasadei'.

Luind cuvintul cu acest prilej, 
Korehito Kurahara a subliniat 
că „intre partidele ?i popoarele 
noastre există relații de priete
nie ce se dezvoltă continuu". El 
a amintit despre vizitele făcute 
in România și despre intilnirile 
avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a- 
preciind că „istoria de luptă a 
P.C.R. a fost și este foarte in
structivă pentru activitatea co
muniștilor japonezi".

Expoziția va rămine deschisă 
zece zile.

Printr-un compromis de ultimă oră

A FOST EVITATĂ DECLANȘAREA 
UNEI CRIZE MINISTERIALE IN ITALIA

ROMA 5 (Agerpres). — Partidele 
coaliției guvernamentale din Italia au 
încercat din nou să evite o criză mi
nisterială, prlntr-o decizie de ultim 
moment, luată miercuri scara, pri
vind continuarea dezbaterilor din Se
nat asupra reformei construcției de 
locuințe.

După neînțelegerile intervenite în 
dezbaterile senatoriale de miercuri, 
socialiștii au propus aminarea discu
țiilor pentru luna septembrie. Preșe
dintele Consiliului de Miniștri, Emi
lio Colombo, (democrat-creștin), a de
clarat însă că demisionează dacă intre 
partidele coaliției nu se realizează un 
acord înaintea vacanței parlamentare 
de vară. Declarația premierului i-a 
determinat pe socialiști să accepte

un nou compromis. întrunită miercuri 
seara, direcțiunea P.S.I. a anunțat in
tr-un comunicat că partidul este gafa 
să continue discuțiile spre a se putea 
ajunge la un acord.

Continuindu-și dezbaterile in cursul 
nopții de miercuri spre joi, Senatul 
italian a aprobat 15 articole din pro
iectul de reformă asupra construcției 
de locuințe. Rămin insă de examinat, 
punctele cele mai controversate, mai 
ales cele referitoare la drepturile de 
expropriere ale organelor administra
tive comunale. Or, se știe că demo- 
crat-creștinii încearcă să apere drep
turile marilor proprietari asupra te
renurilor și a imobilelor, in timp ce 
socialiștii se pronunță pentru o re
formă radicală.

LONDRA

Camera Comunelor a adoptat 
legea antisindicala

LONDRA 5 (Agerpres). — După 
500 de ore de dezbateri, Camera Co
munelor a Marii Britanii a adoptat, 
în noaptea de miercuri spre joi, după 
a treia lectură, așa-numita reformă 
sindicală, elaborată de guvernul con
servator. Această procedură consti
tuie epilogul parlamentar al dispu
telor dintre guvernul britanic și sin
dicate, desfășurate in ultimii doi ani 
și jumătate, în legătură cu amintita 
legislație cu caracter antimuncitoresc.

Prin noua lege, guvernul conser
vator intenționează „să pună capăt 
grevelor neoficiale". Or, in Marea 
Britanie peste 90 la sută din greve 
au un așa-zis caracter neoficial.

Dezbaterile asupra acestei legi au 
provocat o serioasă deteriorare a re
lațiilor între autorități și sindicate.

Muncitorii au declanșat o serie A 
demonstrații pentru a protesta împo
triva acestei legi care restringe drep
tul la grevă.

Luind cuvintul pe marginea situa
ției de la șantierele navale „Upper 
Clyde Shipbuilders", liderul laburist, 
Harold Wilson, a declarat că „s-ar co
mite o adevărată crimă dacă s-ar lua 
o măsură împotriva acestei întreprin
deri și s-ar dezintegra, fără să i so 
acorde o șansă". Fostul premier a 
sugerat ca nici un șantier de la 
„Upper Clyde Shipbuilders" să nu 
fie închis pînă cind primul ministru 
Edward Heath șl alți membri ai 
guvernului conservator nu se vor 
ocupa personal de această pro
blemă.

agențiile d® presă transmit:
Delegația română, condu- 

să de președintele Comitetului de 
Stat pentru Economia și Administra
ția Locală, Petre Blajovici, care se 
află in R. D. Germană, a purtat con
vorbiri cu secretarul de stat in mi
nisterul industriei de subordonare 
regională și al industriei alimentare, 
Udo-Dieter Wange. Delegația, însoțită 
de locțiitorul ministrului pentru în
drumarea și controlul consiliilor re
gionale și raionale, Rolf Opitz, a fost, 
de asemenea, oaspetele regiunii Mag
deburg. unde a avut intilniri cu pri
mul secretar al Comitetului regional 
P.S.U.G., Alois Pisnik, membru al 
C.C. al P.S.U.G., și a vizitat între
prinderi ale industriei locale și obiec
tive social-culturale.

„Cosmos-432". La 5 au- 
gust, in Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămîntu- 
lui ,,Cosmos-432“. Satelitul s-a plasat 
pe orbită, iar aparatele de la bordul 
lui funcționează normal.

Politica guvernului da
nez privind interzicerea 
amplasării de baze militare 
străine pe teritoriu! țării 
râmine neschimbată, a declarat in 
Parlament primul ministru Hilmar 
Baunsgaard, răspunzind interpelări
lor unor deputați. Precizarea poziției 
Danemarcei in această problemă a 
fost necesară in urma unor declarații 
ale ministrului apărării, Erik Ninn- 
Ilanscn, in legătură cu o posibilă ce
rere a S.U.A. de a transfera baza mi
litară a N.A.T.O. de la Keflavik 
(Islanda) pe teritoriul danez.

„APOLLO-15'*
HOUSTON 5 (Ager

pres). — David Scott, 
James Irwin și Alfred 
Worden au fost treziți 
joi, la ora 11,20 (ora 
Bucureștiului), după o 
odihnă de opt ore. La 
ora 13,49, nava a ieșit 
din zona atracției luna
re pătrunzind in cimpul 
de gravitație terestră.

La ora 17,41 (ora 
Bucureștiului), astro
nautul Alfred Worden 
a ieșit din cabina de 
comandă a navei pen
tru a lua rolfilmele fo
tografiilor făcute pe 
orbita circumselenară 
pentru cartografierea 
Lunii, aflate intr-o ca
setă specială, într-o 
nișă exterioară a mo
dulului principal unde 
au fost fixate camere
le de luat vederi. Timp 
de 20 de minute, as
tronautul Alfred Wor
den a evoluat in spa
țiul cosmic, in vreme 
ce nava se afla la a- 
proximativ 350 000 kilo
metri distanță de Pă- 
mint. După ieșirea din 
cabina de comandă, 
Worden s-a deplasat 
de-a lungul acesteia 
spre modulul de servi
ciu, pentru a lua rol
filmele. în cursul acti
vității sale extravehi- 
culare, Worden a in
spectat, totodată, sta
rea in care se află alte 
aparate științifice. In 
acest timp, James Ir
win a supravegheat, 
din cadrul chepengului, 
desfășurarea activității 
colegului său și func
ționarea dispozitivului

Tn pofida represiunilor polițienești, în Spania se desfășoară demonstrații 
pentru drepturi și libertăți democratice, pentru eliberarea deținuților poli
tici. în fotografie : în timpul unei recente manifestații la Madrid, în ca
drul căreia participanții au difuzat manifeste cerînd înfăptuirea acestor 

revendicări. Și de data aceasta poliția a intervenit cu brutalitate

0 nouă rundă a convorbi
rilor dintre secretarul de stat la
Consiliul de Miniștri al R. D. Ger
mane, Michael Kohl, și secretarul de 
stat la Cancelaria federală a R. F. a 
Germaniei, Egon Bahr, a avut loc la 
Bonn, la 5 august. întilnirea, care a 
durat patru ore, a prilejuit convor
biri concrete în problema traficului 
— precizează agenția A.D.N. S-a 
convenit ca următoarea intîlnire să 
aibă loc la 1 septembrie, la Berlin.

La 3 august, Ambasada Româ
niei la Nicosia a organizat o sea
ră de muzică și dansuri populare 
românești, la care și-au dat 
concursul membrii ansamblului 
artistic „Doina" din Pitești, par
ticipant la Festivalul de la Li
massol. Spectacolul s-a bucurat 
de mult succes. Manifestarea a 
fost dedicată apropiatei aniver
sări a zilei de 23 August.

IN DRUM SPRE TERRA
de asigurare a oxige
nului pentru Worden. 
David Scott, coman
dantul misiunii, s-a a- 
flat la pupitrele cabi
nei de comandă urmă
rind, la rindul său, 
funcționarea corectă a 
tuturor sistemelor și 
instalațiilor de bord. E- 
voluția lui Worden in 
spațiu și activitatea co-

• A. WORDEN A E- 
VOLUAT 20 DE MI
NUTE ÎN SPAȚIUL 
COSMIC • INFOR
MAȚII IMPORTAN
TE PRIVIND COM
POZIȚIA ȘI REPAR
TIȚIA ELEMENTE
LOR CHIMICE PE 

ASTRUL NOPȚII

legilor săi a fost televi
zată în direct.

Centrul de control a 
anunțat defectarea ca
merei de luat vederi 
lăsate pe suprafața Lu
nii, cu ajutorul căreia 
trebuia să fie urmărită 
eclipsa de soare ce se 
va produce vineri sea
ra. După toate probabi
litățile, bateriile cu ca
re aceasta era acționa
tă s-au consumat mai 
devreme decit se a- 
precia.

In ceea ce privește 
minisatelitul plasat pe 
orbită. Centrul de con
trol a comunicat că a- 
cesta a deviat puțin

de la traiectorie, dar se 
speră că se va plasa pe 
o orbită bună in mo
mentul in care se va 
stabiliza definitiv.

In cadrul unei confe
rințe de presă organi
zate la Houston, la 
care au participat 18 
oameni de știință ce 
urmăresc rezultatele 
zborurilor „Apollo", s-a 
precizat că recenta mi
siune spațială america
nă a furnizat informa
ții deosebit de impor
tante asupra compozi
ției și repartizării ele
mentelor chimice pe 
astrul nopții. In pre
zent, au relevat oame
nii de știință, se știe 
cu precizie că relieful 
de pe partea Invizibilă 
a Lunii este in unele 
zone mai înalt decit cel 
din zona vizibilă de pe 
Pămint

Structura internă a 
Lunii este diferită de 
cea a Pămintului. S-a 
stabilit că „mările" lu
nare conțin materiale 
foarte eterogene. Se 
poate trage concluzia 
privind existența unei 
cruste cu o grosime de 
aproximativ 25 de ki
lometri in aceste zone. 
Specialiștii au consta
tat că satelitul natural 
al Pămintului este un 
corp ceresc „foarte 
calm", netulburat de 
seisme. S-a stabilit, de 
asemenea, că „masco- 
nii“, mase de roci foar
te dense, sînt dispersați 
în anumite regiuni ale 
mărilor pe raze variind 
între 7 și 10 kilometri.

A fost ucis Ernest0 Catta I, 
secretarul Camerei Muncii din loca
litatea italiană Campogagliano, din 
apropiere de Modena. Această crimă 
a provocat un larg val de proteste 
în rindul populației locale și al opi
niei publice italiene. Presa democra
tă relatează că marii latifundiari din 
regiunea Emilia—Romagna, unde a 
fost comisă această crimă, încearcă 
să creeze o atmosferă de teroare pen
tru a pune capăt mișcării greviste. 
In această provincie, peste 120 000 de 
muncitori agricoli se află în grevă, 
revendicind încheierea unui nou con
tract colectiv de muncă.

Savanți americani vizi
tează U.R.S.S. Zece savant‘a- 
mericani, avind în frunte pe Glenn 
Seaborg, laureat al Premiului Nobel, 
au sosit la Moscova intr-o vizită de 
răspuns la cea făcută in aprilie în 
S.U.A. de reprezentanți ai Comitetu
lui de Stat pentru Cercetarea Ener
giei Atomice al U.R.S.S.

Construcția celei de-a 
doua conducte prin care vor u 
transportate gaze naturale din Uniu
nea Sovietică în R. S. Cehoslovacă 
a inceput in partea de vest a Ucrai
nei, anunță agenția T.A.S.S. Conduc
ta, a cărei denumire este „Bratstvo", 
va constitui o parte componentă a 
magistralei subterane internaționale 
„Uniunea Sovietică—Europa occiden
tală".

Un grav accident de cale 
fCrOtâf *n care 40 de persoane și-au 
pierdut viața, iar peste 60 au 
fost rănite, a avut loc în noap
tea de miercuri spre joi, între loca
litățile Vrcin și Lipe. Accidentul a 
survenit in urma ciocnirii unui tren 
de marfă cu trenul automotor care 
circula pe linia Belgrad—Pojarevat. 
O comisie cercetează cauzele produ
cerii accidentului, informează agen
ția Taniug.
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