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EDUCAȚIA
COMUNISTĂ

— misiune fundamentală 
a școlii românești

în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. România a 
înregistrat succese de importanță is
torica, aducindu-și o contribuție am
plă, unanim recunoscută, la îmbo
gățirea patrimoniului valorilor ma
teriale și spirituale mondiale. Che
zășia tuturor izbinzilor, cu care as
tăzi poporul nostru se mindrește pe 
drept cuvint în fața istoriei, o con
stituie aplicarea consecventă, ceas 
de ceas și zi cu zi, de către toți oa
menii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
a politicii profund științifice a Parti
dului Comunist Român. Succesele 
obținute pe toate planurile in edi
ficarea României socialiste constituie 
pentru oricine cea mai elocventă do
vadă că poporul român este profund 
conștient de sarcinile mari care ii 
stau in față în făurirea și întărirea 
orinduirii socialiste multilateral dez
voltate. Tocmai această participare 
conștientă a poporului la făurirea 
propriului său destin creează con
vingerea deplină că el se va angaja, 
in continuare, cu toate eforturile, cu 
întregul elan revoluționar și cu for
ța de sacrificiu de care de atitea ori 
a dat dovadă. în aplicarea neabătu
tă a principiilor clarvăzătoare ale 
politicii Partidului Comunist Român, 
a ideilor profund regeneratoare ale 
'ecretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la for
marea omului multilateral dezvoltat, 
a omului constructor al socialismu
lui și comunismului.

Invățămintul românesc de țoale 
gradele găsește in acest principiu 
fundamentul desfășurării activității 
sale pe toate planurile și la toate 
nivelurile. Școala noastră se poate 
mindri, pe bună dreptate, că parti
dul, societatea noastră socialistă, i-au 
încredințat o misiune atit de com
plexă și nobilă, o misiune de rezo
nanță istorică : formarea spirituală a 
unui om pe care istoria nu l-a cu
noscut înainte, a omului civilizației 
socialiste. Pentru a răspunde acestei 
înalte misiuni, școala românească de 
toate gradele a trebuit să facă e- 
forturi deosebite spre a-și schimba 
radical mai intii optica, asupra pro
cesului de instrucție și educație.

Cu ajutorul direct și multilateral 
acordat de partid s-au obținut reali
zări importante in invățămintul ro
mânesc, rezultate care s-au impus 
si atenției altor țări. Trebuie arătat 
însă că rezultatele de ansamblu 
ale școlii noastre, precum și ritmul 
înnoirilor ei nu sint încă la nive
lul realizărilor obținute de România 
socialistă in toate domeniile edifi
cării noii orinduiri socialiste și că 
sint necesare in continuare eforturi 
susținute.

Sistemul instrucției șî educa
ției din întregul invățâmint ro
mânesc beneficiază de un program 
larg de măsuri, cu caracter imediat 
și de perspectivă, de o claritate de-

A început recoltarea porumbului
TULCEA (corespon

dentul „Scînteii" trans
mite). — Căldura din 
august a favorizat dez
voltarea culturilor de 
porumb. Intrucît pe a- 

numite sole, hibrizi cu 
o vegetație mai timpu
rie au ajuns la faza 
de coacere, in unele 
cooperative agricole de 
producție din județul

sâvirșită, program care are menirea 
sâ revitalizeze toate forțele școlii, să 
le conducă elanul constructiv pe fă
gașul ccl mai fertil al educației prin 
muncă, al apropierii de universul 
producției de valori materiale și spi
rituale — singura cale rațională prin 
care se poate afirma deplin o na
țiune. Școala noastră nouă are. de
sigur, rădăcini adinei in trecutul in- 
vățămîntului românesc, cultivind in
tr-o formă superioară tradițiile și 
experiența pozitivă care au format 
personalități de prestigiu in toate do
meniile, consemnate in paginile 
științei și culturii mondiale.

In condițiile socialismului s-au 
schimbat fundamental atit optica a- 
supra rolului școlii in societate, cit 
și structura și bazele ei sociale. Dacă 
in 1938 numai 6,4 la sută din popu
lația preșcolară era cuprinsă în 
grădinițe, in prezent această cifră a 
crescut la 40—45 la sută. Deși creș
terea este impresionantă, considerăm 
că totuși gradul de cuprindere a 
preșcolarilor in grădinițe este încă 
mic, cu atit mai mult cu cit în in
vățămintul modern se pune un 
accent tot mai puternic pe marea 
capacitate de receptivitate a copii
lor intre 3 și 6 ani.

Un important pas înainte în dez
voltarea invățămîntului românesc il 
constituie asigurarea pentru fiecare 
cetățean a unui minim obligatoriu de 
instruire, in conformitate cu cerin
țele societății moderne, ale edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Astfel, începînd din 196S, 
România este una din primele țări 
care a introdus invățămintul gene
ral obligatoriu de 10 ani. Față de a- 
nul 1938, numărul de copii cuprinși 
în invățămintul de cultură generală 
obligatoriu s-a dublat în anul școlar 
1970—1971 (atingind cifra de 2 941 265 
de elevi față de 1 575 477). Tendința 
este ca pînă in 1973—1974 să se ge
neralizeze invățămintul de 10 ani o- 
bligatoriu. prin cuprinderea a peste 
85 la sută din absolvenții claselor a 
VIII-a.

Numărul elevilor cuprinși în in
vățămintul liceal reprezintă astăzi 
circa 11,5 la sută din totalul elevi
lor și studenților, față de numai 2.8 
la sută in 1938. Proporția intre li
ceele de cultură generală și liceele 
de specialitate se corectează in fa
voarea celor din urmă, astfel incit 
să existe cel puțin o paritate. Prin 
construcția atelierelor-școală de că
tre uzine și unități școlare, acestea 
intră, alături de clase și laboratoa
re, în peisajul stabil al școlii. Ore
lor de muncă productivă li se vor 
afecta suficient loc in programul 
școlar pentru ca Îndeletnicirile ma
nuale cerute de orice meserie tehni
că, precum și respectul față de mun
că și disciplina ei să fie achizițio
nate în mod durabil de către toți 
elevii.

Invățămintul profesional și tehnic,

Tulcea — printre care 
cele din Bestepe, Mah- 
mudia, Emisala — la 
Indicația specialiștilor 
a și început recoltarea 
porumbului. 

chemat să pregătească muncitori ca
lificați. maiștri și personal tehnic ne
cesar organizării și desfășurării pro
cesului de producție in diverse 
ramuri ale economiei naționale, cu
noaște o dezvoltare puternică, impu
să de necesitățile producției socia
liste. Astfel, față de 39 250 elevi în
cadrați in invățămintul profesional 
din 1938, ip prezent acest sector cu
prinde peste 282 000 de elevi. Pon
derea învățămintului profesional a 
crescut, de asemenea, de la 2,2 la 
sută in 1938, la peste 7,2 la sută in 
prezent.

Invățămintul superior, care for
mează cadrele de specialiști de înal
tă calificare, a cunoscut in cei 27 de 
ani străbătuți de la eliberarea țării 
noastre de sub jugul fascist, schim
bări radicale, impuse de fizionomia 
modernă, de caracterul socialist al e- 
conomiei și culturii patriei noastre. 
Astfel, dacă in 1938 erau în Româ
nia numai 26 489 studenți, reprezen- 
tind 1,5 la sută din totalul populației 
școlare, în prezent numărul studen
ților a crescut la 151 885. iar pon
derea lor este de 3,5 la sută. în 
perspectivă se prevede, de aseme
nea, un ritm susținut de creștere. In 
invățămintul nostru superior sint 
peste 13 000 cadre, care reprezintă 
un considerabil potențial creator pen
tru dezvoltarea industrială a țării 
noastre, pentru rezolvarea unor pro
bleme pe care ni le pune o eco
nomie in plină desfășurare, care pot 
suplini mult din costisitoarele li
cențe și idei importate. Totodată, 
în industrie și cercetarea departa
mentală există cadre care se pot a-

Mlrcea MALIȚA 
ministrul învâfâmîntului

(Continuare în pag. a Il-a)

Cu planul 
pe 8 luni 
îndeplinit 

JUDEȚUL BACĂU 
(Corespondentul „Scînteii', Gh. 

Baltă) : Colectivele de muncă 
din întreprinderile industria
le ale județului Bacău au 
raportat îndeplinirea cu pa
tru zile mai devreme a sarci
nilor de plan ce le reveneau pe 
primele opt luni ale anului în 
curs. Din calculele estimative 
făcute la direcția județeană de 
statistică rezultă că pînă la sfir- 
șitul lunii august se va realiza o 
producție suplimentară în valoa
re de 110 milioane lei, ceea ce 
reprezintă 05 la sută din angaja
mentul anual. De la începutul a- 
nului și pină acum oamenii mun
cii din industria băcăoană au 
realizat peste plan 810 tone 
cauciuc sintetic, 1000 tone sodă 
caustică. 500 tone antidăunători, 
420 tone hirtie, 300 tone benzine, 
40 000 mc țesături din lină și 
bumbac. 6 200 mc cherestea, con
fecții in valoare de 11 milioane 
lei și însemnate cantități de mo
bilă. încălțăminte și alte produ
se. In fruntea întrecerii se situ
ează colectivele din cadrul Gru
pului industrial de petrochimie 
Borzești, ale Fabricii de postav 
Buhuși, Combinatului de exploa
tare și industrializare a lemnu
lui și Fabricii de confecții din 
Bacău.

JUDEȚUL MEHEDINȚI
Industria județului Mehedinți 

a îndeplinit sarcinile de plan pe 
primele opt luni ale anului. Po
trivit calculelor preliminare, în
treprinderile din județ vor ob
ține o producție globală supli
mentară in valoare de 103 000 000 
lei. Cu realizări deosebite se 
prezintă, între alții, constructo
rii de nave fluviale de la Tr. Se
verin. lucrătorii combinatului 
pentru exploatarea și industria
lizarea lemnului, constructorii 
de vagoane din Tn Severin, mun
citorii de la țesătoria „Cazanele" 
șl întreprinderea minieră Or
șova, care au obținut însemnate 
depășiri la principalii indica
tori ai planului economic.
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NOPȚI IN „ȚARA MARILOR VALURI"

Tn cursul zilei de vineri, la se
diul C.C. al P.C.R. au avut loc, in 
continuare. convorbiri oficiale 
între delegația P.C.R. condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., și delega
ția Partidului Comunist din Japo
nia, condusă de tovarășul Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
C.C. al P.C.J.

Din partea japoneză au partici
pat tovarășii Tomio Nishizawa. 
membru al Biroului Permanent al

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Frontului Național din Republica 

Democratică Populară a Yemenului
Vineri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit delegația Frontului Națio
nal din Republica Democratică 
Populară a Yemenului, condusă de 
Abdalah Ahmed El-Khamry. mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar genera] adjunct al Frontu
lui Național, ministrul informa
țiilor și culturii din R.D.P.Y.. care 
face o vizită în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R. Din dele
gație mai fac parte Mohammed 
Aii Haitham, Mohamed Abdul 
Kawi, membri ai Comitetului Cen
tral al Frontului Național, și Mo
hamed Nasser Mohamed, directo
rul Agenției Naționale de Știri.

Au participat tovarășii Paul Ni
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, președintele Consiliului Na
țional al Radioteleviziunii Române, 
Aldea Militaru, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Ion Cumpănașu, prim-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a primit, vineri la prînz, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Kang Iăng 
Săp, la cererea acestuia.

A fost de față Vasile Vlad, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit vi
neri, 27 august a.c., pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 

CRONICA INTERNAȚIONALĂ

Prezidiului C.C. al P.C.J., Koichiro 
Ueda, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.J., Elzo Kobayashi, membru 
supleant al C.C. al P.C.J., Hiroshi 
Kikunami, activist la Secția Inter
națională a C.C. al P.C.J.

Din partea română au luat par
te tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 

adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în cadrul convorbirilor s-a ex
primat satisfacția pentru dezvol
tarea raporturilor de prietenie, so
lidaritate internaționalistă și coo
perare dintre Partidul Comunist 
Român și Frontul Național din 
Republica Democratică Populară 
a Yemenului, dintre Republica So
cialistă România și Republica De
mocratică Populară a Yemenului, 
s-a subliniat importanța semnării 
recente a acordurilor economic, 
cultural și a convențiilor de cola
borare dintre agențiile de presă și 
radioteleviziune din cele două țâri 
în folosul întăririi continue a prie
teniei între cele două țări și po
poare.

Cu acest prilej s-a relevat do
rința comună de dezvoltare a a- 
cestor raporturi, pe baza solidari
tății și întrajutorării, respectului 
reciproc al autonomiei, suverani
tății, egalității în drepturi și nea
mestecului, corespunzător intere
selor ambelor popoare, ale luptei 
împotriva imperialismului, pentru 
cauza progresului și păcii.

Partidul Comunist Român și 
Frontul Național din Republica 
Democratică Populară a Yemenului 
au căzut de acord să dezvolte 
schimbul de delegații, informații

Ambasadorul R. P. D. Coreene
Ambasadorul R.P.D. Coreene a 

înminat din partea tovarășului Kim 
Ir Sen, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri, un film 
infățișînd aspecte din vizita în 
R.P.D. Coreeană a delegației de 
partid și guvernamentale române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis tovarășului Kim Ir Sen 

Ambasadorul R. F. a Germaniei
al Republicii Federale a Germa
niei în Republica Socialistă Ro
mânia, Erich Strătling, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., A- 
lexandru Sencovici, membru al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.. 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
tovărășească.

și experiență în folosul unei mal 
bune cunoașteri reciproce.

Partidul Comunist Român și 
Frontul Național au exprimat ho- 
târîrea comună de a milita activ 
pentru unitatea pe plan național 
și internațional a tuturor forțelor 
revoluționare, democratice, pro
gresiste, antiimperialiste, de a-și 
aduce contribuția la lupta împo
triva politicii imperialiste, de do
minație și agresiune, împotriva 
colonialismului și a oricărei for
me de neocolonialism și discrimi
nare națională, pentru triumful 
idealurilor libertății, independen
ței naționale și progresului social, 
pentru promovarea dreptului fie
cărui popor de a-și afirma nestîn- 
jenit ființa națională, de a-și ho
tărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară.

Vizita delegației Frontului Na
țional în Republica Socialistă Ro
mânia, schimbul de păreri și ex
periență care a avut loc cu acest 
prilej reprezintă o contribuție la 
întărirea solidarității, prieteniei și 
colaborării dintre P.C.R. și Fron
tul Național, dintre cele două țări 
și popoare, la cauza generală a 
unității forțelor revoluționare, an
tiimperialiste.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

cele mai calde mulțumiri și a ex
primat convingerea că relațiile din
tre partidele și țările noastre se vor 
dezvolta continuu în folosul re
ciproc, al cauzei unității tuturor 
țărilor socialiste, al luptei antiim
perialiste, pentru socialism și pace.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție care s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească.

Cu acest prilej a avut loc a 
convorbire care s-a desfășurat în-, 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

□ S B B a
Tn expunerea făcută în 

fața activului de partid din 
domeniul ideologiei, secre
tarul general al partidului 
nostru caracterizează prin 
aceste două cuvinte relația 
de tip nou dintre poporul 
român și naționalitățile 
conlocuitoare, atunci cind 
afirmă că „putem spune că 
unitatea care s-a creat in 
tara noastră intre toți ce
tățenii. fără deosebire de 
naționalitate, este o unitate 
de tip nou. o UNITATE 
SOCIALISTA, care va asi
gura mersul împreună spre 
comunism 1".

Legătura strinsă și struc
turală dintre practică și 
teorie înseamnă in activi
tatea partidului nostru și a 
secretarului său general, 
printre altele, și faptul că 
generalizările teoretice au 
întotdeauna acoperirea în 
aur a transformărilor sur
venite in viața socială. Nu 
trebuie să se creadă câ in 
problema națională și a na
ționalităților Congresele al 
IX-lea și al X-lea, care di- 
recționează în mod decisiv 
actuala etapă a dezvoltării 
României, ar fi trasat o 
nouă linie. Știm prea bine 
că programul partidului, 
fundamentat pe aplicarea 
învățăturii marxist-leninis- 
te la condițiile concrete din 
patria noastră, prefigurează 
intreaga dezvoltare a țării 
intr-o perspectivă cu di
mensiuni istorice. Semnifi
cația Congreselor al IX-lea 
gri al X-lea, precum și a 
operei desfășurate eub sem

B B El O Q
nul directivelor lor princi
piale. rezidă în faptul că 
exigențele politicii marxist- 
Ieninlste a partidului se 
realizează in practică in 
mod creator. Așadar, de la 
Congresele al IX-lea și al

român și naționalitățile con
locuitoare se atestă în pri
mul rind prin practică. 
Prin practica construirii so
cialismului, prin elevația 
morală a muncii construc
tive cuprinse în planurile

conștiința unității, ca o ne
cesitate istorică, au afirma
t-o marile personalități al 
căror glas a exprimat, pe 
tot parcursul istoriei, intr-o 
limbă sau alta, o chemare 
Ia înțelegerea importanței

între poporul român

si naționalitățile conlocuitoare
> •» *

UNITATE SOCIALISTĂ
X-lea, numeroase proble
me, printre care consolida
rea continuă a legăturii 
strinse dintre poporul ro
mân și naționalitățile con
locuitoare, ciștigă și mai 
multă importanță, o impor
tanță de prim-plan in viața 
de partid și de stat, tocmai 
ca urmare a caracterului 
practic, a modului concret 
in care sint abordate pro
blemele generate de viață.

Unitatea dintre poporul

cincinale înfăptuite de în
tregul popor, in strinsă 
conlucrare frățească.

Unitatea dintre români, 
maghiari, germani și alte 
naționalități, pe acest pă- 
mînt, are un trecut istoric. 
Dar, in ceea ce privește 
trecutul, conviețuirea, con
lucrarea au apărut și evo
luat ca o consecință fireas
că a unui dat, a unei reali
tăți istorice obiectiv consti
tuite. Conștiința înfrățirii,

decisive a colaborării fră
țești.

In aceasta multiseculară 
comunitate de interese și 
de destin aduce o schim
bare calitativă Partidul Co
munist Român, pentru 
dreptatea căruia au știut 
să-și jertfească viața, ală
turi de români, și atîția 
luptători comuniști din rin- 
dul naționalităților conlo
cuitoare. Evident, calitatea 
nouă pe care a imbrăcat-o

relația poporului român cu 
naționalitățile conlocuitoa
re se datorește transformă
rilor revoluționare survenite 
în baza socială. Acelor 
transformări revoluționare 
pe care le-au adus, intr-un 
sfert de veac, preluarea pu
terii, punerea temeliilor so
cialismului și munca sus
ținută pentru construirea 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Situația 
de astăzi marchează in 
sfera noțiunii de frăție un 
raport nou din punct de 
vedere calitativ, dar nu nu
mai pentru că astăzi pre
domină elementul conștient, 
ci și pentru că, pe parcur
sul construirii socialismului, 
atit poporul român cit și 
naționalitățile conlocuitoare 
au cunoscut un decisiv pro
ces de transformări calita
tive.

Nu încape îndoială că atit 
poporul român cit și na
ționalitățile conlocuitoare 
trăiesc și beneficiază de 
aceeași dezvoltare socialis
tă rapidă și multilaterală 
— acest criteriu al unității 
de dezvoltare constituind 
baza politicii naționale a 
partidului nostru. Așadar, 
teza unității socialiste, for
mulată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, implică esența 
socialistă a noțiunilor de 
popor șl de naționalita
te conlocuitoare. Prietenia

HUSZAR Sândor

(Continuare în pag. a TV-a)

0 elocventă manifestare 
a amploarei relațiilor 

internaționale 
și prestigiului 

României socialiste
Marea sărbătoare națională — a 

27-a aniversare a eliberării patriei 
de sub jugul fascist — a constituit 
mai mult decîf oricind o impresio
nantă și viguroasă manifestare a vi
talității orinduirii noastre socialiste, 
a forței atotbiruitoare a unui popor 
liber, stăpin pe destinele sale, strins 
unit in jurul partidului, a conducerii 
sole, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Totodată, sărbătorirea istoricului 
eveniment a adus o puternică con
firmare, la scară internațională, a 
justeții și rodniciei unei politici ex
terne principiale, dinamice și con
structive, care.conjugă în chip armo
nios sarcinile naționale și interna
ționale, patriotismul cu internaționa
lismul, interesele fundamentale ale 
poporului român cu idealurile supre
me ale omenirii contemporane. Te
legramele sosite pe adresa conducerii 
partidului și statului nostru din par
tea conducătorilor de partid și de 
stat din țările socialiste frățești, din 
partea șefilor de state și guverne din 
zeci de țări ale lumii ilustrează 
dezvoltarea legăturilor internațio
nale ale României socialiste, re
zultantă a preocupării ei constan
te, perseverente pentru întărirea 
prieteniei și alianței cu toate ță
rile socialiste, tn interesul unității 
lor ; a colaborării cu toate statele 
lumii, in spiritul coexistenței paș
nice, in scopul destinderii, înțelege
rii și păcii. Vibrantele mesaje adre
sate partidului nostru, organizațiilor

obștești de către partidele comuniste 
și muncitorești frățești, fronturi
le de eliberare națională, diferi
te partide, organizații democra
tice și progresiste, precum și 
participarea la demonstrația din 
Piața Aviatorilor a conducătorilor 
unui șir de partide frățești, a unor 
delegații din țările socialiste, a re
prezentanților dintr-o serie de state 
recent eliberate, a numeroși oaspeți 
de peste hotare au reflectat amploa
rea legăturilor de prietenie și cola
borare pe care le are, le cultivă și 
le dezvoltă permanent partidul nos
tru in interesul solidarității interna
ționaliste a comuniștilor din toată 
lumea, al unirii tuturor forțelor anti
imperialiste. Pentru a întregi tabloul, 
să adăugăm manifestările de peste ho
tare — adunări festive organizate de 
asociațiile de prietenie cu țara noas
tră. conferințe de presă și recepții, cu 
participarea unor personalități mar
cante ale vieții publice din țările 
respective, articole, emisiuni de ra
dio și televiziune consacrate Româ
niei.

Despre ce vorbesc toate aceste ma
nifestări ? Despre stima, prețuirea și 
afecțiunea față de poporul român, 
față de conducătorii săi, despre creș
terea prestigiului internațional al 
României.

Izvoarele acestor sentimente, a a- 
cestui prestigiu ? Așa cum se arată și

în telegrame, articole de presă apă
rute, in declarațiile pe care ni le-au 
făcut oaspeții din tribune, două sint 
aceste izvoare : realizările obținute 
de popor sub conducerea partidu
lui in construcția socialistă și acti
vitatea depusă de partidul și sta
tul nostru in slujba socialismului, in 
afirmarea principiilor menite să asi
gure respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, in 
acțiunile și inițiativele îndreptată 
spre un curs pozitiv al vieții inter
naționale, spre consolidarea păcii. 
Pentru oamenii muncii din țara 
noastră prețuirea numeroșilor săi 
prieteni de pe toate meridianele lu
mii este un puternic stimulent în 
luptă și muncă ; în același timp, for
țele progresiste, toți cei cărora le 
sint scumpe progresul și pacea au și 
vor avea întotdeauna în poporul ro
mân un prieten de nădejde, un luptă
tor neobosit pentru triumful păcii și 
colaborării între popoare.

Activitatea intensă a partidului 
nostru îndreptată spre dezvoltarea 
legăturilor internaționaliste și-a gă
sit expresie și în întilnirile și con
vorbirile conducătorilor de partid și 
de stat cu reprezentanți ai țărilor 
socialiste și ai partidelor comunist®

Ion FÎNTÎNARU

(Continuare în pag. a Vil-a)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru amabilul dv. me-' 

_dj și bunele urări transmise cu ocazia zilei naționale a Canadei.

ROLAND MICHENER 
Guvernatorul general al Canadei
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| Jubileu

I Reîntoarsă Ir Constanța, zilele i 
trecute, din obișnuita croazieră I 
estivală, motonava „Transilva- |

Inia" și-a încheiat cu succes . 
cea de-a 750-a călătorie marlti- I 
mă. De-a lungul acestor călă- I

Itorii. „Lcbadp" MArii N-ere ’ 
(cum mai este supranumită mo- | 
tonava) a parcurs pe Întinderea I 
nesfirșită a apelor mal mult de I 

| 1100 000 mile marine, transpor- .
I tind in condiții optime de con- I 
I fort și siguranță aproape două I 
I milioane de pasageri, turiști din * 

trei continente. Cum se vede, I 
un veritabil jubileu pentru har- I 
nicii marinari. •

Salariul J

cinstei
S-n infimplot Ia magazinul a- | 

limentar 5 .4 din cartierul Dru
mul Taberii. într-una din zilele I 
trecute, vinzătoarca Constantina I 
Manda a găsit, Ungă casa liniei • 
de autoservire, un plic in care | 
afla o importantă sumă dc bani. I 
.4 relatat acest fapt responsabi- | 
lului unității Radu Voichici fi. 
cum păgubașul intirzia să se 
ivească, au hotărit sâ facă tot 
ceea ce se putea face pentru 
descoperirea lui. Plicul nu purta 
decit antetul Combinatului de 
confecții și tricotaje București 
și citeva... cifre ! Au inceput. to
tuși demersurile necesare, sem- 
nalind cazul conducerii combi
natului. După mai multe ore de 
căutări insistente, cu ajutorul I 
uneia din cifrele respective, s-a I 
stabilit că plicul aparținea Ceci- • 
liei Banu din București, str. Pri- I 
zonei nr. 18. salariată Ia combi- I 
natul menționat, care, după ’ 
ce-și achitase cumpărăturile I 
efectuate in ziua salariului, £1 I 
uitase in magazin. Jn ziua urmă- • 
toare insă, spre surprinderea ei, I 
avea să fie anunțată să se pre- I 
zinte pentru a-l incasa... a doua 1 
oară l |

La ora
„decontului**  |

Marin Bobei a îndeplinit, pină j 
nu de mult, funcția de gestionar I 
principal de carburanți in cadrul I 
autobazei T.A. Slatina. Fiind 1 
singur in unitate și profitînd de I 
faptul că nimeni din conducerea • 
autobazei Slatina nu-i controla I 
activitatea, a inceput să vindă I 
bonuri de benzină și ulei la di- • 
verși conducători auto. A reușit, I 
în felul acesta, să sustragă și să I 
valorifice benzină și ulei in va- . 
loare de 432 000 lei. Pină la urmă I 
insă bonurile au fost depistate | 
de organele de resort la diverși 
„beneficiari" intre Pitești și Tg. I 
Jiu. Mergindu-se pe firul lor, I 
s-a descoperit că toate purtau 
antetul gestionarului de benzină I 
din Slatina, căruia i se va face I 
acum „decontul" legal in fața . 
instanței de judecată.

„Escapada**  
lui |
Moș Martin | 

într-una din zilele trecute, pe I 
aleile parcului „Cring", din Bu- I 
zău s-a petrecut o întimplare 1 
neobișnuită. După ce a rupt gra
tiile metalice ale cuștii in care 
era închis, apoi plasa de sirmă 
a colțului zoologic, un urs a por
nit Ia „plimbare**.  Vizitatorii 
parcului au intrat in panică. Și 
nu fără motiv. Pentru că, odată 
scăpat de după gratii, moș Mar
tin a Început să atace pe cei în- 
tilnițî în cale. Printre altele, a 
pornit după un copil In virstă 
de 5 anL Un trecător, Gheorghe 
Minescu, a intervenit insă prompt I 
pentru salvarea lui. Pină la I 
urmă, „escapada" lui Moș Mar
tin a luat sfirșit. Sosiți in grabă 
la fața locului, cițiva paznici au 
reușit să conducă ursul inapoi 
in cușcă. '

CU CETĂȚENII,
PENTRU CETĂȚENI

în județul Sibiu initiative pentru
dezvoltarea serviciilor publice

E simb&tă seara. Pc străzile Sibiu
lui. de la gară pină în „Parcul sub 
arini" și chiar mal departe — spre 
minunata Dumbravă a acestui oraș 
străvechi — revărsare de oameni, 
forfotă, animație. Pe străzi atrage în 
mod special atenția diversitatea ui
mitoare a magazinelor, a unităților 
de alimentație publică, a celor meș
teșugărești — intr-un cuvînt, a uni
tăților de largă servire a populației. 
Din dorința de a Înfățișa mai pe în
delete acest sector dc importanță vi
tală pentru populație, am călcat pra
gul mai multor zeci de magazine, am 
avut convorbiri cu reprezentanții au
torităților și organizațiilor locale?. Re
marcabil este faptul că obiectivele 
despre care o să vorbim au fost rea
lizate cu resurse locale, prin muncă 
patriotică, fără cheltuieli mari. în 
acest sens organele locale ale puterii 
de stat au căutat și au reușit să se 
desprindă de obișnuință, de modali
tățile vechi de conducere. S-a făcut 
pe un plan general „inventarul tu
turor forțelor proprii", al resurselor 
locale și, paralel, cu ajutorul publi
cului. o analiză foarte minuțioasă a 
cerințelor. Trebuia creat un echilibru 
stabil intre ceea ce se cere in 
Tie de servicii și intre ceea 
oferă practic.

Potrivit calculului cererii.

mate- 
ce se

- .. ----------- ------- . Sibiul
și-a dezvoltat rapid posibilitățile de 
desfacere. Acum, mai ales in peri
metrul lui central, orașul este prac
tic transformat intr-o puternică zonă 
comercială. Magazinele se țin lanț. 
Cineva, neavizat, ar putea bănui că 
in puzderia unităților comerciale au 
fost investite sute de milioane de lei. 
Și. de fapt, n-a fost cheltuit din fon
duri dc investiții nici măcar un ban. 
A fost investită, in schimb, multă 
energie umană, inteligență și inven
tivitate. O primă exemplificare : 
pentru extinderea rețelei de desfa
cere au fost identificate și redate 
circuitului comercial toate fostele va
duri (inițiativă similară cu cea a edi
lilor bucureșteni). E vorba de zeci 
și zeci de localuri, care ani în șir au 
folosit drept ateliere sau magazii in 
care se depozitau pietriș, var stins, 
butuci și alte asemenea materiale. 

Alt exemplu. La un moment dat. 
pentru modernizarea transportului in 
comun, in zona centrală a Sibiului, 
au fost desființate tramvaiele. De
poul lor s-a aflat o vreme in umbra 
tirnăcopului : în cele din urmă, insă, 
construcția respectivă. încă solidă și 
destul de încăpătoare, a fost reame- 
najată și organizată ca depozit „cen
tral" de mărfuri. Ca urmare, un nu
măr de 36 de depozite mici (de mic- 
gros), golite de mărfuri, au fost 
transformate în magazine. Cheltuieli? 
Minime.

Am dat două prime exemple din 
sutele care pot fi înșiruite. Soluții 
noi, economicoase, valorificarea la 
maximum a resurselor locale, munca 
patriotică, iată „semnele" sub care 
s-a realizat și continuă să se reali
zeze extinderea și perfecționarea re
țelei comerciale dim Sibiu.

...Am părăsit într-o după-amiază 
orașul. Trecem prin Dumbravă, Ră
șinari, pe la cabana Curmătura, la 
Păltiniș. Dumbrava — o falnică pă
dure de stejari, loc excelent pentru 
agrement — e pusă la dispoziția ce
tățenilor : intr-o poiană a fost orga
nizat un veritabil sat de vacanță 
(realizat, în mare parte, cu resurse 
locale și muncă patriotică) ; alături, 
un camping pentru tineret, unități de 
alimentație publică. In drum spre 
Păltiniș, gazdele noastre ne-au poves
tit că stațiunea cu același nume n-a 
fost rentabilă niciodată. Cauza ? Oa
menii nu puteau ajunge acolo decit 
cu mijloace motorizate proprii, de 
mare putere. Drumul era inaccesibil 
pentru mijloacele de transport in 
comun. Consiliul popular județean a 
hotărit modernizarea drumului, sta
bilind pentru execuție o durată de 5 
ani. S-a intimplat insă un fapt neaș
teptat : cetățenii, instituțiile și între
prinderile de construcții au răspuns

cu entuziasm chemării la muncă pa
triotică. lansată de autoritățile locale. 
In același timp, s-au găsit soluții noi 
dc construcție. în final, durata de e- 
xecuție a fost redusă de la 5 la 2 ani. 
Paralel, cu forțe proprii, au fost mo
dernizate vilele, extinsă rețeaua co
mercială și de servire. Complexul co
mercial și casele de odihnă de la Păl
tiniș au de pc acum revitalizarea a- 
sigurată.

Tot cu forțe proprii (Direcția co
mercială județeană și-a creat echipe 
proprii de construcții și reparații) și 
cu cheltuieli minime au fost date în 
folosința cetățenilor un motel și un 
restaurant pe Valea Oltului, o caba
nă turistică și un camping la punc
tul Curmătura, un excelent loc de 
popas lingă Mediaș, o bună parte din 
rețeaua unităților furnizoare de ser
vicii de pe întinsul județului.

Vorbindu-ne despre extinderea și 
modernizarea rețelei magazinelor, 
directorul direcției comerciale ne de
monstra, cu exemple, că extinderile 
respective nu se fac ca un scop in 
sine. Noțiunea de modernizare im
plică, fără îndoială, și perfecționarea 
aprovizionării. în scopul aprovizio
nării din ce in ce mai abundente, mai 
ritmice, mai aproape de pretențiile 
actuale, la Sibiu se practică pe scară 
largă achiziția liberă, relația directă 
dintre producător și organizația co
mercială (au fost înlăturate verigile 
intermediare). Dar inițiativele au 
avut un cimp larg de aplicare ; la 
rindul ei, industria locală este orien
tată cu precădere (in proporție de 
75 la sută) spre producția bunurilor 
de consum necesare pe plan local : 
piine, sifoane, băuturi răcoritoare, 
mobilă, materiale de construcție ; în 
vederea aprovizionării din abunden
tă cu legume și fructe (pe timpul se
zonului rece) a fost dezvoltată foarte 
mult industria frigului — mare 
parte din produsele vegetale oprin- 
du-se pe piață după ce în prealabil 
au fost congelate ; pentru creșterea 
cantității de carne necesară județu
lui, pe lingă stațiunile de odihnă și 
cantine au fost înființate crescătorii 
de porci și de oi.

Extinderea și perfecționarea co
merțului, in general a rețelei servi
ciilor pentru populație este — cum 
am subliniat — rezultatul direct al 
inițiativei manifestate consecvent de 
organele puterii locale, dar. in ace
lași timp, și al ajutorului foarte larg,

activ pe care cetățenii îl acordă a- 
cestora. între consiliile populare și 
cetățeni s-a creat o strlnsft sudură, 
baza unui sprijin reciproc.

Am trecut prin nenumărate co
mune și sate din județ. In unele au 
fost deschise cite 15—20 de magazine 
și ateliere meșteșugărești (multe a- 
menajale cu forțe locale) : magazine 
alimentare și industriale, cizmării, 
croitorii, restaurante sătești, frizerii ; 
in aproape toate comunele județului 
au fost de curind înființate brutării.

Se remarcă de asemenea faptul că, 
la rindul lor, cooperația meșteșugă
rească și cooperația de consum au in 
mare parte producția orientală toc
mai spre prestarea serviciilor pentru 
populație (in județ funcționează peste 
1 000 de ateliere cu profile diferite). 
Cooperația meșteșugărească, de 
pildă, a găsit și unele soluții avan
tajoase de aprovizionare cu materii 
prime : surplusurile, cupoanele si de- 
șeurile industriei republicane. în ge
neral, atelierele ei confecționează 
(ieftin) încălțăminte ușoară de vară, 
țesături, carpete, covoare, articole 
pentru copii. Sint cu totul alte pro
duse decit cele ieșite de pe benzile 
industriei republicane, articole speci
fice județului, de care piața ducea 
lipsă. Pentru a demonstra practic 
efectele orientării spre cerințele reale 
ale publicului, vom evidenția in fi
nal aceste rezultate economice : co
merțul local și cooperația meșteșu
gărească și-au încheiat bilanțul la 
sfirșitul anului trecut cu un benefi
ciu peste plan in valoare de 10 mi
lioane lei.

Firește, pe cuprinsul județului, în 
direcția diversificării și perfecționă
rii serviciilor publice, sînt incă multe 
de Întreprins. Se simte nevoia pla
sării de noi unități meșteșugărești, 
de desfacere și in cartierele mal măr
ginașe ale Sibiului, in toate localită
țile județului ; nu este încă rezolvată 
pe deplin corespunzător problema 
transportului in comun ; în mediul 
rural mai sînt unele greutăți de a- 
provizionare. Eforturile organelor 
administrației locale sînt însă con
centrate tocmai in aceste direcții, iar 
rezultatele menționate sint o garan
ție a succeselor viitoare.

Gh. GRAURE
N. BRUJAN 
corespondentul „Scînteii'
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Succese
care

înnobilează
marca
fabricii

Colectivele unităților industriale 
din județul Gorj au raportat înde
plinirea planului pe primele 8 luni 
ale anului cu 10 zile mai devreme, 
obținînd un spor de producție in va
loare de 48 milioane lei. Printre co
lectivele fruntașe, care au contri
buit in mare măsură la obținerea 
acestui succes, se numără și Combi
natul dc exploatare și industrializa
re a lemnului Tg. Jiu, care, prin re
zultatele obținute de-a lungul ani
lor. și-a făurit un profil distinct în 
rindul marilor unități de acest fel 
din țară. în spiritul acestei tradiții, 
cei ce modelează lemnul au reușit 
să obțină in primele 7 luni ale anu
lui o producție marfă peste plan în 
valoare de 24 milioane lei. La capi
tolul producție marfă vîndută și în
casată, depășirile se ridică la peste 
7 milioane lei. S-au obținut depășiri 
importante la aproape toate produ
sele : 3 800 mc bușteni fag, 4 900 
mc bușteni stejar. 27 700 tone lemn 
de foc. 1 660 mc cherestea de fag. 
13 176 mp PAL, 11 570 mp parchete, 
precum și mobilă curbată în valoare 
de 560 000 lei.

în toată această perioadă, o aten
ție deosebită a fost acordată pro
ducției pentru export. Asigurînd o 
calitate superioară produselor pe 
care combinatul le exportă in peste 
10 țări, între care U.R.S.S., R. P. 
Ungară, Anglia, R. F. a Germaniei 
și altele, colectivul de aici a reușit 
să livreze, in 7 luni, peste planul 
la zi produse în valoare de 2,8 
milioane lei valută.
Colectivul Combinatului de exploa

tare și industrializare a lemnului 
Tg. Jiu a obținut o producție peste 
plan în valoare de mai bine de 3 
milioane lei datorită eforturilor de
puse in vederea aducerii în cir
cuitul producției și valorificării lor 
superioare a unor materiale consi
derate pină nu de mult inutlliza- i 
bile.

Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii*

L-ați întâlnit | 
pe Vasilică?

De aproape o lună de zile, 
copilul Vasilică Diac, in virstă 
de 7 ani, a plecat de la locuința 
părinților săi din Bacău, cartie
rul Șerbănești, str. Ion Lazăr 
nr. 64, și nu s-a mai întors. Pă
rinții îl caută cu îngrijorare. 
Cine l-a lntilnit sau știe ceva 
de soarta lui este rugat să «e 
adreseze organelor de miliție 
sau lui Traian Diac, tatăl copi
lului, la adresa amintită. Pentru 
a putea fi recunoscut, dăm citeva 
semnalmente : este blond, cu 
ochi căprui și părul tuns scurt. 
Poartă un pulovăr supraelastic 
de culoare maro cu dungulițe 
albe și un pantalon gri in ca
rouri. La piciorul drept are 
semnul unei operații.
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O maximă binecunoscu
tă spune : „Lenea generea
ză viciul" Dacă te gindești 
insă mai bine ajungi la 
concluzia că lenea, inacti
vitatea, intr-un cuvînt via
ța parazitară nu sint nu
mai surse generatoare de 
tare sociale, dar ele însele 
sint vicii cu efecte nocive 
pentru colectivitate. E lim
pede ca lumina zilei că via
ța trindavă constituie prin 
ea însăși un mediu nutritiv 
pentru dezechilibru moral, 
pentru vid sufletesc, pentru 
precari late intelectuală.

Nicicind actul creator de 
bunuri materiale și spiri
tuale nu s-a bucurat de o 
mai mare prețuire, nicicind 
munca nu a fost ridicată 
Ia un rang mai înalt, demn 
de adinca ei semnificație 
umană, ca în societatea 
noastră. Cu atît mai para
doxale sint ------ ’’ ’ -----
fac notă 
normele 
noastre __ .... __
încă din păcate indivizi, ti
neri în putere, întreținuți 
de părinți bătrîni, oblăduiți, 
mai mult decît îngăduitor, 
de aceștia.

Cu puțin timp în urmă, 
în orașul Huși, organele de 
miliție au descoperit — 
poate, puțin cam tardiv — 
existența unui grup de ti
neri și tinere care duceau 
o viață parazitară contrară 
principiilor de conviețuire 
socialistă. în afara citorva 
elevi, și aceștia cu slabe 
rezultate la învățătură, cu 
un bogat palmares de ex
matriculări. corijențe, re- 
petenții, ceilalți nu aveau 
nici o ocupație. Iată, pe 
scurt, biografia socială a 
citorva dintre el. Ion Mu- 
rariu (25 de ani), fără ocu
pație, fără vreo calificare, 
întreținut de o femeie și 
părinții acesteia ; Virgil 
Murgoci (24 de ani), fără 
ocupație, fără calificare. 
Întreținut de tatăl său, pen-

cazurile care 
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morale ale vieții 
sociale. întilnim

Imagine din Sîngeorz-bâi Foto : S. Cristian

Educația comunistă
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socia cu folos invățămîntului nostru 
superior, predind cursuri de specia
litate și transmițind din valoroasa 
lor experiență.

în concordanță cu cerințele dez
voltării economiei naționale, și în 
învățămintul superior se manifestă o 
orientare către activitatea practică, 
legată de producția de bunuri ma
teriale. Potrivit nevoilor de dezvol
tare a economiei noastre socialiste, 
s-a prevăzut ca in 1980 să avem 
155 000 de ingineri, ceea ce, rapor
tat la întregul număr al populației 
țării, reprezintă o puternică arma
tă de specialiști de concepție. Tot
odată, în ultimii ani a inceput să se 
dea o atenție sporită învățămintului 
de subingineri, care urmărește 6ă 
formeze un specialist cu calificare 
tehnică superioară, legat direct de 
producție.

Dubla subordonare a învățămîntu- 
lui nostru superior față de Ministe
rul învățămintului și ministerul be
neficiar, de profil, sau de speciali
tate, face ca invățămîntul nostru să 
se bucure de avantajele unui con
tact permanent cu producția, să dis
pună de un surplus de dotare, să 
folosească institutele departamentale 
și laboratoarele de cercetări ale u- 
zinelor, să deprindă exigențele vii
toarei meserii mai repede. A și in
ceput construirea unor ateliere-școa- 
lă in care studenții vor învăța să 
elaboreze prototipuri, mașini, să rea
lizeze in materie ceea ce concep pe 
planșa de proiectare și-n calculul 
matematic.

Dintre soluțiile aplicate conver
gent, către același obiectiv se pot 
menționa.;..extinderea, practicii pro- 
ductiVfdM 'StUCfehțilOV la 6—8 Iutii.; 
introducerea sistemului burselor a- 
cordate de unitățile socialiste pe 
bază de contracte încheiate cu stu
denții ; introducerea prerepartizăvii 
studenților din anul III ; înființarea 
unor laboratoare pe lingă universi
tăți (in anul școlar 1970/1971 s-au 
înființat 10 noi asemenea labora
toare). Crearea acestor laboratoare 
constituie o certă contribuție la so
luționarea marii probleme a univer
sităților de astăzi — aceea de a 
crea un larg acces la un invățămînt 
multidlsciplinar, legat de 
de pulsul vieții.

Activitatea de cercetare 
încă una din modalitățile .. __
invățămîntul superior contribuie Ia 
progresul științei, al culturii și teh
nicii în țara noastră și la întărirea 
legăturii cu practica, sub toate as
pectele sale formativ-educative. Ast
fel, prin numărul mare de cadre 
didactice (de 2,4 ori mai mult decit 
in 1948, și de aproape 6 ori mai 
mult decit in 1938), prin nivelul ști
ințific ridicat al acestora, prin do
tarea modernă a laboratoarelor și 
atelierelor din universități și poli
tehnici se asigură o largă contribu
ție a învățămintului la cercetarea 
științifică. Această activitate se des
fășoară in colaborare cu industria 
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sionar, și de soția lui ne
legitimă ; Leontina Ene (19 
ani), neincadrată in vreun 
loc de muncă, trăiește pe 
spinarea tatălui, muncitor 
ceferist ; Ștefana Mihăiță 
(17 ani), oblăduită pe lingă 
casă de părinți (tatăl pen
sionar, mama salariată la 
O.C.L. Huși), după ce a re
fuzat să mai urmeze școa
la generală.

Din aceste succinte, dar 
revelatoare, date se des
prinde o primă concluzie : 
viața parazitară și imorală

De ce a fost insă nevoie 
să se ajungă pină aici ? 
Dacă și-ar fi învățat fii
ca să muncească de mică, 
dacă ar fi crescut-o în spi
ritul efortului destoinic, 
dacă ar fi determinat-o să 
se califice într-o meserie 
atunci cind a părăsit școa
la, lucrurile nu evoluau pe 
un asemenea făgaș. Emil 
Mihăiță acceptă ca fiică-sa, 
Ștefana, să nu mai urmeze 
școala, iar el s-o întrețină 
cu bani munciți din greu, 
pe lingă alți doi copii, re-

violentau cele mai elemen
tare norme ale bunei cu
viințe. Ștefan Cojan, tatăl 
adoptiv al tînărului A.C.. 
profesor maistru la Liceul 
M. Kogălniceanu din Huși, 
respectat de colectivul șco
lii, cu o frumoasă activitate 
didactică, ne mărturisește 
cu amărăciune : „L-am 
înfiat pe acest băiat — ne
pot de la soție — pentru 
că, cu ani in urmă, rămă
sese fără tată, iar maică-sa 
îl abandonase în grija bu
nicii. Nu aveam nici un co-

părintelui. Căci 
calitatea de iată adoptiv 
nu scutește în nici un fel 
de răspunderea 
pentru educarea celui __
spre adopțiune. încă din 
clasa a X-a tînărul A- 
drian Cojan o pornise 
pe panta vieții parazitare, 
vicioase, rămînînd corijent 
cu consecvență și apoi re
petent : dispunea de pensia 
de urmaș, la care s-au a- 
dăugat sumele oferite de 
bunică, de o mătușă. în a- 
semenea condiții tînărul —

morală 
dat

i

Falsa grijă părintească,
mediu nutritiv al parazitismuluia

pe care o duceau acești ti
neri a fost favorizată de 
către părinți, manifestind 
o falsă „grijă părinteas
că", înlesnind astfel ta
cit evoluția unor comporta
mente reprobabile în viața 
propriilor odrasle.

Iată ce ne spune, de pil
dă, tatăl Leontinei Ene : 
„Nu știam nimic despre 
comportările ei“. (Ca și 
cum altcineva din afară 
trebuia s-o știe). Apoi se 
dezice afirmind : „Cind îmi 
spunea vreun cunoscut că 
a văzut-o in tovărășii scan
daloase, îi trăgeam fetii o 
sfintă de bătaie de ziceam 
că nu se mai scoală din pat 
citeva zile. Am lă6at-o 
sâ stea și flămindă...**.

fuzînd să înțeleagă avertis
mentele miliției privind 
comportarea fiicei. Cind 
faptele imorale ale Ștefanei 
au fost dezvăluite fără e- 
chivoc, părerile de rău erau 
cel puțin tîrzii.

Grupul se aduna, de obi
cei, in camera lui Adrian 
Cojan (22 de ani), fost 
elev la Școala tehnică sani
tară din Iași, exmatriculat 
pentru absențe. Aici seară 
de seară pină in zori — a- 
tunci cind majoritatea co- 
virșitoare a oamenilor în
cep o nouă zi de muncă — 
tinerii paraziți se dedau la 
cele mai scandaloase și zgo
motoase „treceri ale timpu
lui*'.  tulburau liniștea ce
lorlalți locatari ai casei,

pil și mă gîndeam să in
vestesc in Adrian toată în
crederea unui tată adevă
rat. Ce clădeam, însă, eu, 
cu grijă și tenacitate, alți 
oameni, între care șl bu
nica lui, dărîmau. Toată 
strădania mi-a fost zadar
nică și acum regret că i-am 
dat numele meu. A ajuns 
pină acolo incit m-a lovit 
și insultat, m-a obligat să 
părăsesc casa în care 
cuiam. Speram să am 
sprijin la bătrinețe, 
ales că sint infirm de 
bol, dar...". Putem să 
alături de durerea 
resimțită de omul 
Cojan, dar nu putem fi de 
acord cu plîngerea — tn 
multe privințe nejustifica-

lo- 
un 

mai

reală 
Ștefan

cu năravuri iresponsabil 
cultivate incă de cind era 
de o șchioapă — nu putea 
evolua intr-alt chip. E ca
zul să adăugăm că nici co
lectivul didactic al liceu
lui, organizația de U.T.C. 
nu au stopat cu fermitate 
atitudinile reprobabile ma
nifestate în timpul școlii. 
O dovadă in plus tn spri
jinul a ceea ce afirmăm o 
constituie participarea la 
manifestările grupului a- 
mintit (judecat și condam
nat, acum citva timp, la 
închisoare contravenționa
lă de către judecătoria 
Vaslui) a nu mai puțin de 
patru elevi din aceeași cla
să a liceului nr. 2 din Huși.

Viața parazitară, trindă-

via — indiferent la 
stă se manifestă — ... 
un dezechilibru psihic 
consecințe nefaste pentru 
individ și colectivitate, 
nulează prezumtivele po- 
tențe creatoare. Toate aces
te tare sociale, generate de 
refuzul de a munci, de a 
depune eforturi fizice 
intelectuale, se adună 
tr-un ghem complicat, 
fire incilcite, nu o dată di
ficil de descurcat. Spre 
ilustrare relatăm alt caz 
similar ca fond celui ante
rior. într-una din zilele lu
nii iulie doi tineri din mu
nicipiul Birlad — Octav 
Stratulat (24 de ani) și loan 
N. Rotaru (23 de ani) — 
l-au lovit și apoi I-au je
fuit pe cetățeanul A. V.. 
luindu-i un ceas de mînă 
și citeva sute de lei. Cei 
doi inși, deși posedă o 
calificare, deși sînt apți de 
muncă, zdraveni, vinjoși, 
nu lucrează nicăieri. Octav 
Stratulat, tîmplar de me
serie, voiajor prin multe 
locuri de muncă din țară, 
are neobrăzarea să trăiască 
lenevind din salariul mo
dest al bătrînei sale mame; 
celălalt, I. Rotaru, condu
cător auto, este de aseme
nea întreținutul mamei sale 
în virstă de 54 de ani. A- 
ceste triste biografii, aproa
pe identice, traversate de 
cel mai cumplit viciu — 
fuga de muncă — tre
buie să constituie lecții 
grave pentru toți cei care 
nu știu încă să-și onoreze 
demn existența prin mun
că. în egală măsură, ele 
pot fi avertismente pentru 
părinții ce-și înțeleg eronat 
rolul de diriguitori ai co
piilor, uitînd că insuflarea 
dragostei față de muncă 
trebuie să primeze în com
plexul sistem educativ al 
tinerei generații.

ce vîr- 
creează 

cu

a-

sau 
in- 
cu

Vaslle IANCU
corespondentul „Scînteii'

în conformitate cu cerințele produc
ției. Importanța pe care o acordă 
statul nostru invățămîntului și cer
cetării științifice se reflectă și in 1 
creșterea sumelor alocate de la bu
get. Numai pentru dezvoltarea cer
cetării științifice in cadrul Ministe
rului învățămintului, în cursul anu
lui 1971 au fost prevăzute fonduri 
in valoare de circa 62 milioane lei. 
în școala noastră se realizează o 
unitate organică între invățămînt, 
cercetare și producție, unitate cerută 
astăzi de dezvoltarea științelor, a 
tehnicii și societății. Un sistem bun 
de invățămînt este acela al cărui grad 
de comunicare cu alte sectoare ale 
vieții este cel mai înalt, din care se 
poate păși in meserii fără disconti
nuitate și dificultăți de adaptare.

Dezvoltarea bazei materiale a in
vățămîntului a cunoscut in acești 
ani o consolidare deosebită. In pe
rioada 1966—1970, investițiile pentru 
invățămînt au însumat peste 3,8 mi
liarde lei, adică cu peste 35 la sută 
mai mult decît în perioada 1961— 
1965. în general, se poate spune că 
1/3 din totalul elevilor din învătă- 
mintul de cultură generală și invă
țămîntul profesional și tehnic învață 
în școli noi, realizate in ultimii 5 
ani. Statul nostru alocă, de aseme
nea, sume importante pentru bursela 
pe care le acordă elevilor și studen
ților. 2/3 din studenții noștri sint 
bursieri.

O ilustrare semnificativă a orien
tării științifice, marxist-leniniste, a 
școlii românești o găsim și in dez
voltarea învățămintului pentru națio
nalitățile conlocuitoare. Celor peste 
2 290 de unități in limba maghiară și 
a diferitelor instituții, de învățămînț 
in limba geHijâria.și.ln/.lihibile altor' 

., naționalități conlocuitoare, li se vor 
adăuga, în anul școlar 1971/1972, noi 
licee de cultură generală, licee de 
specialitate, școli profesionale, in 
care procesul instructiv-educativ ur
mează să se desfășoare numai in 
limba maghiară, germană ș.a. Ceea 
ce are in vedere îmbunătățirea pro
gramelor, mai adecvata lor adap
tare la nevoile concrete ale școlii, 
corespunzătoare spiritualității și cul
turii naționalității conlocuitoare res
pective. este evidențierea adine e- 
ducativă a trecutului comun de 
luptă pentru progres și libertate 
socială,. a participării, in strinsă u- 
nire, sub conducerea partidului, la 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Lucrătorii din invățămîntul româ
nesc de toate gradele înțeleg tot 
mai profund că in fața școlii noas
tre se ridică azi sarcini uriașe, me
nite sâ revoluționeze în întregime 
activitatea pusă in slujba formării 
noilor generații care vor duce mai 
departe opera de făurire a socialis
mului și comunismului în patria 
noastră. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea la 
Consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educa
tive, se impune să facem o cotitură 
radicală in munca din invățămînt.

Cind sintem criticați pentru lip
surile noastre, acest lucru se facă 
pe drept cuvint. Am avut și avem 
incă multe neajunsuri. Trebuie să 
facem in așa fel însă, incit să nu 
permitem nici un fel de eșecuri in 
munca noastră, nici rezultate slabe 
in procesul educativ, în calitatea 
pregătirii fiecărei promoții care iese 
pe poarta școlii. Ce s-ar întîmpla 
dacă, să zicem, la o școală generală 
dintr-o comună s-ar prezenta unii 
dintre elevii care au învățat acolo 
și ar spune :„sîntem rebuturi, socie
tatea nu ne primește" ? Dar socie
tatea nu-i trimite inapoi pe absol
venți, așa cum comerțul respinge 
marfa proastă.

Școala trebuie să știe că scopul ei 
fundamental, de la grădiniță și pină 
la universitate, este acela de a for
ma un om cu un profil moral și spi
ritual nou, cu o conștiință revoluțio
nară, marxist-leninistă, un om apt 
să preia rezultatele muncii părinților 
și înaintașilor săi și să le ducă mai 
departe, mai bine, mai complet. 
Școala românească de azi iși pro
pune ca țel fundamental să formeze 
un om cu un caracter ferm, un om 
oțelit, devotat patriei și operei de 
făurire a unei lumi noi, care să 
iubească munca ce-i revine in a- 
ceastă operă, să se simtă mindru 
de cărămida pe care o așează cu 
miinile sale la temeliile noii orin- 
duirl.

N-aș putea încheia aceste însem
nări, fără șă citez indicațiile se
cretarului general al partidului nos
tru. din cuvîntarea rostită la adu
narea populară de la Miercurea 
Ciuc, din 15 august : „Numai atunci 
cind vom ajunge ca fiecare cetățean 
al patriei noastre să simtă răspun
derea atît față de el, cit și față do 
popor, de societate, cind fiecare iși 
va înțelege îndatoririle șl dreptu
rile care le are și va acționa cu 
toată convingerea pentru dezvolta
rea orindulrii noastre, vom putea 
spune că am realizat societatea so
cialistă multilateral dezvoltată atît 
din punct de vedere material, cit și 
spiritual, al conștiinței omului nou". 
Sint indicații definitorii ale sensu
lui fundamental al procesului de in
strucție șl educație diri întregul in- 
vățămint, Indicații care trebuie să 
constituie axioma de acțiune ime
diată și de perspectivă pentru toți 
cei care contribuim la făurirea a- 
cestui om nou, cu o înaltă conști
ință politică, omul autentic al co
munismului.
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DIN CENTRALELE INDUSTRIALE

Expresii 
ale responsabilității

muncitorești
După deslășurarca adunărilor generale ale salariaților din întreprin

deri. in ultimele zile au început să aibă loc adunări generale ale salaria- 
ților in centralele industriale și celelalte unităii cu statul de centrală. 
<a foruri supreme de conducere, cu profund caracter democratic, in 
care salariat ii sini chemați să dezbată deschis, obiectiv, in spiritul exi
gentei partinice, problemele cardinale ale activității economico-finan- 
ci?re. adunările generale din centralele industriale trebuie să prile- 
juiască afirmarea pregnantă a conștiinței revoluționare, a responsabili- 
tâfii salariaților pentru înlăturarea neajunsurilor și bunul mers al tre
burilor in aceste unități, să stabilească măsuri care să asigure realiza
rea și depășirea planului și a angajamentelor pe acest an. îmbunătățirea 
indicatorilor și buna pregătire a producției din anul viitor, sporind ast

fel contribuția fiecărei centrale la dezvoltarea economiei naționale. Ele 
trebuie, totodată, să-și exercite efectiv rolul dc control asupra activității 
consiliului de administrație, să examineze cu răspundere cum iși înde
plinesc centralele industriale și celelalte unități cu statut de centrală 
atribuțiile ce le revin ca organisme de conducere a întregii activități 
dc producție, dc bună gospodărire a mijloacelor materiale și financiare 
in unitățile care s-au reunit in ’ * ’cadrul lor.

Adunarea generală a reprezentan
ților salariaților de la Centrala 
industrială a cărbunelui de Ia Pe
troșani a dezbătut, pent.ru prima 
dată în acest for suprem de con
ducere colectivă, modul in care s-a 
desfășurat activitatea productivă in 
această mare unitate economică în 
prima parte a anului 1971, cit și pro
blemele majore și măsurile ce se im
pun pentru îndeplinirea cu succes in 
continuare a planului și a angaja
mentelor pe acest an, precum și a 
sarcinilor de plan pe anul 1972.

Raportul prezentat in fața adunării 
reprezentanților salariațilo) de către 
dr. ing. Petru Roman, președintele 
consiliului de administrație al Cen
tralei industriale a cărbunelui din 
Petroșani, a ilustrat pe larg eforturile 
depuse de minerii din bazinele car
bonifere ale Văii Jiului. Țebei și A- 
ninei, pentru îndeplinirea sarcinilor 
economice ce au stat in fața unități- 
Bbr centralei. Eforturile minerilor pen
tru satisfacerea cerințelor majore ale 
economiei naționale se concretizează 
In rezultatele deosebite obținute in 
primul semestru al anului la principa
lii indicatori ai planului. Pe ansamblul 
centralei s-a înregistrat in această 
perioadă depășirea planului produc
ției globale cu aproape 30 milioane 
lei și aproape cu aceeași valoare la 
producția marfă. Aceste realizări au 
fost obținute mai ales pe seama de
pășirii planului producției nete cu 
81 252 tone cărbune, in condițiile re
ducerii prețului de cost planificat cu 
9 977 000 lei și realizării unor bene
ficii suplimentare in valoare de pes
te 9 milioane lei. Succesul se dato- 
rește în primul rind muncii entuzias
te a oamenilor din adincuri, care 
au beneficiat in acest an de o dotare 
tehnică superioară.

In mod firesc, asemenea rezultate 
s-au bucurat de aprecierea cuvenită 
din partea adunării reprezentanților 
salariaților centralei cărbunelui 
Petroșani, Dar analiza profundă 
făcută — eu responsabilitatea conști
inței de proprietar și producător in 
același timp — de către reprezentan
ții salariaților, a lăsat să se întreză
rească de Ia bun Început ideea că 
potențialul creator al salariaților a- 
cestei mari unități industriale nu a 
fost pe deplin valorificat, că succe
sele obținute in semestrul I al anu
lui pot fi mult amplificate in cea 

W de-a doua parte a anului, ca și in 
perspectiva apropiată a anului 1972.

— Prin promptitudinea cu care a 
2iutat unitățile miniere in rezolvarea 
problemelor diverse care survin in 
activitatea productivă (ajutor pe care 
l-am simțit jos in abatajele in care 
muncim), arăta minerul șef de ^bri
gadă de 
stantin. 
consider 
nalizăm, 
nistrație — 
făcător sarcinile. Despre modul cum 
am muncit, cum am ajuns la aceste 
rezultate s-a vorbit suficient în ra
portul prezentat și cunoaștem și noi 
pe viu acest lucru, de aceea voi in
sista asupra acelor ce avem de făcut 
in viitor. în ce ne privește, noi asi-

gurăm consiliul de administrație că 
vom persevera in amplificarea res
ponsabilității partinice și muncito
rești in activitatea noastră, dar, in 
același timp. îi cerem să aibă în a- 
tenție rezolvarea neîntîrziată a unor 
probleme esențiale ale activității pro
ductive.

Interlocutorul s-a referit mai intîi 
la aspectele pe care le comportă lu
crările de susținere in abataje. 
El a arătat pe larg că stilpil utilizați la 
susținerea metalică in abataje au deja 
o uzură Înaintată, iar bolțurile de la 
grinzile confecționate în Valea Jiului 
— mai precis in cadrul centralei — 
ca și stilpii metalici prezintă încă de
ficiențe calitative care afectează pro-

a cărbunelui din Petroșani

la mina Lupeni. Petre Con- 
Erou al muncii socialiste, 

că, în perioada pe care o a- 
consiliul nostru de admi

și-a îndeplinit in mod satis-

ductivitatea muncii. în sens negativ 
acționează și aprovizionarea defec
tuoasă cu capete detașabile pentru 
perforatoare, cit și capacitatea scăzu
tă a motoarelor electrice, cu care sint 
dotate transportoarele de cărbune. 
Concentrarea atenției consiliului de 
administrație asupra soluționării aces
tor neajunsuri este absolut necesară, 
intrucît numai pe această cale pot 
fi asigurate condițiile materiale ce le 
implică ridicarea randamentelor de 
extracție în abataje la nivelul sarci
nilor sporite din anul viitor. „Insist 
asupra acestor probleme — a conchis 
interlocutorul — îndemnat de consi
derentul că asemenea probleme preo
cupă și colectivele celorlalte exploa
tări miniere, nu numai pe cel al 
Lupenilor".

Amintind sprijinul concret primit 
din partea consiliului de administra
ție al centralei in organizarea apro
vizionării centralizate a sectoarelor 
productive ale minei și în realizarea 
liniei de front de lucru pentru anul 
viitor, tovarășul Ioan Popescu, șeful 
exploatării miniere Vulcan, s-a oprit 
mai mult asupra activității de auto- 
dotare și autoutilare. El a arătat că 
colectivul de mineri de la Vulcan a 
reușit să confecționeze o parte im
portantă din piesele de schimb nece
sare. pe care pînă nu demult le pri
mea din afară. Progresele înregistra
te pe această linie dau posibilitatea 
sâ fie confecționate importante can
tități de piese și pentru alte exploa
tări miniere. „Comitetul nostru de 
direcție — a adăugat tov. Ioan Po
pescu — a ajuns la concluzia că 
printr-o investiție in valoare de nu
mai 500 000 lei am fi în măsură să 
preluăm și repararea stilpilor hidrau
lici folosiți în armarea modernă a 
abatajelor. Cerem, ca atare, consi
liului de administrație să analizeze 
cu atenție avantajele mari pe care 
le-ar aduce o asemenea activitate șl 
să acționeze in consecință-.

Numeroși participant! la discuții — 
minerul șef de brigadă Constantin 
Zaharia, de la Paroșeni, Andrei Colda. 
secretarul coînltet-ulut de partid de la 
mina Lonea, ing. Vasile Ciriperu, di
rectorul tehnic al centralei — au for
mulat critici deschise la adresa con
siliului de administrație care a dove
dit o slabă preocupare în ce privește 
realizarea programului lucrărilor mi
niere de deschidere a unor noi fron
turi de lucru corespunzătoare sarci
nilor sporite din acest semestru și 
din anul viitor.

— Pentru asigurarea continuității 
producției — sublinia ing. Vasile Ciri
peru — trebuie ca atit consiliul de ad
ministrație, cit și comitetele de direc
ție ale exploatărilor să abordeze cu 
toată răspunderea realizarea întocmai 
r planului lucrărilor de pregătire și de 
deschideri, in care sens de o hotări- 
toare importanță este utilizarea cu 
maximum de eficiență a utilajelor de 
care dispunem.

Vorbitorul a atras atenția consiliu
lui de administrație că in ultimul 
timp se observă o slăbire a preocupă
rii conducerii minei Lupeni și a altor 
exploatări pentru extinderea susține
rii metalice in abataje, fapt care se 
reflectă negativ in evoluția producti
vității muncii și în neîncadrarea în 
consumul normat de material lem
nos. El a adăugat, totodată, că la 
unele din unitățile miniere — și în
tre acestea au fost vizate îndeosebi 
minele Dilja și Bărbăteni — dotația 
tehnică este folosită mult sub posi
bilități.

Participant» la dezbateri au exa
minat și au făcut propuneri valoroa
se și in privința altor probleme cu a- 
devărat importante care vizează buna 
desfășurare a activității viitoare a uni
tăților productive cum sint : sporirea 
exigenței in domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale a fronturilor de lu
cru din subteran, extinderea mecani
zării lucrărilor miniere sub toate as
pectele, folosirea cit mai rațională a 
timpului de lucru, intensificarea acti
vității de autodotare, îmbunătățirea 
activității de calificare și de ridicare 
a cunoștințelor profesionale ale sala
riaților. Toate acestea și-au găsit 
oglindirea in planul de măsuri adop
tat.

Din dezbaterile fructuoase, din pro
punerile constructive concretizate in 
măsuri practice s-a desprins cu cla
ritate hotărirea fermă a minerilor din 
Valea Jiului de a realiza exemplar 
sarcinile de plan și angajamentele pe 
acest an, de a pune temelii trainice 
producției anului viitor, care va tre
bui să se desfășoare in condiții de 
eficiență sporită.

BRAZI
— platformă 
a realizărilor 
de prestigiu

Pe platforma industrială de la 
Brazi, petrochtmiștii ploieștenl 
obțin zilnic importante suțcese in 
muncă. Supraveghind atent 
funcționarea, in regimul prescris, 
a tuturor instalațiilor, punind in 
valoare noi rezerve interne de 
producție, la combinatul petro
chimic s-a reușit să se realizeze 
pină in a treia decadă a lunii au
gust a.c. peste plan 300 tone fe
nol. peste 420 tone polietilenă, 
mai mult dc 370 tone glicol, pre
cum și alte zeci și zeci dc tone 
de anhidridă maleîcă, anhidridă 
ffalică și alte produse. Datorita 
acestor sporuri substanțiale, gru
pul industrial petrochimic a reu
șit să livreze beneficiarilor ex
terni, in avans, mărfuri în va
loare de mai multe milioane de 
lei. întregul spor de producție, 
obținut de la începutul anului și 
pînă acum, este un argument 
c mvingator al capacității colecti
vului de aici de a imprima pro
ductivității muncii un ritm sus
ținut de creștere. Reducin- 
du-se pierderile la consumurile 
tehnologice, folosindu-se mai ra
ționai materialele, piesele de 
schimb și in general fondurile 
bănești, in aceeași perioadă, pe 
platforma industrială de la Brazi, 
s-au obținut economii la prețul 
de cost insumind circa 15 mili
oane lei. precum și beneficii 
peste plan (pe 7 luni ale anului 
în curs) care se ridică la 20 mi
lioane lei.

La toate aceste succese și-au 
adus o contribuție importantă și 
cadrele de concepție, specialiștii 
din laboratoare, cercetătorii din 
domeniul petrochimiei. Datorită 
eforturilor depuse in direcția în
deplinirii, în condiții optime, a 
sarcinilor complexe de producție, 
s-au omologat noi sortimente da 
polietilenă cu caracteristici teh- 
nico-funcționale superioare, do 
tip polietilena ignifugată și ex- 
pandabilă, mult solicitate în In
dustria de cabluri, in sectoarele 
cu temperaturi înalte. De aseme
nea, pentru agricultură a fost ob
ținută o polietilenă cu însușiri de 
rezistență deosebite, mai ales la 
razele solare și intemperii șt. 
care, in același timp, permite să 
se asigure o mai bună transpa
rență acestui material petrochi
mic.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

La cooperativa agricolă 
din comuna Nana, județul 
Ilfov, treburile merg bino 
și se scontează obținerea 
unor producții și venituri 
mari. Ar parca ceva banal, 
infrueît asemenea afirmații 
se pot face despre foarte 
multe alte cooperative agri
cole. I)ar vorbind despre 
cea din Nana, lucrurile au o 
semnificație mai deose
bită. Și iată de ce. In ar
ticolul : „Pe unde calcă 
indolența, se usucă iarba" 
(publicat în „Scinteia" nr. 
0275 din 12 decembrie 
1969) s-au criticat o seamă 
de abuzuri, neglijențe și 
încălcări ale democrației 
cooperatiste săvirșiie de 
către unii membri ai 
consiliului de conducere, 
in frunte cu fostul pre
ședinte al cooperativei a- 
gricole din această co
mună. Aci, cu toate că în 
fiecare an se investeau 
sume însemnate de bani 
pentru dezvoltarea produc
ției. din cauza proastei lor 
gospodăriri, nu se realizau 
veniturile scontate.

In articolul amintit, fâ- 
cindu-se apel la coopera
tori, se sublinia necesita
tea ca toate problemele 
care privesc bunul mers al 
cooperativei agricole să 
constituie obiectul discuții
lor in adunarea generală, 
forul suprem de conducere 
i i cooperativa agricolă. Și 
lucrurile așa s-au petrecut. 
Cooperatorii au înțeles că 
de ei depinde instaurarea 
ordinii in cooperativa a- 
gTicolă, că ei toți trebuie 
să ia măsuri pentru a 
gospodări cu grijă averea 
obștească. Iată cum s-au 
petrecut lucrurile.

In prima adunare gene
rală care a avut loc la
începutul anului 1970. co
muniștii și ceilalți coope
ratori au analizat cu spi
rit de răspundere cauzele 
care au generat neajunsu
rile amintite și au sta
bilit măsuri menite să
ducă. în cel mai scurt 
timp, la redresarea econo
mică a unității. Adunarea 
generală a înlăturat din 
funcțiile ce le deținuseră 
pa acei cooperatori. în 
frunte cu președintele, 
care s-au dovedit a fi cer
tați cu ordinea și discipli
na, care nu și-au îndepli
nit sarcinile încredințate de 
adunarea generală. De ase
menea, au fost trași la răs
pundere cei care s-au în
fruptat din avutul obștesc, 
care au dat dovadă de in
dolență față de bunurile 
materiale pe care le-au 
avut in grijă. în consiliul 
de conducere, precum și 
în diferite munci de răs
pundere, au fost aleși buni

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii'
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LA UZINA MECANICĂ DIN CUGIR

Modernizarea producției
prin autoutilare
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1
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Preocuparea perma
nentă a muncitorilor, 
tehnicienilor și ingine
rilor de la Uzina me
canică din Cugir pen
tru modernizarea pro
ducției. ridicarea ne
contenită a parametri
lor tehnici și funcțio
nali ai mașinilor-unel- 
te, mașinilor de cusut 
și de spălat rufe, fa
bricate la această cu
noscută unitate, a fă
cut ca și anul acesta 
Întreprinderea să obți
nă rezultate remarca
bile în realizarea pla
nului. în prezent, prin

acțiunea de autoutilare 
se reorganizează și 
perfecționează fluxuri
le tehnologice, se re- 
amplaseazâ mașinile și 
utilajele concepute la 
nivelul înaltelor cerin
țe ale producției mo
derne. Pină acum au 
fost fabricate in uzină, 
in acest scop, 45 ma- 
șini-unelte — mașini 
de rectificat, mașini de 
frezat prin copiere, 
strunguri automate și 
altele. Aceste utilaje 
au fost montate in 
secțiile producătoare 
de lanțuri articulate,

de mașini de cu6ut și 
in alte sectoare, con
tribuind la creșterea 
capacității de produc
ție. La Uzina mecani
că din Cugir s-au exe
cutat și alte lucrări 
prin autoutilare ca, de 
exemplu, băile pentru 
tratament termic și de 
suprafață, precum și o 
serie de instalații, în 
valoare de aproape 2,3 
milioane lei.

Ștefan DINICA 
corespondentul 
„Scînteiir
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Programu! vast de dezvoltare a 
economiei naționale, pe baza aplică
rii consecvente a politicii partidului 
nostru de industrializare a țării, a 
determinat, încă din primii ani ai 
construcției noastre socialiste. înfiin
țarea unor institute organizate pe 
ramuri și avînd îndeosebi rolul de a 
asigura cu documentații tehnico-eco- 
nomice obiectivele ce urmau £ă îm
bogățească harta economică a Româ
niei. Printre aceste unități departa
mentale se numără și Institutul de 
studii și proiectări energetice, care a 
contribuit la elaborarea concepției 
unor centrale termoelectrice de pu
teri variate (Luduș, Craiova, Bor- 
zești) și a numeroaselor rețele de 
termoficare — obiective care au spo
rit baza energetică a țării.

In activitatea sa, institutul nos
tru s-a preocupat continuu de ridi
carea nivelului tehnico-științific, 
pentru adoptarea unor soluții mo
derne, la nivel mondial și cu mare 
eficiență economică. Numai astfel s-a 
putut ajunge la rezultatele înregis
trate in cincinalul trecut, perioadă 
ce poate fi considerată decisivă pen
tru maturizarea concepției româ
nești de proiectare a centralelor ter
moelectrice. o concepție dc înaltă ți
nută științifică, adecvată condițiilor 
specifice ale țării noastre (posibili
tatea de alimentare cu combustibil 
și apă de răcire ; natura și amplasa
rea consumatorilor de energie elec
trică și căldură). Dezvoltarea sec
torului energetic a impus fundamen
tarea soluțiilor pe baza unor studii 
de perspectivă privind folosirea ra
țională a resurselor de energie pri
mară, cit și asigurarea satisfacerii 
cerințelor de energie electrică și căl
dură ale industriei. Creșterea în con
tinuare a acestor cerințe se traduce 
prin sarcini tot mai complexe, legate 
direct de strategia generală de dez
voltare a unui sistem energetic in 
care economicitatea șl siguranța in 
funcționare sint imperative de 
ordin.

Pe această linie. în domeniul 
mizării balanței de putere, au 
rezolvate probleme ca determinarea 
consumului de energie electrică, cu 
ajutorul calculelor statistice și pro
babilistice (este de menționat soluția 
corelării consumului de energie elec
trică cu indicele de creștere a pro
ducției industriale). Prin același tip 
de calcule au fost stabilite și necesi
tățile de putere pentru asigurarea 
rezervei de avarie, în cazul ieșirii

prim
opti- 
fost

gospodari, oameni cinstiți 
care se bucurau de multă 
stimă in rindul locuitori
lor din comună. Funcția do 
președinte a fost încredin
țată inginerului agronom 
Constantin Sa va, cunoscut 
de cooperatori pentru hăr
nicia și priceperea de care 
a dat dovadă in organiza
rea muncii si cultivarea 
pămînlului.

Consiliul nou ales a luai 
o seamă de măsuri orga
nizatorice șl tehnice me
ni le să pună in valoare 
toate posibilitățile de spo
rire a producției de care 
dispunea cooperativa agri
colă din Nana. în planul 
de producție s-au stabilit

îndeplineau sarcinile dt a 
păstra avutul obștesc, dar 
încurajau sustragerea a- 
cestuia. Prin aceasta, un 
mare număr de oameni a 
trecut la activitatea pro
ductivă, Iar toți coopera
torii s-au angajat să ve
ghez»' In păstrarea avutu
lui obștesc.

Efectele măsurilor amin
tite n-au întirziat să se 
mate. Anul trecut a con
firmat că hotărirea coo
peratorilor de a întrona 
ordinea șl disciplina, de a 
pune capăt indolenței, a 
fost binevenită și in pro
priul lor interes. Bilanțul 
anului 1970 a fost rodnic, 
pe măsura posibilităților

...Șl IA RBA 
NU SE MAI 
USUCĂ
în mai puțin de doi ani, o cooperativă — 

pînă atunci prost gospodărită — a intrat 

în rindul celor mai bune

sarcini in raport cu poten
țialul solului și starea ani
malelor, iar in planurile de 
muncă s-au prevăzut răs
punderi personale pe oa
meni. Printre primele ac
țiuni întreprinse de consi
liul de conducere se nu
mără și stringerea mijloa
celor de transport la se
diul cooperativei agricole, 
mijloace pe care le dețiț 
neau conducătorii de ate
laje la ei acasă și pe care 
le folosiseră mai mult in 
interesul lor personal și 
mai puțin pentru coopera
tivă. In felul acesta toate 
transporturile au putut fi 
făcute la timp, s-a evitat 
risipa de furaje etc. O 
altă acțiune mult apreciată 
de cooperatori a fost și 
scoaterea din funcție a ce
lor 38 paznici de cîmp, 
care nu numai că nu-și

cooperativei și a hărniciei 
membrilor ei. Prin efec
tuarea tuturor lucrărilor 
agricole la timp, printr-o 
bună gospodărire a bunu
rilor materiale și a fondu
rilor bănești s-au obținut 
rezultate de producție și 
economice superioare ani
lor precedenți. Cîteva cifre 
sint edificatoare : in 1970 
valoarea producției glo
bale a fost cu peste 11 mi
lioane lei mai mare decit 
in 1969, din valorificarea 
produselor obținindu-se un 
venit bănesc de circa 
9 600 000 lei. aproape du
blu față de anul precedent. 
Ca urmare, valoarea nor
mei convenționale a crescut 
cu 7 lei față de 1969. Me
rită reliefat un fapt care, 
in trecut, a dat multă bă
taie de cap cooperatorilor : 
asigurarea furajelor. în

vara anului 1970. de pe »- 
coleași suprafețe de teren, 
dar mai bine gospodărite, 
s-au strins cantități mult 
in .i mari de furaje. Nu
mai din valorificarea celor 
care nu prisosit s-a incasat 
un milion de lei. Și in 
acest an, cooperatorii din 
comuna Nana au strins în
semnate cantități do fu
raje și au prevăzut să va- 
1 irifice din ceea ce le pri
sosește 1 000 tone fin șl 
borceag din care vor în
casa venituri importante.

Rezultatele bune obținut»’ 
în 1970 au creat un climat 
favorabil pentru dezvolta
rea. in ritm susținui, a tu
turor sectoarelor de pro
ducție, iar cooperatorii par
ticipă activ la executarea 
lucrărilor agricole. asigu
ri nd astfel obținerea, in 
continuare, a unor pro
ducții mari. La cultura 
griului s-a prevăzut să se 
obțină o recoltă de 2 000 
kg la hectar, dar s-au rea
lizat peste 3 000 kg ; la orz, 
recolta a fost do 2 560 kg 
la hectar. Sint condiții ca 
și la celelalte culturi sa 
fie depășite producțiile 
planificate : la porumb, de 
exemplu, se prevede reali
zarea a 5 000 kg la ha față 
de 3 000 cit s-a prevăzut 
in planul de producție ; la 
floarea-soarelui se scon
tează o depășire de 300— 
400 kg la ha. iar la sfecla 
de zahăr — de peste 10 
tone la hectar. Rezultate 
bune se obțin și în zoo
tehnie. Producția de lapte 
pe primul semestru a fost 
depășită cu 250 de 1 pe cap 
de vacă furajată. Ca ur
mare, se vor realiza ve
nituri mult mai mari față 
de cele stabilite în planul 
de producție pe 1971. Față 
de 19.5 milioane lei. cit 
s-a prevăzut să se obțină 
din vînzarea produselor, se 
estimează, după rezultatele 
de pînă acum, obținerea 
unui venit mai mare cu 
aproximativ 3 milioane lei.

Cine trece acum pe la 
cooperativa agricolă din 
comuna Nana intîlnește. 
în toate sectoarele de pro
ducție, ordine și discipli
nă. Culturile sint frumoa
se. animalele — bine în
grijite și hrănite, furajele 
au fost adunate în clăi, 
într-un cuvînt, se vede 
mina bunului gospodar. 
Faptul că in locul indolen
ței s-au statornicit ordi
nea și disciplina, că hăr
nicia a luat locul trîndâ- 
viei, face ca „iarba să nu 
se mai usuce", ci să creas
că îmbelșugat

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii*
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accidentale din funcțiune a unor gru
puri generatoare de sistem. Folosind 
metode matematice de programare și 
pe baza unor informații energetice 
de natură tehnico-economică, putem 
să determinăm astăzi structura op
timă și categoriile de centrale elec
trice necesare in perspectivă, cu lua
rea in considerare a aspectelor eco
nomice și de sigyranță in exploatare. 
Și in domeniul «optimizării structurii

borarea studiilor de perspectivă, fo
losind metodele și mijloacele cele 
mai moderne ce ne stau la dispoziție.

O dată cu dezvoltarea industriei 
noastre producătoare de echipamente 
energetice, s-au dezvoltat relații noi 
atit cu institutele de proiectare 
(I.C.P.E.T.. I.P.A.). cit și cu uzi
nele furnizoare. Amintesc, de pildă, 
colaborarea noastră fructuoasă cu fa
bricile de echipament pentru auto-

noi obiective energetice nu poate 
avea loc decit centralizat, la nivelul 
unei singure organizații de proiec
tare. care să beneficieze de posibili
tățile coroborării unei experiențe de 
durată cu valorificarea experienței 
obiectivelor date in exploatare, pen- 
tru a răspunde cit mai bine cerințe
lor ramurii pe care o deservește. Ații 
uzinele furnizoare de echipament 
energetic, cit și institutele de proiec-

Realizarea optimă 
a investițiilor - certificatul 
de maturitate al proiectantului

topologice a rețelelor au fost experi
mentate metode matematice, cum ar 
fi simularea și programarea liniară, 
cu rezultate bune, verificate în adap
tarea structurii rețelelor de 220 și 400 
kV.

In actualul cincinal și In perspec
tivă, ramurii energiei electrice ii re
vin sarcini de mare amploare și 
complexitate. Problemele deosebit dc 
complexe ale dezvoltării sistemului 
energetic nu pot fi rezolvate decit 
pe fondul unei activități neîntrerupte 
de studii și cercetare, avind ca punct 
de convergență creșterea eficienței 
instalațiilor energetice, simultan cu 
reducerea volumului de investiții și 
a importului. Experiența dobindită 
pină acum în această privință a de
monstrat necesitatea existenței unor 
sectoare (secții) specializate in ela-

matizare, în realizarea instalațiilor 
specifice de la centrala termoelec
trică București-sud. O intensificare a 
acestei conlucrări ar avea multiple 
implicații și asupra realizării cu po
sibilități autohtone a unui număr 
mai mare de instalații și utilaje ce 
echipează centralele termoelectrice. 
Folosirea in acest sens a tuturor pir- 
ghiilor care ne stau la indemină va 
duce la o valorificare superioară a 
creației și forțelor proprii, traducind 
astfel in viață indicațiile prețioase 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea de lucru a activului 
de partid din domeniul ideologiei șț 
al activității politice și cultural-edu
cative.

Practica a demonstrat că o tratare 
unitară și competentă a tuturor pro
blemelor legate de realizarea unor

tare ale acestui echipament sint deci 
subordonate, din punct de vedere al 
concepției generale, organizației care 
coordonează ansamblul, așa cum dez
voltarea sistemului energetic este 
subordonată cerințelor economiei na
ționale, ale consumatorilor. Proiec
tantul general, fiind strins legat de 
instalațiile realizate, trebuie să stu
dieze experiența rezultată din ex
ploatarea acestora și să asigure furni
zorilor și organizațiilor de proiec
tare a echipamentelor condițiile teh
nice menite să ducă la creșterea eco
nomicității șl siguranței in exploatare 
a noilor instalații.

In prezent, responsabilitatea reali
zării unei investiții revine mai mul
tor factori — centrală industrială, 
beneficiar, proiectant — ceea ce 
duce la o coordonare nesatisfăcă

toare. Direcțiile de profil ale centra
lelor industriale, împuternicite să 
coordoneze cele trei organe cave 
concură Ia realizarea investițiilor 
(proiectant, executant și furnizor de 
echipamente), mi au posibilitatea de 
a îndeplini eficient această funcție, 
ceea ce a făcut ca o parte din atri
buțiile lor (relații cu furnizorii. în
cheieri de condiții tehnice .și con
tracte. controlul execuției, relații cu 
executanții) să fie transferate 
organizațiilor de proiectare. Pe de 
altă parte, in spiritul legislației ac
tuale. îndatoririle și, in mod implicit, 
competența și drepturile proiectantu
lui se lărgesc considerabil. Iată de 
ce, pe baza experienței acumulate in 
proiectarea obiectivelor energetice și 
conștienți de importanța sarcinilor 
izvorîte din programul de dezvoltare 
viitoare a ramurii energiei electrice 
din țara noastră, credem că a sosit 
momentul ca institutului nostru să-i 
fie încredințată responsabilitatea de 
coordonator general de investiție. O 
asemenea măsură ar simplifica esen
țial relațiile cu furnizorii din țară sl 
străinătate, ar da posibilitatea furni
zorilor interni să se concentrez» 
strict pe problemele de calitate și in
troducere a noului in fabricația agre
gatelor respective, iar beneficiarilor 
— să se ocupe în perioada de inves
tiții de probleme privind pregătirea 
cadrelor și a exploatării (complexita
tea noilor instalații energetice re
clamă o durată mare de formare a 
personalului, ceea ce necesită un 
efort și o atenție deosebite). Se va 
realiza astfel dezideratul de a acorda 
unei singure organizații răspunderea 
pentru realizarea unei investiții, de 
la faza dc studiu pină la darea in 
funcțiune și realizarea parametrilor 
proiectați, condiție absolut necesară 
unei coordonări operative și eficiente.

Fructificind și dezvoltind experien
ța acumulată pină acum, colectivul 
institutului nostru este hotărit ca in 
noul cincinal, început sub semnul 
luptei pentru ridicarea calitativă si 
creșterea eficienței întregii activități 
economice, să-și aducă o contribuție 
sporită la înfăptuirea programului de 
dezvoltare multilaterală a societății 
noastre socialiste, stabilit de Congre
sul al X-lea al partidului.

Prof. dr. lnq. Vasile NITU 
directorul Institutului de studii 
;i proiectări energetica

pent.ru
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MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII POLITICO - IDEOLOGICE

Șl CULTURAL-EDUCATIVE ÎN DEZBATEREA ADUNĂRILOR DE PARTID cinema
LUCRĂRILE CONFERINȚEI 

INTERNAȚIONALE PUGWASH

NIVELUL CERCETĂRII
ECONOMICE

să crească deopotrivă

• Asediul : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
• Brigada Diverse In alertă : 
CENTRAL — 10; 12.30; 15; 17,30; 
20, BUCEGI — 15,30; 18, la grădi
nă — 20,15; TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20,15.
• Riscul : VICTORIA - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,43.
• Articolul 420 : LUCEAFĂRUL
— 9; 12.30; 16,15; 20, BUCUREȘTI
— 9; 12,30; 18,30; 20, GRADINA
DOINA - 19,30.
• Facerea lumii : LUMINA — 9— 
15,45 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Simon Bolivar : CAPITOL 
0,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21, 
grădină — 19,45; FEROVIAR 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.

la

pe plan teoretic și practic
In adunarea generală a comuniști

lor de la Institutul de cercetări eco
nomice dominanta dezbaterilor a con
stituit-o analiza celor mai importan
te obiective ale muncii de cercetare 
științifică din acest institut, tematica 
abordată, nivelul științific al lucră
rilor. spiritul partinic al orientării 
activității colectivului. Analiza exi
gentă a orientării cercetării econo
mice in ultima perioadă s-a soldat 
cu preconizarea unor măsuri menite 
să determine un aport mai substan
țial al institutului la realizarea politi
cii economice a partidului. A avut loc 
intensificarea activității desfășurate 
de organizația de bază în vederea 
dezvoltării pregătirii politico-ideolo- 
gice a cercetătorilor, a spiritului lor 
militant

In cuvintul lor, numeroși vorbi
tori au subliniat că cercetarea știin
țifică nu trebuie să se cantoneze in 
sfera discuțiilor abstracte sau să se 
rezume la rezolvarea tehnicistă a 
unor probleme ale practicii curente, 
ci să contribuie la generalizarea teo
retică a fenomenelor economice, la 
adincirea cunoașterii acestora, a tu
turor implicațiilor ce decurg din 
aplicarea in domeniul economiei a 
politicii partidului nostru.

— Partidul ne cere să abordăm un 
larg evantai de teme teoretice — a 
spus in cuvintul său George Răboa- 
câ. cercetător principal — de deose
bită însemnătate practică și princi
pială pentru actuala etapă a con
strucției socialiste in țara noastră. 
Partidul ne cere cu deplin temei să 
lămurim profund, obiectiv, științific, 
de pe poziții marxist-leniniste, pro
blemele multiple ale economiei lu
mii contemporane, folosind in acest 
scop instrumente de analiză și de
monstrație perfecționate. In același 
timp, ca cercetători comuniști, nu 
este suficient să elaborăm lucrări de 
teorie economică, pe care să le pu
nem la dispoziția publicului ; avem 
datoria ca. paralel cu demonstrarea, 
prin lucrări de Înaltă ținută științi
fică, a justeții politicii economice a 
partidului, să participăm efectiv la 
munca politico-educativă urmărind să 
determinăm înțelegerea aprofundată 
de către cele mai largi mase a teme
iurilor științifice ale acestei politici.

Participanții la discuții au reliefat 
câ o mai amplă angajare a cercetă
rii economice la elaborarea politicii 
partidului nostru este impusă, tot
odată, de lupta ideologică ce se des
fășoară pe plan mondial.

— Se știe că cercurile imperialiste 
desfășoară o intensă campanie antico
munistă, subvenționată de marele ca
pital — relata Aurel Iancu, șef de 
sector In cadrul institutului. Intr-o 
serie de lucrări și cursuri de specia
litate campania acerbă de denigrare 
a marxismului se Îmbină cu prezen
tarea denaturată, diversionistă, a 
ideilor fundamentale ale socialismu
lui. De aceea, este de datoria noas
tră să ne angajăm mai profund, de 
pe poziții științifice, in disputa ideo
logică cu apologeții capitalismului, să 
analizăm critic lucrările elaborate de 
cercetătorii aflați în slujba marelui 
capital, să demascăm conținutul lor 
neștiințific, demonstrind, pe baza fap
telor. superioritatea ideologiei mar
xist-leniniste a sistemului socialist.

Continuînd această idee, numeroși 
vorbitori s-au referit la neajunsurile 
pricinuite de tendința unor cercetă
tori de a studia unele probleme eco
nomice fără a le lega de practica eco
nomiei noastre socialiste. Uneori se 
recurge la sistemul de a elabora lu
crări pe baza unor cărți apărute in 
străinătate, nesocotindu-se faptul că 
diverse teze, teorii și soluții trebuie 
analizate in mod critic ; in nici un 
caz ele nu pot fi adoptate mecanic, 
fără a le confrunta cu condițiile spe
cifice și obiectivele concrete ale eco
nomiei socialiste din țara noastră, 
fără o prealabilă documentare amplă 
asupra realităților de la noi. Or. toc
mai asemenea carențe s-au remar
cat in ultimul timp într-o serie de 
lucrări, studii și comunicări privind 
conducerea și organizarea întreprin
derilor, aplicarea matematicii în eco
nomie.

In același timp, pe bună dreptate 
au fost relevate in cadrul dezbate-

muniștllor, a tuturor cadrelor Insti
tutului trebuie să devină principalul 
obiectiv al întregii activității desfă
șurate de organizația noastră de 
bază. Cred că se impune să acordăm 
o mal mare atenție studierii istoriei 
gindirii economice, a marilor cu
rente ale gindirii economice, sporin- 
du-ne combativitatea față de tezele 
reacționare, neștiințifice, vehiculate 
intr-un șir de lucrări publicate peste 
hotare.

Un accent deosebit s-a pus în 
cadrul dezbaterilor pe necesitatea în
sușirii tehnicilor moderne de ana
liză. Astfel, referitor la utilizarea 
instrumentului matematic sau ma- 
tematic-statistic, unii vorbitori au 
relevat că orientarea mai accen
tuată spre studierea aspectelor 
teoretice nu înseamnă părăsirea 
metodelor matematice, unul din 
neajunsurile cercetării economice 
la noi constind tocmai in insuficienta 
atenție acordată uneltelor și elemen-

rilor efectele negative ale tendinței 
unor cercetători de a folosi cu prio
ritate pentru documentare surse din 
literatura burgheză, neglijind litera
tura economică marxistă, fapt care 
explică, de altfel, intr-o anumită mă
sură, influențele ideologice străine 
manifestate in lucrările elaborate de 
autori cu o insuficientă maturitate 
științifică și politică.

— Studierea atentă a lucrărilor 
marxiste, paralel cu investigarea mi
nuțioasă a fenomenelor economice 
proprii societății socialiste, constituie 
o necesitate imperioasă in etapa ac
tuală a dezvoltării țării noastre — 
arăta prof. dr. Nicolae Belii, șef de 
secție. Tocmai de aceea sint de. pă
rere că va trebui să analizăm in mod 
distinct tezele teoretice și activitatea 
practică legată de integrarea capi
talistă și, totodată, diverse aspecte 
ale problemei relațiilor de cooperare 
socialistă, a formelor de integrare 
în cadrul C.A.E.R., elaborînd lucrări 
care să dezvolte și să adincească te
zele principiale ale partidului nostru, 
să interpreteze fenomenele în spiri
tul materialismului dialectic și isto
ric, contribuind la conturarea unor 
răspunsuri la întrebările care se 
ridică in legătură cu aceste fenomene. 
Astfel, programul complex adoptat 
in recenta ședință a C.A.E.R. ne su
gerează printre temele necesare de 
a fi adîncite cele privind căile de a 
asigura egalizarea nivelului de dez
voltare economică a țărilor respec
tive, ca și comparabilitatea indicato
rilor valorici.

— Nu trebuie să uităm nici un mo
ment că lucrăm într-un institut a 
cărui activitate este prin definiție 
ideologică — sublinia dr. Pascu Vei- 
ner, șef de secție. De aceea, este 
necesar ca cercetătorii să-și dezvolte 
continuu pregătirea politico-ideolo- 
gică, astfel incit ridicarea nivelului 
de pregătire marxist-leninistă, a co

telor de analiză. Cu atît mai impe
rioasă apare utilizarea eficientă a 
tehnicilor moderne pentru susține
rea tezelor teoretice ale marxism-le- 
ninismului, pentru argumentarea 
științifică a politicii partidului nostru.

In cadrul discuțiilor interesante 
privind propunerile menite să deter
mine îmbogățirea planului tematic 
al institutului au reținut atenția unele 
controverse in legătură cu profilul 
activității institutului. S-a afirmat, de 
pildă, că cerința dezvoltării laturii 
teoretice a analizei fenomenelor eco
nomice ar fi dificil de realizat, in 
condițiile în care institutul contrac
tează anumite lucrări, datorită fap
tului că beneficiarii- diferitelor teme 
de cercetare nu ar fi interesați decît 
in simpla achiziționare a unor soluții 
prin excelență practice.

— Nu cumva atitudinea beneficiari
lor se explică prin faptul că, ani de 
zile, in loc de soluții utile, le-am o- 
ferit doar generalități cu pretenții 
de teorie ? — a intervenit in discuții 
dr. Iosif Anghel, șef de sector. Aici 
socot că este cheia problemei. Cred 
că beneficiarii nu ar avea de ce să 
protesteze dacă vom perfecționa me
todele noastre de cercetare, asigurind 
astfel aprofundarea teoretică a teme
lor abordate.

Prof. univ. Miron Constanlinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, după ce a relevat principa
lele probleme cărora științele eco
nomice sint datoare să le dea un 
răspuns, după ce a definit o serie de 
sarcini concrete ce revin cercetători
lor din acest institut, a spus :

— In întreaga sa activitate, insti
tutul trebuie să se orienteze în lumi
na indicațiilor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a formulat cu 
atita precizie in expunerea la Consfă
tuirea de lucru a activului de partid

din domeniul ideologiei șl al activită
ții politice și cultural-educative. Apa
re evident pentru noi toți că activita
tea teoretică in domeniul cercetării 
economice este încă timidă, proble
mele majore ale dezvoltării societății 
noastre nu sint abordate în mod crea
tor, în spiritul materialismului dia
lectic și Istoric. Or, nu mai trebuie 
demonstrat că o cercetare științifică 
rodnică nu se poate desfășura cu 
succes fără o ipoteză teoretică de 
lucru, care se îmbunătățește pe 
parcursul analizei. Este necesar să 
definim cu claritate în mod teoretic 
categoriile cu care lucrăm ; după 
cum nu trebuie uitat că valoarea 
unei lucrări depinde de faptul dacă 
are un aport practic efectiv, ca și 
de acela că aduce concluzii teore
tice valoroase. în acest sens cred că 
trebuie să înțelegem modul de a 
realiza aprofundarea teoretică a cer
cetării. Mai trebuie însă să ne în
trebăm ce cercetăm, ce teme supunem 
studiului. Și aici trebuie să ținem 
seama, de asemenea, de cerințele 
maiore ale actualei etape, de proble
mele economice pe care făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate le pune cu acuitate. Este nece
sară imediata revedere și îmbogățire 
a planului tematic al institutului in 
lumina sarcinilor de partid ; studiile 
economice să se încheie cu propu
neri și prognoze.

întreaga desfășurare a adunării a 
relevat hotărirea colectivului institu
tului de a răspunde cu promptitu
dine cerințelor formulate de condu
cerea de partid privind Intensifica
rea și lărgirea ariei de studiu a pro
blemelor economice, deși uneori dis
cuțiile au deviat spre aspecte lătu
ralnice, organizatorice, care nu făceau 
obiectul ședinței. Ar fi fost de dorit 
ca cercetătorii care au luat cuvintul 
să se oprească mai mult asupra mo
dalităților concrete de abordare a 
unor teme de mare importanță prac
tică și teoretică, sugerate în expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu- și 
care vizau direct acest institut, din
tre care am aminti de pildă problema 
raportului între fondul de consum și 
cel de acumulare, repartiția în so
cialism, cointeresarea materială, noua 
calitate a oamenilor muncii, de pro
prietari și de producători in socie
tate.

Fără îndoială că adunarea și-ar fi 
atins in mai mare măsură scopul dacă 
ea s-ar fi caracterizat printr-un mal 
accentuat spirit combativ, dacă alu
ziile la diferite „condiții obiective" ar 
fi fost înlocuite cu exprimarea unei 
poziții critice intransigente față de 
nivelul științific necorespunzător al 
unor lucrări elaborate în cadrul in
stitutului.

Cu toate acestea, adunarea generală 
a reprezentat un moment important 
în activitatea organizației de partid 
de la Institutul de cercetări econo
mice, conturînd un cuprinzător plan 
de măsuri menite să determine În
deplinirea la un nivel calitativ su
perior a sarcinilor de mare răspun
dere ce revin acestui sector impor
tant al frontului nostru ideologic.

Cornelii! CARLAN

o,to, ii, ij.ju; îa.ju; zi.
• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• O poveste ca-n basme t DOINA
— 11,30; 13,45.
• Haiducii lui Șaptccal ; 
domniței Ralu : DOINA 
19,30.
• Tunelul : MUNCA — 16; 18; 20.
• Bpartacus : CINEMATECA (sala 
Union) — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Tick, Tick, Tick : FAVORIT —
9.15; 11,30; 13,45; 16. 18.15; 20,30. 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Taina se dezleagă ; Motet pen
tru primăria din Torun ; Stele pe 
ghiață : TIMPURI NOI — 9—20 
în continuare.
• Meridianul zero : DACIA — 
8,30—20 în continuare.
O Omul orchestră': SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 19,30, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45,
MODERN — 8,30; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, la grădină
— 19,30, GRADINA SELECT — 
19,30.
• Detașamentul roșu de femei : 
VIITORUL — 16; 18; 20.
• Floarea soarelui : FLAMURA
— 9; 12; 15; 17,30; 20, GIULEȘTI — 
15; 17,39; 20, GRADINA PARCUL 
HERĂSTRĂU - 20.
• B. D. intră în acțiune ; Bri
gada Diverse în alertă : AURORA
— 9; 12; 16; 19, la grădină — 20.
• Secretul planetei maimuțelor : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, VOLGA — 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30, ARTA — 
15.30; 18, la grădină — 20,15.
O Săptămîna nebunilor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, LIRA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,15.
o Un loc pentru îndrăgostiți : 
EXCELSIOR — 9,15; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, POPULAR — 15,30; 
18; 20,30.
• Romeo și Julieta ; FLOREAS- 
CA — 15,30; 19.
• întoarcerea Sfîntulul Luca : 
MOȘILOR — 15,45; 17,45, la grădi
nă — 20.
> Notre Dame de Paris : VITAN
— 15,30; 18. la grădină — 20,15.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : BUZEȘTI — 16, 
la grădină — 20.
o întllnire cu o necunoscută : 
UNIREA — 15,30; 18. la grădină — 
20,15, DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17,45 ; 20.
• Turnul de aramă : PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Cortul roșu : CRINGAȘI — 
15,30; 19.
• Evocări : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Capcana : MIORIȚA — 10; 12,30; 
15; 17.30; 20.
• Esop : LAROMET — 15,30; 17,30; 
19,30.
• O floare șl doi grădinari : COS
MOS — 10; 15,30; 19, RAHOVA — 
10; 16; 19,15.
• Greșeala fatală : FLACARA — 
15,30; 18; 20.15.
• Prințul negru : FERENTARI — 
15,30 17,45: 20.

Zestrea 
— io;

teatre
• Teatrul de Operetă (la teatrul 
de vară „23 August") : Suzana — 
20.
• A.R.I.A. (Sala Palatului) : Spec
tacol extraordinar cu surorile 
Kessler — 20.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Travesti — 
20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Are
nele Romane) : Sus pe acoperiș... 
In sac — 20.
e Teatrul Giulești : Gilcevlle din 
Chioggla — 20.
• Teatrul satlric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Teatrul evreiesc de 
nunți șl un divorț —
• Ansamblul 
română" : La 
sețe — 17,30.
• Comitetul ,______  _______
artă al municipiului București (la 
rotonda scriitorilor din parcul Clș- 
migiu) : Spectacol de sunet și lu
mină — 20; 20,45.

artistic 
izvoare

pentru

L.

stat : Două 
19,30.
„ Rapsodia 

dc frumu-

cultură și

(Urmare din pag. I)

noastră are prin definiție un conținut 
socialist, trăim intr-o patrie comună — 
Republica Socialistă România, par
ticipăm deopotrivă la edificarea ace
leiași societăți — societatea socialis
tă. avem același conducător — Par
tidul Comunist Român, fidel ideolo
giei marxist-leniniste. Principiu) e- 
galității în drepturi a tuturor cetățe
nilor patriei stă înscris cu litere de 
aur în Constituția țării, in legile care 
reglementează activitatea in toate 
compartimentele vieții sociale. Adre- 
sindu-se, recent, minerilor de la Bă
lan, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sintetiza, într-o expresie deosebit de 
plastică, chipul acestei egalități : 
..dezvoltarea industriei se răsfringe 
și are ca rezultat îmbunătățirea con
dițiilor de trai atit pentru români, 
cit și pentru maghiari și germani și 
alte naționalități. Construcția de lo
cuințe se răsfringe in aceeași măsu
ră șl pentru unii și pentru alții. Cre
șterea nivelului de viață, recentele 
măsuri privind sporirea cu aproape 
50 la sută a alocațiilor pentru copii 
se răsfring. de asemenea, asupra tu
turor copiilor cetățenilor români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți. Aceasta este adevărata egalita
te pe care o realizează in practică, 
in România, partidul Dostru comu
nist".

In practică, realizarea unității so
cialiste constituie o evoluție rectili
nie. ea fiind, totodată, un proces 
complex, care implică dezvoltarea 
generală, proporțională, a vieții e- 
conomice și spirituale din Întreaga 
țară, desfășurarea producției socia
liste pe temeiul unor legități știin
țifice. rezolvarea continuă, evoluti
vă. intr-o sinteză tot mai Înaltă a 
problemei naționale. In acest sens, 
cuvintarea rostită de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită 
din luna mai 1971 a Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară din România constituie un 
document deosebit de valoros, care 
pune în evidență consecvența mar
xist-leninistă a liniei partidului și 
care — în altă accepțiune — sinteti
zează orientările juste, conturate in 
acest domeniu în condițiile construi
rii socialismului ; apreciază, respec

tiv crilică diferitele fenomene ; pune 
acolo unde trebuie accentele hotări- 
toare și trasează cu mină fermă sar
cinile practice in toate domeniile vie
ții sociale. O importanță teoretică și 
practică fundamentală au cele spu
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu privire la națiune și naționalități 
în calitatea lor de categorii care dâi- 
nuiesc perioade istorice Îndelungate. 
Fundamentală este importanța aces
tor teze, pentru că ele definesc exi
stența, rolul și activitatea unui mare 
număr de instituții naționale, precum 
și caracterul și structura instituțiilor

Politica marxist-leninistă a parti
dului in problema națională, unitatea 
morală realizată ca rezultat al aces
teia, unitatea socialistă — după cum 
o denumește tovarășul Ceaușescu, 
spre a-i sublinia conținutul calitativ 
nou — își dovedesc efectul binefă
cător in toate domeniile vieții. De 
curind am citit o hotărire a Consiliu
lui popular al județului Covasna ; 
spiritul acestei hotărîri reflectă con
diția actuală a existenței naționalită
ților conlocuitoare din România. Con
siliul in chestiune, de pildă, obligă, 
prin hotărire, toate instituțiile pu-

Miercurea Cluc, ziarul local de par
tid a editat intr-un tiraj de masă 
cartea referitoare la regulile de cir
culație, scrisă in limba maghiară, de 
către căpitanul de miliție Alexandru 
Cimpeanu. Firește, acestea nu sint 
exemple unice, insă — sub aspectul 
adîncirii continue a frăției noastre 
— merită neapărat să fie urmate.

în privința noilor coordonate ale 
existenței naționalităților, precum și 
a posibilităților lor de dezvoltare, 
mi se pare deosebit de semnificativ 
răspunsul pe care tovarășul Kirâly 
Kâroly, prlm-secretar al Comitetului

Unitate socialistă
specifice naționalităților conlocui
toare.

Aceste teze de mare importanță 
stau la baza întregii activități, teo
retice și practice, desfășurată de că
tre partid, in vederea dezvoltării de
mocrației socialiste, creării condiții
lor pentru manifestarea plenară a na
ționalităților conlocuitoare. Aplicarea 
consecventă a acestor teze a atras 
după sine, de exemplu, îmbunătățirea 
activității universităților din Cluj și 
Tirgu-Mureș, care includ și invăță- 
mint superior al naționalităților con
locuitoare. Cu începere din noul an 
școlar, la Institutul de Medicină și 
Farmacie din Tirgu-Mureș, predarea 
tuturor cursurilor se face și in limba 
maghiară. La Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj a crescut conside
rabil numărul disciplinelor predate 
și in limba maghiară, și — lucru 
esențial — chestiunea este reglemen
tată printr-o decizie ministerială. De 
vreme ce vorbim despre învățămint 
trebuie sâ relevăm și măsurile foar
te importante privind lărgirea rețe
lei de școli ale naționalităților. În
ființarea învățămintului profesional 
în limba maternă.

blice șl întreprinderile din județ, ca 
pretutindeni unde, alături de popu
lația românească, trăiesc și naționa
lități conlocuitoare, să folosească em
bleme, firme, reclame, publicații, în
științări, indicatoare turistice etc., și 
în limbile naționalităților respective. 
Acest principiu se manifestă in nu
meroase alte domenii ale activității 
sociale cotidiene. De pildă, in faptul 
că hotăririle consiliilor populare se 
publică și in limbile naționalităților. 
Dorind să sugerez maturizarea lăun
trică a problemei, aș menționa aici
— deși poate nu neapărat la obiect
— serviciul real adus cauzei frăției 
prin evocările lui George Sbircea, 
scrise in limba maghiară (Befejezet- 
len emlăkirat magyar irokrol dj 
mGveszekrol — Memorii neterminate 
despre scriitori și artiști maghiari) și 
consacrate prieteniei și colaborării 
care l-a legat de aceste personali
tăți. în aceeași ordine de idei, ne 
bucură că una din cele mai bune 
opere ale literaturii maghiare din 
România, romanul Oltyănok unokăl 
(Nepoții Oltenilor) de Nagy Istvăn, 
vorbește despre români. Aș mai 
menționa și faptul că, de curind, la

județean de partid Covasna, l-a dat 
la o întrebare ce i se pusese : „In 
rezolvarea problemei naționale, parti
dul nu cunoaște excepții ; politica 
sa marxist-leninistă este deopotrivă 
valabilă in toate părțile țării, pentru 
toate naționalitățile ei“.

Pentru noi, fiii naționalităților con
locuitoare, este înălțător să știm că 
activind pentru evoluția noastră spi
rituală, ne putem sprijini întotdea
una pe ideologia șl politica partidu
lui nostru, pe hotărîri de partid. In
sist asupra acestor lucruri, deoarece 
n-aș fi demn de spiritul revoluționar 
al partidului nostru dacă aș afirma 
că in acest domeniu nu mai trebuie 
făcut nimic și că totul e perfect. Nu
mai atunci nu-ți găsești o nouă țintă, 
o nouă sarcină, cind renunți la dezi
deratul veșnic omenesc al perfecțio
nării neîncetate a propriei tale per
soane și a societății. Hotăririle parti
dului și statului nostru socialist sint 
o armă puternică in rezolvarea pro
blemelor noastre. Departe de noi 
credința că rezolvarea problemei na
ționale poate fi concepută ca o ac
țiune unilaterală, privită și susținută 
dintr-un singur sens. Este nevoie de

un efort constant, cuprinzător și pro
fund și din partea noastră, a acelora 
care beneficiem de politica națională 
justă, de măsurile luate de partid și 
guvern. De aici necesitatea de a dez
volta și perfecționa munca educativă 
în rindurile naționalităților conlocui
toare, de a ridica nivelul conștiinței 
acestora, răspunderea lor față de 
destinele și progresul societății noas
tre socialiste comune, al patriei noas
tre comune. Este ceea ce consiliile 
naționalităților conlocuitoare trebuie 
să-și asume cu un spirit mai activ, 
mai combativ, mai potrivit sarcinii 
fundamentale pe care o au. Este, de 
asemenea, ceea ce noi, oamenii de 
cultură, In special cei ce profesăm 
la catedră și cei ce minuim con
deiul ca publiciști pe tărîmul lite
raturii și al presei, trebuie să con
siderăm ca fiind prima și cea mal 
nobilă sarcină a noastră. Căci dacă 
participarea la formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste a poporu
lui este astăzi îndatorirea funda
mentală a oricărui publicist, a cul
tiva sentimentul frăției, al dragostei 
față de patria comună, este datoria 
supremă pentru fiecare scriitor — fie 
el român, maghiar, german sau de 
orice altă naționalitate.

Ca cetățean al României socialiste 
nu poți să nu fii mindru de măre
țele înfăptuiri realizate sub condu
cerea partidului — în toate domeniile 
vieții materiale și spirituale. Ca ma
ghiar — a cărui naționalitate face 
parte organică din marea familie so
cialistă a României — nu poți să nu 
te mindrești cu faptul că in toate 
aceste înfăptuiri este încorporată și 
contribuția directă a oamenilor mun
cii din rindul naționalităților con
locuitoare. Dar activitatea de con
strucție economică, îmbogățirea spi
rituală, educarea în spirit marxist- 
leninist a maselor populare, adin
cirea democrației socialiste presupun 
încordarea creatoare a tuturor for
țelor, a puterii de muncă și de cre
ație. Sintem hotărîți să ne consa- 
crăm pe deplin acestei opere con
structive, să dovedim prin fapte 
dragostea pentru patria noastră so
cialistă, adeziunea totală la politica 
partidului nostru comunist.

Trimisul Agerpres, Ion Socaclu, re
latează : Dezbaterile Conferinței in
ternaționale Pugwash au continuat 
vineri la Sinaia, in cele cinci grupe 
speciale de lucru organizate pe pro
blemele : securitatea europeană ; Îm
bunătățirea mecanismelor Internațio
nale pentru prevenirea conflictelor 
locale șl pentru menținerea păcii ; 
securitatea internațională și dezarma
rea ; mediul înconjurător ; cooperarea 
economică șl tehnologică între na
țiuni.

Participanții au abordat aceste pro
bleme majore ale contemporaneității 
intr-un spirit deschis, de respect re
ciproc al opiniilor, formulind suges
tii și propuneri concrete de soluțio
nare a lor.

O atenție deosebită a fost acorda
tă problemei securității europene. Nu
meroși vorbitori au relevat că, de la 
ultima conferință Pugwash, au avut 
loc unele evenimente, ca încheierea 
tratatelor sovieto—vest-german și 
polono—vest-german, realizarea acor
dului cu privire la Berlinul occiden
tal, negocierile S.A.L.T. etc., care au 
contribuit la îmbunătățirea climatului 
politic. S-a exprimat părerea că 
există premise adecvate pentru orga
nizarea unei conferințe a tuturor ță
rilor europene pentru securitate, con
ferință menită să contribuie la elimi
narea posibilității producerii de con
flicte militare în Europa, la crearea 
unul sistem de securitate care să ga
ranteze continentului nostru pacea și 
liniștea necesare progresului. O 
serie de vorbitori au subliniat că 
realizarea securității europene impu
ne o reducere a cursei înarmărilor pe 
continent, abținerea de la folosirea 
forței sau a amenințării cu forța, ac
tivizarea relații.or bilaterale, regio
nale și multilaterale în domeniile e- 
conomiei, industriei, științei, tehnicii 
și culturii.

Un alt grup major de probleme 
aflat în atenția partlcipanților îl con
stituie dezarmarea și efectele ei asu
pra îmbunătățirii climatului interna
țional, asupra securității. Relevind 
unele progrese realizate în această 
chestiune la Conferința pentru de
zarmare de Ia Geneva, unii vorbitori 
au exprimat regretul pentru conti
nuarea cursei înarmărilor, care în
ghite anual aproximativ 200 miliarde 
dolari, subliniind consecințele sale 
negative asupra economiei mondiale,

nivelului de trai al popoarelor, ca șt 
asupra climatului politic Internațional 
și păcii. A fost combătută cu această 
ocazie părerea că dezarmarea ar pe
riclita echilibrul economic al unor 
țări șl au fost sugerate soluții pen
tru reconverslunca industriei militare 
și a recalificării mîlnll de lucru. S-a 
reliefat, totodată, contribuția pe care 
oamenii dc știință o pot aduce la 
examinarea problemelor tehnice ale 
dezarmării, precum șl posibilitatea 
influențării guvernelor proprii în a- 
doptarea de soluții politice.

In grupul de lucru consacrat pro
blemei îmbunătățirii metodelor poli
tice internaționale in vederea preve
nirii conflictelor locale și a menține
rii păcii, oamenii de știință s-au refe
rit pe larg la rolul O.N.U. și al or
ganismelor sale, la responsabilitățile 
care revin acestora, subliniind nece
sitatea realizării universalității in 
organizațiile internaționale și îmbu
nătățirea mijloacelor practice de apli
care a hotăririlor luate.

Problema cooperării intre state și, 
mal ales, Importanța sa pentru țările 
în curs de dezvoltare a prilejuit for
mularea de sugestii pentru îmbună
tățirea colaborării in domeniile eco
nomic, social și cultural. S-au eviden
țiat preocupările oamenilor de știin
ță pentru găsirea de soluții in rezol
varea gravelor probleme ale subdez
voltării, pentru reducerea decalajului 
existent intre țările in curs de dez
voltare și cele dezvoltate. O serie de 
participant! au reliefat importanța 
eforturilor proprii in opera de lichi
dare a răminerii în urmă, ca și a 
ajutorului țărilor dezvoltate către 
statele aflate în curs de dezvoltare.

Lucrările conferinței continuă.
ri ★

Seara, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, Miron 
Nicolcscu, a oferit o recepție in sa
loanele hotelului „Palas" in onoa
rea participanților.

Au fost de față prof. Corneliu Pe- 
nescu, președintele actualei confe
rințe Pugwash, prof. H. Alfven, 
președintele de onoare al Pugwash, 
laureat al Premiului Nobel, J. Rot- 
blat, secretar general al Pugwash. 
precum și delegații prezenți la 
lucrări.

Recepția s-a desfășurat Intr-o at
mosferă cordială.

Imagini din Iran
în cadrul manifestă

rilor prilejuite de îm
plinirea a 2 500 de ani 
de la întemeierea Ira
nului, s-a deschis, la 
Casa de cultură a 
Institutului român 
pentru relațiile cul
turale cu străinăta
tea, expoziția do
cumentară „IMAGINI 
DIN IRAN". Fotogra
fiile de excepțională 
calitate înfățișează un 
vast material înce- 
pînd cu vestigiile anti
chității, pină la in
stantanee din viața 
actuală a poporului 
iranian. Sint recon
stituite astfel, succint, 
dar pe deplin elocvent, 
25 de secole din isto
ria unui popor.

Primele imagini ale 
acestei expoziții aduc 
in fața noastră vesti
giile Persiei legen
dare. Ruinele evocă 
pretutindeni un timp 
al înfloririi culturii, 
pe fondul unor impor
tante evenimente is
torice. Infruntind mi
leniile, coloanele pala
telor ne amintesc de 
Xerxes și Darius. în 
mai multe imagini a- 
pare faimosul Perse- 
polis, cu o arhitectură 
ingenioasă și fastuoa
să. Palatele de aici, ca 
de altfel toate cele 
care s-au păstrat din 
vechea Persie, adă
postesc un impresio
nant inventar artistic 
— sculpturi. basore
liefuri — care re
prezintă o pagină ori
ginală a culturii lumii. 
Ne rețin atenția ve
deri de ansamblu sau 
detalii de la palatele 
Apadana, Ardena, Ta- 
char, Techray.

Influențele arabe 
au determinat crista

lizarea unei arte noi 
în care regăsim spiri
tualitatea artei persa
ne. Monumentele artei 
islamice s-au păstrat 
uimitor de bine și a- 
vem, in acest caz, po
sibilitatea să le urmă
rim in toată grandoa
rea lor, dar și In cali
grafia rafinată a ex
tremului detaliu.

Dar, oricit de glori
oasă, istoria Iranului

CARNET 

PLASTIC

nu se oprește aici ; ea 
s-a scris neîntrerupt 
și continuă să se fău
rească în prezent, a- 
cordînd fiecărui ele
ment al său semnifi
cația durabilității. De 
aceea, cea mai însem
nată parte din docu
mentele expoziției se 
referă Ia prezent, la 
viața de astăzi a Ira
nului.

Obiectivul fotogra
fic surprinde priveliș
tile noi ale orașului 
Teheran, cu bulevarde 
largi, unificind arhi
tectura tradițională cu 
cea modernă. Pătrun- 
zind în cadrul intim 
al vieții oamenilor din 
Iran, îi vedem la lo
cul de muncă, in școli, 
in universități.

O serie de fotografii 
redau pitorescul mun
ților din nord, cursul 
riurilor, vegetațiile 
luxuriante de pe lito
ralul Mării Caspice. E 
o natură în continuă 
prefacere, în care omul

intervine activ, mode- 
lind-o. însemnele a- 
cestei intervenții in 
natură ni le sugerea
ză traseele de cale fe
rată montană, gigan
ticele tuneluri și po
duri (remarcăm, de 
exemplu, podul peste 
Karun la Ahvaz), nu
meroasele baraje de la 
Amir-Kabir, Farah- 
Pahlavi, Sefid-Rud, 
Mashad, barajul de la 
Karadj sau cel numit 
Mohammad Reza-’ 
Shah.

Dezvoltarea indus
triilor (cităm uzina de 
automobile Irannatio- 
nal, rafinăriile de la 
Abadan), a irigațiilor, 
plantațiile de ceai și 
orez, meșteșugurile 
artistice dovedesc o 
activitate intensă, ne
încetată. Remarcabile 
sint peisajele marine, 
cu vase de pescuit și 
comerciale, sau șan
tierele navale din Gol
ful Persic.

Expoziția „Imagini 
din Iran" este o sin
teză a unui imens spa
țiu istoric, un docu
ment care-și găsește 
utilitatea în revelarea 
faptului istoric trăit și 
in comunicarea aces
tuia cu clipa vie a pre
zentului. Ea deschide 
o fereastră spre un 
teritoriu in care s-a 
format o civilizație de 
răsunet, continuată 
organic de-a lungul 
mileniilor. Știința și 
tehnica modernă dau 
măsură construirii noii 
civilizații care se întil- 
nește, intr-o expresie 
unică, cu strălucitul 
patrimoniu al Istoriei 
și civilizației iraniene.

Constantin 
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16.15 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană.

18,00 Bună seara, fete 1 Bună sea
ra, băieți '.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Săptămîna internațională.

20,15 Teleenclclopedla. Din cu
prins : • Charles Dickens 
• Breviar • Costume « A- 
mazonul.

21.10 Film serial : „Urmărirea".
Scenariul : Eugen Barbu, N. 
Mihail. Regla : Radu Gabrea, 
Episodul VI — „Unchiul 
George".

22,00 Festivalul internațional de 
muzică ușoară de la Sopot.

22,50 Telejurnalul de noapte • 
Sport.

23.10 Romanțe șl cîntece de petre
cere cu formația Nlcușor 
Predescu. Soliști : Ileana Să- 
răroiu șl Gică Petrescu.

I

i

i 
I
I 
I

ȘTIRI CULTURALE
La cel de-al 3-lea Festival interna

țional de folclor al țărilor dunărene, 
care a avut loc în acest an la Daja 
(R. P. Ungară), solii artei noastre 
populare au obținut un succes deose
bit, situîndu-se pe primul loc in com
petiția cu ansambluri din cele 10 țări 
participante. Țara noastră a fost re
prezentată Ia festival de echipa de 
dansuri populare din Filea, și de an
samblul folcloric din Simbriaș din 
județul Mureș,

★
Vineri s-a deschis, Ia Muzeul Sa

tului din Capitală, expoziția „Cos
tumul popular românesc", care reu
nește exponate reprezentative pentru 
principalele zone etnografice ale 
țării.

La vernisaj au participat cercetă
tori, muzeografi, cadre didactice, un 
numeros public bucureștean, precum 
și turiști străini care au vizitat cu 
interes expoziția — o sugestivă și 
cuprinzătoare imagine a bogăției și 
frumuseții folclorului românesc.

Cunoscutele dansatoare și cîntărețe 
de muzică ușoară Alice și Ellen 
Kessler, care și-au cîștigat o bine
meritată popularitate pe aproane 
toate meridianele globului, se află, 
începind de vineri, intr-un turneu in 
țara noastră. în zilele de 28, 29 și 30 
august surorile Kessler vor evolua 
pe scena Sălii Palatului.

Vineri seara, cunoscutele artiste au 
avut o conferință de presă la hotelul 
„Intercontinental"

*
Pe litoral, în saloanele hotelului 

„Europa", din stațiunea Eforie Nord, 
a avut loc vineri dimineața vernisa
jul expoziției de fotografii artistice 
„România pitorească", organizată de 
Ministerul Turismului și Asociația ar
tiștilor fotografi din România. Sint 
prezentate circa 120 de lucrări selec
ționate la cel de-al 7-lea Salon de 
artă fotografică din țara noastră.

(Agerpres)
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muncii din municipiul ?l județul Tulcea)

V

Traian COȘOVEI

de stat, 
general 
Nicolae 
pentru

fDin cuvtntarm tovarățvlul NICOLAE CEAUȘESCU lo 
mitingul oamenilor

Doresc sâ exprim convingerea conducerii noastre de 
partid ți de stat că oamenii muncii din municipiul șl |udeful 
Tulcea Iți vor aduce din plin contribuția la Înfăptuirea măre
țelor prevederi ale Congresului al X-lea, că la sfîrțitul cinci
nalului, prin activitatea pe care o va desfășura, Tulcea va 

ocupa un loc de frunte între județele țării"

cuvinte bineprevestîtoRre. 
inspirate și irvorind dintr-o 

Ită clarviziune politică, rostl- 
iubitul nostru conducător, 
șui Nicolae Ceaușescu, 
incrustat, desigur In aur, 

fruntea tuturor obiectivelor și șantic- 
r ei. în Inima fiecărui om al muncii. 

Rsa cum și cu am simțit nevoia să le tran
scriu pe fruntea acestei pagini ; și așa 
?um odată aceste cuvinte — cuprinzind 
in ele înălțarea și înflorirea Tulcei — vor 
fi scrise cu aur pe marmura cea mai cu
rată a orașului.

Sînt cunoscute puterea., capacitatea se
cretarului general al partidului de a radio
grafia cu o mare claritate și in profunzime 
si cu mare agerime situațiile la fața lo
cului și de a le exprima cu precizie știin
țifică. Orice scriitor, orice reporter, abia 
întors din teren și aflind că prin locurile 
cutreierate de el face investigații secre
tarul general al partidului, simte nevoia 
să-și verifice încă o dată tot ce a scris, 
să-și confrunte paginile, să și le judece 
în comparație cu constatările, cu obser
vațiile de profunzime, cu concluziile, cu 
perspectiva clar jalonată.

lată pentru ce, cu un sentiment dc pro
fundă admirație, mă simt îndemnat ca, 
in locul paginilor scrise de mine, să mai 
c’tcz din dialogul tovarășului Nicolae 
(. eaușescu cu oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri : „Cunosc Tulcea incă dc acum 
25 de ani : am mai văzut-o șl cu doi ani 
în urmă, și pot sâ spun că, intr-adevăr, nu 
numai față de acum 25 dc ani. dar față 
de ultimii doi ani, alei au avut Ioc trans
formări puternice : in prezent a Început 
in județ construcția unor mari obiective 
industriale, care vor așeza Tulcea in rin
gul centrelor industriale ale României so
cialiste".

Acest dialog conține în el, exprimat cu 
o mare densitate. însuși momentul actual 
al Tulcei : intrarea orașului pe scena in
dustrializării. racordarea definitivă la 
viața și cadențele țării întregi. Tulcea 
trăiește în prezent sub semnul unei stră
lucitoare înțelepciuni. sub constelația 
principiilor științifice ale construcției so
cialiste și. deopotrivă, sub constelația unei 
înalte echități politice și istorice. Partidul 
săvirșește un înalt act de dreptate istori
că și politică, economică și socială, umană 
față de acest colț al țării atît de minunat, 
de bogat alcătuit, atît de generos dăruit 
de natură, dar atît de greu accesibil, pină 
nu de mult atît de îndepărtat și însingu-

irita de lucru din 1989 a con
ducătorilor de partid și 
in frunte cu secretarul 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu. a însemnat 
bază de lansare în noile sarcini, 
o perioadă de prospectări, studii,

Tulcea o
A urmat _ r_________ ,__ ,_____ ______ _
analize in toate sectoarele, pe toate pla
nurile. Tulcea s-a limpezit, s-a cristalizat, 
s-a maturizat. Orașul și județul .și-au cu
noscut cu mai multă claritate și evidență
— pe baza prospectărilor — resursele ma
teriale. bogățiile și forțele umane. Geologi 
competenți si pasionați specialiști în pro
blemele Deltei, proiectanți, constructori, 
specialiști in agricultură și zootehnie, sti
mulați. însuflețiți de conducerea de 
partid, au elaborat în mai multe variante 
și in dezbateri repetate proiectele, planu
rile de perspectivă ale dezvoltării muni
cipiului și județului Tulcea. Aceasta a fost 
o muncă pasionată, entuziastă, în spirit 
științific șl care punea bazele dezvoltării 
Tulcei moderne.

Cu vreo trei ani în urmă scriam că 
„Tulcea își așteaptă cetatea". Se înțelege. 
Tulcea muncea și atunci, nu aștepta din 
cer. cu brațele încrucișate. Astăzi putem 
să vedem cu toții : Tulcea își zidește ceta
tea. De la ..Tulcea iși așteaptă cetatea" 
și pînă la „Tulcea își zidește cetatea" nu 
e un drum lung sau scurt, ci este un salt, 
este o lume, un alt timp, o altă viață. 
Este zbuciumul și farmecul, și măreția, și 
frumusețea umană a Tulcei de acum. Fru
musețea umană de a gindi și de a munci 
pe o treaptă superioară; frumusețea uma
nă de a te transforma prin gindire și 
printr-o muncă superior calificată.

Cînd își zidește Tulcea această cetate a 
ei industrială, umană ? La o vreme cînd, 
de jur-imprejurul ei, pe toată zarea țării, 
s-au înălțat și strălucesc constelațiile unor 
monumentale obiective ale construcției so
cialiste. Mulți dintre oamenii care con
struiesc, muncesc, gîndesc astăzi pe șan
tierele Tulcei sint oameni avînd la viata 
lor un palmares bogat de construcții, de 
obiective industriale, de cartiere moderne, 
de construcții hidrotehnice la Galați, la 
Brăila, la Constanța, la București, la O- 
radea, in Delta Dunării, în toată țara. 
Chiar populația muncitoare a municipiu
lui și a județului Tulcea a dobindit in ul
timii zece ani multă experiență, califica
re practică, fie pe șantiere ale Tulcei, fie 
pe marile șantiere ale județelor vecine 
ale țării.

Așa se zidește și așa trebuie să se zi
dească cetatea industrială, cetatea umană 
pe cele șapte coline și pe multe alte dea
luri și platouri in jur, la Tulcea ; guver
nată de 25 de ani de construcție, de ști
ință. de experiență bogată, de perfecțiune 
și desăvirșire. Tulcea se zidește dintr-o 
uriașă și grea și bărbătească experiență 
de viață și din nobilul ei trecut milenar : 
Tulcea se înalță din uriașa experiență a 
întregii construcții socialiste și prin forța 
Industrială, morală și politică a întregii 
construcții socialiste. Din mintea și din 
miinile unora dintre cei mai vrednici oa
meni ai muncii se înalță Tulcea ; din be
tonul și din oțelul cel mai trainic se înaltă 
Tulcea : cu mașini și utilaje și agregate 
dintre cele mai desăvîrșite produse de 
România se fortifică muncitoreste Tulcea ; 
din marmura cea mal curată, din gîndirea 
cea mai limpede se întrupează Tulcea. 
Tara întreagă — așa cum s-a întimplat 
și la Galați și la Constanța și pretutindeni
— construiește în prezent și la Tulcea o 
cetate industrială, un oraș puternic, mo
dern. o zonă umană înfloritoare. Iată pen
tru ce există toate garanțiile și perspec
tivele ca, folosindu-se acest grad înalt de 
exneriență, de gindire, de îndrăzneală și 
pasiune creatoare, să se edifice aici, dea
supra Deltei, unul dintre cele mai frumoa
se, mai originale și mai splendide orașe, 
a«a cum, de altfel, începe sâ se contu
reze.

Tocmai pentru câ a fost cindva un fel 
d» simbol al stagnării lincede. Tulcea tre
buie să dea in prezent o replică decisivă 
tuturor râminerilor în urmă. O replică se
veră înapoierii de sub regimul burghezo- 
capitalist. pentru care Tulcea a fost doar 
o sursă de materii prime, de produse 
scumpe (cașcaval de Dobrogea, mieii Do
brogei, morunii, icrele negre...), sursă de 
căpătuială și de înavuțire.

I-am văzut pe constructorii Tulcei in 
vara acestui rodnic început de cincinal al 
Tulcei dind o replică hotărită tuturor ră- 
minerilor în urmă. I-am văzut pe platfor
ma industrială a Tulcei, la combinatul de 
alumină. Muncesc de la deschiderea șan
tierului — de un an — citeva sute de 
muncitori din satele județului : Minen 
Somova, Frecăței. Poșta. Catalol Mulți 
dintre acești oameni, atrași de flacăra ne
stinsă a marii industrii metalurgice, s-au 
calificat, au trecut prin două-trei califi
cări la locul de muncă, au devenit zidari. 

dulgheri, fierari, betonișli, instalatori, a- 
jr.toare pe utilaje ; au devenit, devin clasa 
muncitoare a Tulcei contemporane. Și mai 
sint sute do oameni, cadre de calificare 
superioară, ca ingineri de toate ramurile, 
constructori, modici, chimiști. profesori, 
biologi cu renume, tehnicieni, maiștri, 
muncitori calificați, economiști, proiec
tanți. toți cu o bogată experiență la acti
vul lor. oameni cu posturi de răspundere, 
specialiști care ar fi avut și dreptul și 
meritul să râmînă oriunde ar fi vrut. Au 
renunțat la tot capitolul dc merite adu
nat, și-au lăsat familiile prin alte locali
tăți, au renunțat la posturi confortabile, 
s-au mutat la Tulcea, aici, unde vocația 
lor creatoare, conștiința lor politică, pro
fesională și civică i-au atras, aici pc un 
vast cimp dc probleme, de greutăți, de 
confruntări și de afirmare. Daca altădată 
m-am îngrijorat de problema cadrelor ca-

lificate in Tulcea, astăzi se poate verifica 
și aici prin zeci și sute de exemple legea 
după care locurile grele iși aleg oamenii 
adevărați.

In ultimii ani, Tulcea demolează mult, 
zone întregi, eliberează terenul pentru 
noile construcții conform unui plan de 
sistematizare. Noul oraș începe să se con
tureze cu o geometrie nouă. In cincinalul 
1965—1970 Tulcea a primit investiții de 
aproape trei miliarde și se poate spune 
că a făcut cițiva pași uriași, că a depus un 
volum uriaș de muncă, a realizat opere 
însemnate, la scară republicană și de in
teres republican.

Da, Tulcea s-a aliniat cu nădejde și cu 
promptitudine la toate marile probleme 
ale construcției socialiste a țării, venind 
cu bogățiile ei în intimpinarea unor im
portante probleme ale economiei și indus
triei. Din punct de vedere geologic, Tulc'-a 
nu era deloc cunoscută. Nu era prospec
tată, nu-și cunoștea subsolul, bogățiile, 
după cum nu-și cunoștea in suficientă 
măsură nici forțele umane. A început o 
intensă și perseverentă acțiune de explo
rare și prospectare geologică ; pe dealu
rile, pe văile Tulcei au răsunat ani in șir 
forezele, sondezele geologilor ; bătrinii 
munți Hercinici au fost ciocăniți, scormo
niți, cercetați. Și, de fiecare dată, in mo
mentul cind în industria țării a apărut 
cerința mare a unei materii prime, s-au 
auzit și in nordul Dobrogei, în Tulcea. în
demnul, îndrumarea, directiva fermă : 
„Căutați, cercetați ! Nu se poate să nu gă
siți, nu se poate să nu avem noi aici zăcă- 
mintul ăsta de care avem nevoie". Și de 
multe ori i-am văzut pe harnicii, pasio- 
nații geologi asudați de bucuria descope
ririi : „Am găsit !“.

Ind. prin construcția marii slde- 
rurgii de la Galați, s-a ivit ne
voia unor cantități uriașe de 
calcar siderurgic și se punea 
problema de unde să fie adus 

în condiții mai avantajoase, din nou la 
Tulcea s-a auzit îndemnul către geologi : 
„Cercetați !“ ; șl Tulcea a scos de la si
nul ei aceste uriașe zăcăminte de calcar 
siderurgic necesare Galațiului. Și astfel

s-a ridicat marca întreprindere de Ia Mah- 
mudia. Au luat amploare arhitectura, con
strucțiile. construcțiile de drumuri. a 
crescut șl in tară și in afară cererea de 
granit, de marmură, de piatră dură ; Tul
cea șl-n modernizat vechile el cariere : 
va dezvolta o Industrie a marmurei, ve
nind In Intimpinarea acestei cereri ere-- 
cinde. Zăcăminte dc fier, intense depozite 
de nisipuri conținind metale grele iși eș
ti aptă valorificarea. Și nu au ostenit, 
cred, geologii din Tulcea.

S-a dezvoltat turismul, lulnd nmploarca 
unei mari industrii : mai norocoasă prin
tre cele mal norocoase zone, in această 
privință, Tulcea Iși oferă uriașele frumu
seți ale Deltei, inegalabilul pitoresc al 
geografici ei stranii, fantastice șl se ală
tură cu mari disponibilități acestei in
dustrii moderne de ample perspective. 
Sigur, bogățiile Deltei și ale mării au fost 
șl rămin una din marile preocupări ale 
Tulcei. Crearea unui comandament unic 
— Centrala Deltei, stabilită la Tulcea. un 
autentic for științific și economic, im
plantat In realitate — este o altă reali
zare de înaltă semnificație, sub îndruma
rea directă a partidului, menită să ducă 
Ia valorificarea eficientă, echilibrată a 
tuturor bogățiilor Deltei, ptintr-o colabo
rare inteligentă intre sectoare.

Așa cum nu fusese cunoscut subsolul 
județului, nu era cunoscut nici pămîntul, 
terenul agricol. Cooperativizarea a fost 
o acțiune inițiată și dusă energic la ca
păt. Dar, mai departe, mijloacele moder
ne ale agriculturii — mecanizare, agro

tehnică, chimizare — au impus cercetarea 
solului, zonarea lui pentru un tratament 
diferențiat, reprofilarea fiecărei zone a- 
gricole. O lume de ingineri a studiat în
delung solul județului, alcătuind o nouă 
hartă a lui pe baze științifice. Ar fi părut 
o utopie să te gindești la irigații de pro
porții in nordul Dobrogei, deși alături se 
lucra la marele sistem Carasu. Și iată că, 
Ia vizita de lucru din 1969, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Îndeamnă țărănimea 
muncitoare a Tulcei : „Merită să faceți 
eforturi pentru a realiza in cel mai scurt 
timp lucrările de irigații". Tulcea înfăp
tuiește în prezent o serie de lucrări de iri
gații mai mici și marele sistem Razelm.

Știam că Tulcea incă mai are nevoie de 
dotări Industriale pentru a fi un oraș ar
monios, cu o clasă muncitoare puternică. 
Și eu ca și alții ne gindeam, desigur, ce 
fabrici, ce industrii ar mai trebui orașu
lui. în timp ce stătea sub ochii noștri, pe 
niște stînci, la Tulcea, pe malul Dunării, 
de zeci de ani, sub niște șoproane, un 
atelier de bărci, un modest șantier naval, 
cu oamenii lui harnici, cu tradiția lui 
muncitorească, cu ambițiile lui, reparînd 
șalupe, barcaze, construind bărci pescă
rești, construind mahune și bacuri. Noi 
priveam marea flotă a Deltei, flotă de 
pescuit oceanic, și ne întrebam : ce in
dustrie i-ar mai trebui Tulcei, lingă toate 
celelalte ? Și vine conducătorul partidului 
și statului și descoperă acest mic șantier 
și face dintr-odată legătura dintre el, 
dintre oamenii lui, și diversa, bogata flotă 
a Tulcei și constată că acest mic șantier, 
trăit in umbră șl modestie, trebuie să se 
transforme rapid intr-un mare și modern 
șantier naval, cu calificare înaltă, capabil 
să îndeplinească funcțiile cerute de a- 
ceastă flotă și capabil să pună în valoare, 
să dezvolte talentele și tradiția și price
perea de constructori navali ale oamenilor 
Tulcei. Tulcea va poseda in anii urmă
tori un mare complex de instalații por

tuare, de reparații și construcții de nave. 
Conducătorul statului a dat Indicația ca 
acest ș.ntier naval — izvortt din nevoile 
reale nle Tulcei — să pornească parțial 
chiar In cursul anului următor.

Astfel se înalță Tulcea, astfel se zidește 
cetatea, izvorind din propriile el aspirații, 
nevoi și forțe — cu îndrăzneală, cu com
petență, cu operativitate comunistă, fără 
timidități, fără șovăiri, glndind fiecare lu
cru pină la capăt.

e zidește un oraș — se naște o 
lume. Se simt setea de a con
strui, frenezia, hărnicia, min- 
dria, se vede bucuria de a trăi 
un nou mod dc viață. Nu mai

recunoști Tulcea. Centrul orașului este un 
marc șantier : o parle e demolat șl bas
culantele eliberează terenul, fac loc exca
vatoarelor, intr-o parte se înalță blocuri 
intr-o forfotă de betoniere, basculante, 
oameni. Supermagazinul monumental, 
implantat în centrul orașului, se Înalță 
masiv, geometric, la cota finală — parter 
și două niveluri — și iși configurează de 
pe acum spațiile comerciale imense. Se 
lucrează in interior ; la umbra zidurilor 
pietrarii pregătesc stive de plăci. Alături, 
înconjurat cu garduri Înalte — centrul 
orașului. Pină ieri era o mica Sahară ar- 
zind la soare, răscolită de vint. Acum se 
lucrează, se așterne betonul, apoi va înce
pe să se ivească marmura în culori care 
va împodobi tot acest centru spațios al o- 
rașului. Marmură din zăcămintele desco
perite în vechii munți ai Tulcei.
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La frumusețile Deltei, la pitorescul locu
rilor, excursionistul roman sau străin a- 
daugă in această vară fierbinte, la Tulcea, 
intilnirile cu această mulțime de oameni 
muncitori, frumusețea acestei geneze in
dustriale, a înfloririi unei zone umane 
inălțindu-se din beton, din oțel, din sticlă, 
din marmură. Tulcea muncește, constru
iește, dărimă, degajează zone, transportă 
și in același timp primește oaspeți mulți, 
din țară, de peste hotare. Și Tulcea este 
ospitalieră, atentă, grijulie, îndatoritoare, 
generoasă, darnică, cu brațele deschise — 
cu mii de brațe deschise, fie că este vorba 
de brațele oamenilor ei, fie că este vorba 
de brațele macaralelor. Deși transformat 
in șantier, Tulcea este un oraș curat, în
grijit, împodobit cu flori. Faleza largă 
strălucește. Hotelul „Delta", solemn, gra
țios, mare, elegant, cu terase spre Dunăre, 
înconjurat de tufe înalte de stuf uriaș, 
de sălcii plingătoare, de covoare de flori, 
înconjurat de șirurile de mașini in care 
scapără soarele. Turiști mulți, intr-un veș
nic du-te-vino colorat, neastimpărat. A- 
glomerație, animație pe străzi, in maga
zine, în cofetării, în piață, pe faleză.

E o uimire, o bucurie de copil, cînd ai 
plecat dintr-o gară și acuma te întorci in 
alta și nu-ți crezi ochilor, deși o știuseși 
acolo, multă vreme înconjurată cu schele, 
aproape nevăzută. Acuma seamănă cu un 
vis frumos, într-un mare palat de sticlă, 
prin pereții căruia privești Dunărea, pe o 
parte, lacul pe cealaltă parte, orașul tot 
și stai și aștepți trenul Instalat pe o ban
că nouă, ca in salonul unei nave cosmice 
sau ca într-un observator astronomic. Gara 
asta de la Tulcea — pe afară are forma 
stilizată a unei bărci pescărești uriașe — 
gara asta este ca un vis pe care îl pu
team visa cu toții, cînd așteptam trenul, în 
nopțile de iarnă la Tulcea, in vechea sală 
de așteptare improvizată, în frig, în ume
zeală. în fum, într-o lumină chioară, in- 
ghesuiți unii în alții, chirciți pe jos, pă
trunși de curenții Dunării, suflațl de cri
văț. Gara asta nouă de la Tulcea pedep
sește toate miile de nopți de coșmar pe
trecute de oameni in vechea gară, în ve
chea sală de așteptare.

e la gara nouă de călători pina 
la antrepozitul frigorific (și el 
operă Importantă a acestor ul
timi ani) se întinde pe un spa
țiu vast, străjuit de Dunăre, 

platforma portuară. Am scris despre ea la 
începutul anului : erau numai gropi, mlaș
tini, cel mai nenorocit petic de pămint. 
Astăzi totul a dispărut, platforma este 
construită, se așterne înaltă, curată ; În
cep instalațiile portuare.

Obiectivul cel mai mare al Tulcei este 
însă uzina de alumină și, imediat după 
aceea, uzina de feroaliaje. în 1973 uzina 
tuleeană va trebui să producă primele 
sute de mii tone de alumină. Aceasta este 
vatra fierbinte a Industriei tulcene ; a- 
ceastn este inima de oțel, inima dc foc, 
de electricitate și de beton a Tulcei. 
Imensul platou - - la nord de oraș și co- 
borind spre Dunăre — este, într-adevăr, 
In aceste zile de august, o imensă vatră 
fierbinte, scăpărătoare. Macarale, sonete, 
autobasculante, munți de materiale de 
construcție, munți de materiale balastiere, 
grupuri urinșe de prese, utilaje, cilindri 
fantastici, bucăți de ziduri. Șl oameni in 
mișcare. Se bat incă piloți, se excavează, 
se toarnă beton, sfe construiesc uriașe ca
verne subterane, se construiesc pereți de 
hale, se sudează bucăți metalice din niște 
piese uriașe. Totul scapără în soare, o 
lume care clocotește parcă precum alu
mina, se alega parcă și se purifică pre
cum alumina.

Scheletele uriașelor hale, fantastice or
gane ale unor uriașe corpuri industriale 

care vor funcționa sub cerul liber, se vor 
profila grandioase pe zarea Tulcei. Con
ducte colosale, ca un vast sistem arterial, 
tuneluri, bazine, utilaje, instalații au fost 
înfipte trainic in adine. Pe o vale, la șase 
kilometri de combinat, excavatoare, bul
dozere lucrează la stația de epurare a< 
combinatului. Intîlnesc foști țărani. Am 
mai descris combinatul, în primăvară. Au 
trecut doar citeva luni peste acești oa
meni, originari din satele împrejmuitoare, 
dar cite s-au schimbat, cite au învățat, 
cit s-au dezmorțit 1 Mulți dintre ei vor fi, 
desigur, nădejdea combinatului. Ei vor da 
o replică, împreună cu toată Tulcea, tu
turor celor care spuneau că Tulcea nu 
are vocații, nu are tradiții pentru înalta 
calificare.

Mulți turiști români — observ — au le
gături cu Tulcea : unii chiar legături mai 
vechi, poate au trăit in Tulcea și revin 
să-și vadă orașul. Cu toții sînt uimiți de 
schimbări, sînt mindri. Vizitează, scoto
cesc orașul, comentează, se bucură. Se 
deapănă amintiri, se derulează imagini 
din vechea Tulce, ca să se înțeleagă mai 
bine ce-i acum. Aici a fost strada Isaccea, 
cu glodul, mocirla pînă la butucul roții, 
oloinița, bragageria, crișmele mizerabile, 
șirurile de căruțe cu caii și boii dejugați, 
pînă la burtă în coceni și paie, magaziile 
de cereale ale negustorilor. Dincoace, 
unde-i hotelul „Delta", era un mic parc, 
cu malul Dunării mincat de ape ; unde-i 
toată faleza asta mare erau ripi. grămezi 
de butuci de salcie, grămezi de stuf, co
cioabe, maidan, creștea căpitănia por
tului o turmă de porci ; unde-i Întreprin
derea pentru valorificarea peștelui erau 
ripi, se stringeau căruțele ce veneau cu 
bacul de peste Dunăre; acum e blocul în
treprinderii, cu depozite frigorifice, plat
forma asfaltată, pontoane, linii de decovil, 
parc de flori, plopi voinici. Unde-i acum 
stadionul modern, construit prin muncă 
patriotică, erau rîpi. Unde se Înalță car
tierul „23 August" era dealul rîpos, mîn- 

cat de ape, pustiu ; pe dealul pe care se 
construiește combinatul de alumină păș
teau oi. Unde sc înalță acum antrepozitul 
frigorific, platforma portuară, gara de că
lători, ernu mlaștini, bălării. Pe locul pe 
care se inalță magazinul universal și pa
latul poștelor șl telecomunicațiilor erau 
așa-numitcle „subcoloane", o îngrămă
dire de maghernițe Întunecoase, Igrasioa
se, veșnic inundate. Pe locul unde se 
înalță palatul administrativ și se așterne 
piața de marmură și se va înălța statuia 
lui Mircea cel Bătrin, erau maghernițe, 
măcelării, cîrciumi murdare, un darac șl 
piața plină cu căruțe cu stuf, cu buturugi, 
cu dovleci și coceni de porumb.

Oamenii vizitează, scotocesc cu ui
mire șl curiozitate orașul, răscolesc amin
tirile. Descoperă Tulcea. Oamenii au în 
general un simț ascuțit al măreției. Și 
mulți dintre ci descoperă că Tulcea a de
venit un loc dc fapte mari. Locurile mari 
ii atrag pc oameni. Oamenii simt că la 
Tulcea se pot realiza — in orice meserie, 
în orice profesie, în orice calificare, orlcît 
de înaltă. De aceea, au loc reîntoarceri 
emoționante la sinul orașului-mamă.

Aceasta este o altă emoționantă replică 
pc care Tulcea umană dc azi o dă trecu
tului : din loc dc îngropare a talentelor, 
din Ioc dc exil, din Ioc de unde oamenii 
fugeau pentru câ nu aveau ce face, Tul
cea a devenit — prin voința și prin în
țelepciunea partidului — loc care ii atra
ge pc oameni șl-l adună in jurul înal
tului foc 
plinirilor 

al muncii, al creației șl al Im- 
umanc.

u cit se dezvoltă și se consoli
dează Tulcea. cu atit mai mari 
valuri de energii civilizatoare 
cuprind întregul nord al Do
brogei, pînă la mare. Am umblat 

prin satele județului, pe frumoasele lui șo
sele modernizate; am umblat prin lanurile 
de griu și de porumb, prin podgorii. Am re
văzut misterioasa constelație a orașului 
minier de la Altin-Tepe, ca o coroană de 
diamante, urcată din adincul dealurilor 
pe fruntea lor. Am revăzut uriașele insta
lații miniere de la Mahmudia și între
prinderea minieră de la Somova. La So
mova se construiește, in această vară, o 
frumoasă școală generală cu etaj ; se in
stalează conducte pentru aducerea apei. 
La Somova a fost inaugurat un dispensar 
cu casă de nașteri, cu două cabinete, cu 
un staționar. L-am cunoscut pe medicul 
de sat Ion Mira, de șapte ani in această 
comună, fericit, entuziast, competent, or- 
ganizindu-și noua lui instituție ocrotitoa
re. Entuziast era si tinărul maistru de 
șantier Nicolae Militam, un pasionat 
constructor, și il asigura pe directorul 
școlii că va construi la Somova cea mai 
frumoasă, cea mai bună școală și, chiar 
dacă proiectantul a neglijat, din economii 
va construi și un apartament, locuința di
rectorului, să nu facă naveta. Și dispen
sarul are locuință pentru medic — și așa 
este bine. Am revăzut frumoasa, roditoa- 
rea Vale a Teliței. cu lanuri bogate, cu 
grădini bogate, cu oameni harnici. Am 
revăzut admirabilele podgorii de la Ni- 
culițel și am spus că odată și odată 
aceste podgorii tot își vor cuceri faima 
meritată în lume. Am revăzut grațiosul 
Măcin, curat și strălucitor, ca o machetă 
de granit bine șlefuit. Am umblat mult 
prin Deltă. Sulina s-a înviorat, a întinerit; 
construiește o fabrică de conserve de 
pește și un antrepozit frigorific. Am re
văzut farul de la Sf. Gheorghe, vitejii 
pescari de mare și admirabila lor așezare. 
La St Gheorghe, ceamuri enorme descăr- 
cau material de construcție pentru un 
castel de apă. pentru noi construcții so
ciale Am văzut, la pescarii de la Sf. 
Gheorghe, o exemplară organizare a 
muncii și disciplină și hărnicie. Dar și o 
protecție a muncii exemplară. Pe vapo
rașele ce îi duc și îi aduc din mare sint 
instalate stații de radio pentru legătura 
cu secția din Sf. Gheorghe și cu între
prinderea din Sulina, și cu „meteorul" din 
Constanța, și cu Centrala Deltei din Tul
cea. De altfel, în toată Delta se comunică 
prin stații de radio. Am cunoscut, la Sf. 
Gheorghe, pe șefa secției piscicole, tova
rășa Axenia Dumitriu, și pe soțul ei. căJ 
pitanul marinar Hristu Dumitriu, amin- 
doi comuniști. El duce bărcile citorva bri
găzi in mare, le supraveghează acolo, 
ocrotitor, cit timp pescarii muncesc, apoi 
le aduce înapoi. Mă gîndesc că aseme
nea oameni, cu miile și cu zecile de mii, 
contribuie prin munca, prin pregătirea și 
prin atașamentul lor ia înflorirea jude
țului și a orașului lor.

ulcea își zidește cetatea, orașul, 
satele și un suflet nou, mare, al 
întregii umanități a județului. 
Am călătorit o noapte prin cele 
mai îndepărtate, singuratice 

locuri ale Deltei — zona dintre Sf. Gheor
ghe și Razelm. S-au construit acolo, în 
ultimii ani, vreo opt mari pepiniere și 
crescătorii de crap. Construcții moderne, 
lucrări moderne, utilaje, linie de înaltă 
tensiune, constelații electrice, ingenioase 
amenajări menite să sporească bogăția 
țării, construcții, case, blocuri conforta
bile. La una dintre aceste crescătorii, cea 
mai îndepărtată și cea mai mare, pe ma
lul mării — la Perișor — l-am cunoscut 
pe inginerul piscicol Dionisie Ursea, de 
doi ani aici. Lucrează cu un colectiv de 
vreo 70 de oameni. Tinărul inginer Ursea 
spunea că nu se gindește să plece, deși 
uneori îl răzbește singurătatea. Dar mai 
are încă multe de învățat pentru profesia 
lui și unde ar putea să învețe mai mult 
decît în această, cea mai mare, cea mai 
modernă crescătorie din Deltă ? înțr-ade- 
văr, cînd a mai avut un inginer din Ro
mânia o asemenea bază materială, tehni
că în care să poată munci, să se poată 
realiza, să poată valorifica la maximum 
cunoștințele lui, să poată fi folositor so
cietății in cel mai înalt grad ! Printre 
celelalte mari construcții, la Perișor se 
află și un bloc de locuințe cu etaj, cu 
12 apartamente. Dacă ne gîndim bine, 
însă, acel bloc pe țărmul mării este trup 
din trupul Tulcei. el face parte din uriașa 
cetate umană care se făurește acum la 
Tulcea. în. această linie de înaltă tensiu
ne, străbătind falnică imensitățile Deltei, 
în acest labirint de canale conducind prin
tre marile pepiniere piscicole, în aceste 
stații de radio, care suprimă depărtările 
și izolarea, in sufletul acestui inginer 
conștient că are ce învăța din această 
mare operă socialistă, cu planuri severe 
de producție, în această șalupă, care cir
culă zilnic zece ore prin labirintul Deltei 
ca să distribuie pline muncitorilor, simt 
forța șl măreția orașului și ale țării în
tregi. marele umanism al unei orînduirl 
pentru care omul, oriunde ar lucra, este 
bunul suprem.

Cum aș putea să-mi Înăbuș admirația 
de scriitor și bucuria de a transcrie aici 
din nou cuvintele secretarului general al 
partidului : „Sînt convins că dacă Emi- 
ncscu ar fi astăzi aici — și printre noi 
șe găsesc patru scriitori — ar fi de acord 
cu mine să schimbăm cuvintele pe care 
el le-a atribuit lui Mircea cel Bătrin — și 
anume să spună : „Eu îmi apăr fericirea, 
bunăstarea, națiunea, comunismul" și, de 
aceea, tot ce mișcă în România, întregul x 
popor, urmează politica comuniștilor, pen
tru că este politica viitorului națiunii ro
mâne".

„Eu Îmi apăr fericirea, bunăstarea, na
țiunea, comunismul" — iată o imagine 
ce va rămfne îndelung In sufletul Între
gului popor, în întreaga gîndire a țării. 
Nici nu se putea un loc mai fericit, mal 
norocos. In care să izbucnească și să ră
sune asemenea cuvinte inspirate și scin- 
teietoare decît pămintul Tulcei, atit de 
grăitor și sintetic exprimlnd, ca o efigie, 
marile realizări ale României socialiste.
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au anunțat zilele 
ele primelor pa- 
potriylt londone-

l. „este o realitate dură și în- 
estabilă că tineretul resimte cel 
puternic lovitura 

tâ realitate.
; ti tu ie ceva

un
, , potrivit statisticilor furnizate de Minis

terul Muncii, numărul șomerilor se 
ridică la 5,4 milioane, ceea cc repre
zintă 6 la sută dm populația activă 
a țârii. Numai în anul 1970 și-au 
pierdut locurile de 
milioane de sala- 
riați. Ziarul „Wa
shington Post", 
referindu-se la 
proporțiile pe 
care le cunoaște 
în prezent arma
ta „brațelor de 
prisos", relevă ca 
este vorba de 
cifră record pen 
tru perioada post 
belică. ce 
să dea na

șomajului. A- 
conchide ziarul, 
firesc in «sistemul 

care pune in centrul lui profitul și 
in care monopolurile manevrează 
piața muncii după bunul lor plac și 
potrivit intereselor lor înguste".

Șomajul intră în tot mai multe
case italiene ecent revista
„Euroț Institutul na
țional unța existenja
a 120£ e fără ocupa
ție. cu 400 000 mai mult decit in anul 
1969. Japonia trăiește sub același 
spectru. Buletinul oficial editat de 
Biroul de statistică de pe lingă ca
binetul primului ministru vorbește 
de o diminuare a ritmului de ocu
pare a forței de muncă de la 2.2 la 
sută in 1966 la 0,6 la sută in 1970.

tara producției, cum ar fi tinerii sau 
femeile care nu au lucrai vreodată, 
dar acum iși caută o slujbă. După 
unii economiști occidentali, numărul 
real al șomci ilor - al „deșeurilor 
societății de consum", cum se expri
mă revista americană „Newsweek" 
— este cel puțin dublu decit o indică 
statisticile oficiale.

Această „explozie a șomajului" p- 
care o cunoaște lumea capitalistă si 
căreia ii cad victime milioane de oa
meni ai muncii și t imiliile lor re
levă cu pregnanța inconsistența teo
riilor vehiculate in Occident potri
vit cărora așa-zisul „capitalism 
transformat" al celei dc-a doua ju
mătăți a secolului XX ar fi reușit 
sâ rezolve problema suprapopulatei 
relative, a șomajului, cel puțin in 
țările evoluate sub raport economic.

O deosebită acuitate capătă in

prima dală de Ia sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial cind un mare 
număr de specialiști continuă să șo
meze, iar alții sint nevoiți să se an
gajez” ca șoferi de autobuze sau ca
mioane".

La creșterea acestui fenomen 
.<dauRB șomajul ce însoțește inevita
bil in lumea capitalistă progresul 
tehnic. El este generat de restringe- 
rea producției șl de reducerea acti- 
\ it ații în ramurile ale căror produse 
sau servicii sint înlăturate de pe 
piață, ccdind locul altora noi. Printre 
aceste lamuri se numără transportul 
feroviar (vezi crahul companiei a- 
mcrlcane „Penn Central Railroad"), 
extracția cărbunelui (închiderea mi
nelor din bazinul Ruhr-ului), pre
cum și unele sectoare ale industriei 
prelucrătoare, ca,................ ......
bumbacului sau a

f
se înfăptuirile 

prezentului

DRAMA

Cifre despre
Herald

muncă 
pentru

șomaj in țările

OAMENILOR DE PRISOS

nui loc de 
a devenit . 
ei o obsesie". Po
trivit aceluiași 
ziar, in anumite 
regiuni ale țării 
„șomajul juvenil" 
se ridică Ia 19 la 
sută in rindurile 
albilor și la 42 la 
sută in ce priveș
te populația de 
culoare. „Ceea ce 
se întimplă acum
— declara revis
tei ‘ „L'Express" 
liderul unei orga
nizații sindicale 
din orașul Seattle
— se aseamănă 
cu marea depre
siune din anii '30, 
mai bine zis se 
fac simțiți pașii 
fantomelor ace
lei perioade". Re
giuni în care șo
majul a luat pro
porții catastrofale au fost declarate 
„zone ale dezastrului", iar auto
ritățile locale au cerut guvernului 
federal ajutoare excepționale, de ge
nul celor acordate in caz de inunda
ții. seisme sau alte calamități natu
rale.

„Canada n-a mai cunoscut vreoda
tă un număr atit de mare de oameni 
fără slujbe", arata cotidianul „Daily 
News", care apreciază că șomajul a 
devenit ..un adevărat flagel pentru 
muncitorii din această țară". Abor
dând această problemă în Camera 
Comunelor, mi orarul -ffe externe--- aF 
Canadei, Mitchell Sharp, -releva ca- 
această calamitate, cuprinzind 750 000 
de persoane, afectează practic toate 
ramurile economiei naționale și toa
te categoriile de salariați. Dar și aci 
el este cel mai răspindit printre ti
neri care, in decembrie 1970, repre
zentau 50 la sută din totalul celor 
fără ocupație.

Presa franceză dezvăluie realități 
similare. Săptăminalul ..Le Nouvel 
Observateur" arată că, la inceputul 
acestui an, in Franța existau oficial 
500 000 de șomeri, adică echivalentul 
populației unui oraș ca LyonuL Ceea 
ce neliniștește insă mai mult, subli
niază publicația franceză, este faptul 
că din cei o jumătate de milion de 
oameni fără lucru, peste 200 000 sint 
tineri sub 25 de ani. Pentru ziarul 
..Le Monde" tinerii — asemeni fe
meilor și imigranților — au devenit 
„paria societății industriale". Iar 
pentru ,J’Humanite", care a între
prins de curind o anchetă pe această

• Tinerii
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în legendara Colhidadc pildă, industria 
pielăriei, adică ra
muri bazate pe 
materii prime 
tradiționale.

Amploarea deo
sebită a armatei 
industriale de re
zervă se datoreș- 
te. de asemenea, 
practicilor capita
lismului monopo
list de stat vizind 
combaterea infla
ției prin șomaj. 
S-a constatat că, 
in timp ce infla
ția s-a dovedit 
puțin receptivă la 
terapeutica admi
nistrată, activita
tea economică 
este aceea care a 
resimțit in fapt 
efectele măsurilor 
antiinflaționiste a- 
doptate in cursul 
ultimilor ani in 
majoritatea țări
lor capitaliste 
dezvoltate. Re- 
strîngerea credi
tului a afectat in
vestițiile. Ca ur
mare, ritmul creș
terii economice 
s-a încetinit, nu
meroase companii 
reducindu-și acti
vitatea. Și, in ul
timă instanță, tot 
masele salariate 
au fost acelea ca
re au suportat 
consecințele.

Creșterea șoma
jului este, totoda- 
tă, una din conse
cințele inelucta
bile ale penetra
ției capitalului 
străin in nume
roase țări occi
dentale. Presa ca
nadiană vorbește 
tot mai mult des
pre eforturile au

torităților de la Ottawa de a scoate 
Canada de sub dependența celor a- 
proape 7 000 de monopoluri americane 
ce acționează în această țară și care 
antrenează un șomaj permanent de 10 
la sută din populația activă. „Firma 
italiană Fiat, care controlează 75 la 
sută din producția franceză de auto
mobile — scrie ziarul „Combat" — în 
cazul in care ar suferi o criză de des
facere, ar începe licențierile, firește, 
la întreprinderile din Franța". Politi
ca monopolurilor internaționale a îm
pins „Rolls Royce"-ul la faliment, 
„Boeing"-ul la- concedierea a 50 la sută 
din personalul său. iar firma „Loc
kheed” la concedierea a 7 000—8 000 
de salariați.

..Aceștia, scrie „Le Nouvel Obser
vateur" referindu-se la șomeri, sint 
soldați ai „armatei de rezervă", care 
permite capitalismului să funcțione
ze. Dacă ei șomează, aceasta nu se 
datorează unei oarecari inadaptări 
profesionale la structura muncii pe 
care o impune industria. Ei sint cei 
sacrificați de o raționalizare care 
permite industriei să se dezvolte con
comitent cu «dezagregarea- mîinii 
de lucru. Orțcare ar fi capacitățile 
lor, nu este nevoie de ei. Raționali
zarea și concentrarea capitalului, 
rentabile in termeni financiari și la 
scara întreprinderii, au astfel ca re
vers, la scara intregli societăți, a- 
ceastă uriașă irosire de forță umană, 
care este sterilizarea a milioane de 
vieți".

dică. și incinta respectivă 
este inundată. De cealaltă 
parte a el există alte stă- 
vilare prin care se eva
cuează apa după ce s-a 
limpezit, l&sind la fund 
tot mîlul adus. Operația 
se repetă de nenumărate 
ori, de-a lungul mai mul
tor ani. Se formează ast
fel. treptat, un strat de 
sol nou. deosebit de fertil. 
Prin acest procedeu sim
plu au fost smulse mlaș
tinii, lingă orașul Poți, o 
mie de hectare. în curind 
va începe colmatarea unei 
noi incinte mlăștinoase de 
9 000 de hectare. Recent a 
început aici și aplicarea 
unei metode mult mai 
rapide : drăgi refulatoare 
sorb dintr-un Iac nămolul 
și-1 trimit prin tuburi pe 
porțiunea de mlaștină ce 
urmează a fi desecată.

Pe parcursul acestor 
rinduri a revenit cuvintul 
„ceai", desigur nu intim- 
plător. Se relatează că 
primele cești de ceai au 
fost servite în Gruzia in 
anul 1770. Dar nici atunci 
și nici mult mai tirziu 
nimănui nu i-a trecut 
prin minte că Gruzia va 
deveni o mare producă
toare de ceai. Au existat 
și înainte de revoluție 
citeva încercări sporadice 
de a cultiva această plan
tă aromată in Gruzia. dar 
ea a fost aclimatizată și 
apoi plantată pe suprafe
țe întinse in Colhida și in 
regiunile sud-tropicale ve
cine ale Gruziei numai 
după revoluție.

Dacă in anii 1921—1924 
Gruzia a produs in total 
doar 140 de tone de ceai 
prelucrat, anul trecut pro
ducția de frunze de ceai 
a acestei republici a a- 
juns la 250 000 tone recol
tate de pe plantații ce se 
întind pe aproape 70 000 
de hectare. Din această 
producție brută au rezul
tat 64 000 tone de ceai 
prelucrat. Directivele Con
gresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S. prevăd ca pină 
in 1975 producția de frun
ze de ceai a Gruziei să 
ajungă la 272 000 tone; 
dar cultivatorii gruzini au 
venit -cu o contra-propu- 
nere : ei se angajează să 
rotunjească cifra la 
300 000 tone de frunze, 
cantitate din care se poa
te prepara atita ceai cit 
să acopere in linii mari 
necesitatea de consum a 
întregii Uniuni Sovietice. 
Munca grea de recoltare 
manuală a frunzelor de 
ceai (sint bune de cules 
numai primele trei-patru 
frunzulițe fragede din vir- 
ful fiecărui lăstar) este 
mult ușurată în prezent 
prin realizarea unor în
tinse plantații de tip in
dustrial, in care recolta
rea — ca și lucrările de 
întreținere — se fac me
canic. In Gruzia a fost 
realizată, pentru prima 
oară în lume, o combină 
de recoltat ceai.

Adevărata lină de aur 
pe care au căutat-o zadar
nic legendarii argonauți 
pe meleagurile Colhidei 
se dovedește astăzi a fi 
frunza măruntă și aro
mată a arbustului de ceai. 
Nu vor trece prea mulți 
ani pină cînd întreaga 
depresiune a Colhidei va 
deveni o imensă planta
ție, iar mlaștinile odinioa
ră atotstăpinitoare aici, 
vor fi devenit doar o 
amintire a trecutului.

secării Colhidei au putut 
Înregistra doar victorii 
modeste ; dar eroii ace
lei bătălii grele, evocați 
cu deosebită vigoare de 
scriitorul Konstantin 
Paustovskl In povestirea 
„Colhida", au crezut cu 
ardoare că ziua cind mlaș
tina va fi definitiv în
vinsă va veni. Ei au să
pat primele canale, au 
înălțat primele diguri, au 
plantat cu ceai și citrice 
primele hectare smulse 
mlaștinii. Prin anii '30 au 
apărut aici 
excavatoare, _ 
mioane și. o dată cu ele, 
anvergura lucrărilor a 
crescut considerabil. Apoi 
a venit războiul. Dar bă
tălia cu mlaștina a fost 
reluată in 1944. Zece ani 
mai tirziu, de-a lungul 
malului drept al rîului

tinată în principal acope
ririi nevoilor de trans
port din agricultură. In 
viitorul apropiat uzina se 
va reconstrui și extinde.

Pe drumul care duce 
din Kutaisi spre apus, 
crestele semețe ale Cau- 
cazului rămin tot mai de
parte în urmă, ca niște 
inexpugnabile metereze, 
iar in față se întinde cit 
vezi cu ochii o cimpie ne
tedă ca masa. Peisajul 
este subtropical, populat 
de palmieri și eucalipți, 
bananieri și cedri, leandri 
și magnolii, chiar și de 
cringuri de bambus. Fa
cem un popas la Tzhaltu- 
bo. una dintre cele mai 
vestite stațiuni balneare 
ale Gruziei (in traducere, 
cuvîntul Tzhaltubo în
seamnă „apă caldă"). Isto
ria utilizării în scopuri

Cunoaștem încă de pe 
băncile școlii mitul antic 
despre expediția îndrăz
neților argonauți care, 
înfruntînd vrăjmășia mă
rii. s-au îndreptat spre 
țărmurile Colhidei în cău
tarea linii de aur. Colin
da nu este insă doar un 
tărim al legendei ci unul 
aevea, unde printre vesti
giile unei civilizații stră
vechi, dai la fiecare pas 
de înfăptuirile prezen
tului.

încă in veacurile 6—4 
î.e.n. s-au format pe te
ritoriul Gruziei de azi 
două state — Colhida și 
Iberia. Colhida a fost un 
stat antic puternic, in ca
re se făcea agricultură și 
se creșteau animale, care 
avea propriile sale centre 
metalurgice șl meșteșugă
rești și stabilise întinse 
legături comerciale cu lu
mea antică greacă. Grecii 
au întemeiat pe țărmul 
colhidic al Mării 
orașe — colonii _____
toare cum au fost Dloscu- 
ria, Fazis, Trapezund și 
altele. în prezent, arheo
logii dezgroapă splendide 
mărturii ale civilizației 
antice colhidiene.

Colonia grecească Dios- 
curia a fost descoperită 
pe fundul Mării Negre, in 
fața actualului oraș Su- 
humi. Orașul care a exis
tat aici cu două milenii și 
jumătate în urmă a fost 
înghițit de valuri în ur
ma unei surpări a țărmu
lui. Dar cind marea e li
niștită, la 100—200 metri 
de țărmul actual, se pot 
distinge ruinele vechiului 
oraș, in prezent arie de 
cercetări pentru arheo
logi. Au și fost scoase de 
sub apa mării piese pre
țioase, iar pe măsură ce 
arheologia marină își va 
perfecționa mijloacele, fâ- 
cind posibile cercetări la 
adincimi mai mari, vor fi 
aduse la suprafață, fără 
îndoială, și alte vestigii 
ale Dioscuriei.

Am avut prilejul să că
lătoresc prin regiunea le
gendarei Colhide, să cu
nosc urmele trecutului 
său milenar, ca și reali
zările ei prezente. Primul 
centru important pe care 
l-am vizitat a fost orașul 
Kutaisi, cu o populație de 
150 000 locuitori, vestit 
prin monumentele sale is
torice. Ca centru indus
trial, el s-a înscris pe 
harta Gruziei sovietice in 
anul 1923, cind a intrat 
in funcțiune aici o fabri
că de postav. întreprin
derea există și azi, extin
să și înzestrată cu noi 
utilaje. Dar în ansamblu 
Kutaisi numără în pre
zent nu mai puțin de 50 
de întreprinderi indus
triale — constructoare de 
mașini, chimice, de pre
lucrare a lemnului, de 
industrie ușoară, alimen
tară etc. Dintre toate, o- 
rașul se mindrește in pri
mul rind cu uzina de au
tocamioane „Ordjonikid- 
ze“, specializată în pro
ducția autotrenurilor 
„Colhida" (camion plus 
semiremorcă cu o capaci
tate de încărcare de 11,5 
tone). In prezent de pe 
porțile uzinei ies anual 
peste 10 000 de „Colhide", 
plus cantități importante 
de piese de schimb. Con- 
dueîndu-mă prin secții, 
directorul întreprinderii 
mi-a spus că o parte a 
producției merge la ex
port, iar cealaltă este des-

și primele 
drăgi. ca-

Occidentulu

Asemenea scene pot fi întilnite adesea în marile metropole ale lumii 
capitaliste. în fața biroului de plasare a brafelor de muncă, șiruri nes- 
fîrșite de șomeri. Fotografia de mai sus, zguduitoare prin dramatismul 

ei, a apărut în revista americană „New York Times Magazine"

,,paria

A fi doctor

In prezent, arată ziarul „Japan Ti
mes". ofertele de angajare sint prac
tic înghețate, fapt ce a contribuit la 
sporirea numărului șomerilor pină la 
700 000.

Chiar în acele țări capitaliste unde 
se simte o penurie de forță de mun
că (recurgîndu-se la importul de 
muncitori) șomajul n-a încetat să 
existe, inregistrind doar fluxuri și 
refluxuri periodice. Așa, de pildă, in 
R.F. a Germaniei, potrivit buletinu
lui oficial al cancelariei federale, 
sint circa 150 000 de șomeri, deși in 
această țară lucrează aproape trei 
milioane de muncitori străini.

„I.L.O. Year Book of Labour Sta
tistics" — un studiu asupra folosirii 
brațelor de muncă elaborat de ex- 
perții Organizației Internaționale a 
Muncii — relevă că șomajul a sporit 
anul trecut, dincolo de „cota de aler
tă". in peste 20 de țări capitaliste. 
Studiul amintit evaluează numărul 
total al șomerilor din țările capitalis
te dezvoltate la 10—11 milioane, iar 
pierderile pricinuite de acest flagel 
la circa 10 la sută din venitul lor 
național. Trebuie însă subliniat — 
cum arată înșiși autorii studiului — 
că aceste cifre subestimează realita
tea. Statisticile oficiale, pe baza că
rora sint elaborate aceste lucrări de 
sinteză, înregistrează ca șomeri doar 
„persoanele care nu au de lucru și 
caută activ un loc de muncă". Cei 
care lucrează numai citeva ore pe 
săptămână nu sint incluși in cate
goria șomerilor. Nu sint luate in sea
mă nici alte persoane rămase in a-

Zile și nopfi

Negre 
inflori- însemnări de călătorie

din Uniunea Sovietică

„ȚARA
MARILO R
VAL URI“

Pentru a te deplasa pe firul șo
selelor din zona eliberată a Laosului 
trebuie să respecți legile nescrise, 
dar riguroase, impuse in acești ani 
de atacurile aviației americane. Ma
șina cu care călătorim se deplasează 
numai seara tirziu ori dimineața în 
zori. Ziua mergem pe poteci deschi
se, in hățișul junglei, sau ne strecu- 
răm infășurați in foi de camuflaj pe 
liziera șoselei, in umbra tufișurilor. 
Zona eliberată a Laosului a fost in 
ultimii ani ținta unor atacuri aeriene 
care in unele perioade au ajuns la 
500, 700, 1000 de raiduri de bombar
dament in 24 de ore. Ziua, pe dis
tanțe foarte mari, nu intilnești nici 
o ființă omenească. Atotputernică 
domnește aici doar vegetația junglei 
de munte, de un verde închis. în fața 
amenințării bombelor inamice oame
nii s-au retras. In păduri, in peșteri, 
in locuri bine adăpostite. Și, cu toate 
acestea, prezența omului, a faptei 
sale, este atestată continuu și pretu
tindeni . In primul rind, pe șoseaua 
care șerpuiește neîntrerupt, punctată 
de-a lungul său, de ambele părți, de 
zeci și sute de cratere de bombe : 
apoi, in orezăriile întreținute in con
diții optime, cu sistemul lor in
genios de irigații. In bună stare de 
funcționare, sau in stivele de lemn 
de bambus tăiate de muncitorii fo-

restierî, gata pentru a fi expediate 
in orice moment acolo unde este 
nevoie.

Sintem Ia începutul sezonului plo
ios. In prima noapte pe care o pe
trecem străbătind drumurile zonei 
eliberate, cerne o burniță deasă, apă
sătoare. Pe digurile orezăriilor se 
zăresc din loc in loc grupuri de oa
meni in pelerine albastre care urmă
resc cu atenție cota apelor pentru a 
interveni la nevoie. Tirziu, in noapte, 
întilnim un grup de tinere fete im- 
brăcate în uniforma forțelor armate 
patriotice, apoi, un alt grup, de elevi, 
lucrind la lumina felinarelor, in po
fida ploii, pentru repararea terasa- 
mentului șoseiei. Pe firul cite unui 
riu abia se disting roiuri de luminițe 
mișcătoare. Sint sampanurile — lo-y 
cuință ale familiilor de pescari ce-și 
duc viața pe luciul apelor bogate in 
pește.

Șoselele zonei eliberate a Laosu
lui iși au marca lor caracteristică, 
blazonul lor singular. Așa după cum 
atitea din drumurile Vietnamu
lui de Nord sint identificabile, ime
diat după tuburile de ciment îngro
pate de-a lungul lor, kilometri in șir, 
care servesc drept adăposturi indivi
duale in timpul alarmelor aeriene, 
șoselele de munte ale Laosului sint 
străjuite de sute și sute de lăcașuri

prezent șomajul în rindul specialiș
tilor, așa-zisul „șomaj tehnologic" — 
fenomen nou. apărut in perioada 
postbelică. „De-a lungul străzii 128 
care înconjoară orașul american Bos
ton, altădată simbol al reușitei teh
nice, scrie ziarul „Le Monde", fir
mele electronice iși închid porțile : 
10 000 de cercetători, ingineri și teh
nicieni și-au pierdut posturile". „A 
fi doctor in științe este astăzi un 
handicap", declara reporterului ace
luiași ziar, un fizician care a lucrat 
la, „Stanford Research Institute", dar 
care de doi ani este șomer. în timp 
ce șomajul în rindul fizicienilor atin
ge 4 la sută, 1500 de noi doctori in 
fizică se află aruncați pe piața mun
cii de la 1 iulie. Aceeași soarta o îm
părtășesc chimiștii, biologii ca și 
specialiștii din alte domenii. Cei mai 
mulți specialiști americani nu apar
țin vreunui sindicat care să le apere 
drepturile. Se apreciază că în Sta
tele Unite există în rîndurile șome
rilor 65 000 de cercetători. ingineri 
sau tehnicieni, adică 4.5 la sută din 
efectivul total de specialiști ameri
cani. Cele mai afectate de acest fla
gel sint sectoarele tehnologiei „de 
virf" — cercetarea spațială, aeronau
tica, electronica. „Faimosul «brain- 
drain» (..fuga creierelor") din Euro
pa de vest spre America a luat sfir- 
șit, scrie revista „L’Usine Nouvelle" ; 
europenii se întorc acasă".

Numai că nici în țările vest-euro- 
pene specialiștii nu au o soartă mai 
bună. „La Londra, scrie „The Eco
nomist”, s-a precizat că este pentru Gh. CERCELESCU

săpate în rocă pentru a servi In si
tuații similare. Atunci cind avioanele 
inamice te surprind pe șoselele căță
rate pe creste, galeriile de sub munte 
oferă un refugiu sigur, la fel de sigur 
ca desișul junglei. Nenumăratelor 
adăposturi deschise de oameni ' 
peretele de piatră li __ 
vastele peșteri naturale din nord- 
estul Laosului, în care s-au instalat, 
în acești ani, instituții de stat și 
obiective culturale, spitale și maga
zine, ateliere și școli, întregi așezări 
omenești. Și astfel, jungla și peștera 
au devenit sanctuar și scut al civili
zației acestor locuri, citadelă inex
pugnabilă a forțelor patriotice laoție- 
ne.

La sfîrșitul călătoriei, în seara de 
dinaintea plecării, vizita noastră a- 
vea să se întregească in modul cel 
mai fericit printr-o discuție îndelun
gată cu prințul Sufanuvong, pre
ședintele Frontului Patriotic Laoțian. 
Am dorit să aflu, din izvorul cel mai 
competent, cum. cind. în ce împre
jurări s-a născut această tactică de 
rezistență in luptă — pe cit de ro
mantică și de spectaculoasă, pe atît 
de realistă și de lucidă. Prințul a 
zîmbit și a dat răspunsul cel mai 
simplu și mai firesc. „Totul a fost 
determinat de declanșarea, la 17 mai 
1964, a bombardamentelor aviației 
americane asupra zonei eliberate a 
Laosului. Ținutul acesta are din- 
totdeauna nenumărate grote, dar în 
trecut ele nu au servit oamenilor in 
mod deosebit. Au venit însă pentru 
a arunca bombe asupra noastră a- 
vioanele supersonice, superfortărețe- 
le zburătoare «B-52». Atunci ne-arn 
hotărit să recurgem la adăpostul 
oferit de grote. Aici sintem in depli
nă securitate. Viața locuitorilor noș
tri continuă aici în siguranță. Activi
tatea conducerii noastre se desfășoa
ră și ea in grote. Nu ne temem de 
dușman, dar trebuie să ne protejăm 
toate forțele, să le apărăm, pentru 
că numai in acest fel vom putea să 
continuăm victorios lupta".

Laosul eroic al acestor ani oferă o 
pildă înălțătoare de rezistență victo
rioasă a unui popor puternic in mij
locul naturii, a pămintului său natal, 
in fața agresorului. Ghidul cel mai 
prețios în călătoria prin Laos ne este 
Sisana Sisane, fruntaș al luptei pen
tru independența Laosului și presti
gios reprezentant al culturii laoțiene 
contemporane Membru al C.C. aJ 
Frontului Patriotic din Laos, domnia 
sa este șef adjunct al Departamen
tului de propagandă al Frontului, 
concomitent asumă funcțiile de di
rector general al Agenției de presă 
Kaosan Pathet Lao și al postului de

____  în
se adaugă

radio Vocea Pathet Lao. „Trebuie să 
muncim fiecare cit cinci, cit zece — 
spune el ; față de ceea ce avem de 
îndeplinit numărul cadrelor noastre 
este deocamdată insuficient". De 
aceea nu am fost surprins intîlnin- 
du-1 într-una din zile in mijlocul zia
riștilor, apoi, cu altă ocazie, vizitind 
Ansamblul de cintece și dansuri al 
Neo Lao Haksat, principala trupă 
artistică a țării, să-l regăsim dind in
dicații artiștilor. între atitea solici
tări, Sisana Sisane găsește timpul 
necesar pentru a ne vorbi ore in 
șir despre problema laoțiană sub di
versele sale fațete, cu luciditatea 
omului politic și fantezia artistului, 
cu scrupulozitatea istoricului. „Denu
mirea țârii noastre — spune Sisana 
Sisane — provine de la numele dat 
odinioară pe aceste meleaguri Me- 
kongului — Lang Sa — care înseam
nă cfluviul marilor valuri»".

însăși istoria noastră este istoria 
„marilor valuri" ale luptei pentru In
dependență. Evocind anii din urmă, 
Interlocutorul relevă că suprafața 
zonei eliberate sporește necontenit.

terapeutice a izvoarelor 
termale de aici se pierde 
in negura vremii. Legen
da spune că efectul mira
culos al acestor ‘ 
ar fi fost descoperit 
un păstor. Băile 
dau rezultate 
de bune in 
reumatismului, 
cardio-vasculare 
sistemului nervos, 
gă izvoare au 
înălțate pavilioane __

■* derne cu bazine și cu ca
bine individuale, sanato
rii. Debitul izvoarelor 
este de 20 de milioane li
tri pe zi, din care pentru 
băi se utilizează mai bine 
de două treimi. In această 
localitate a Gruziei apu
sene sosesc anual la cură 
și odihnă peste o sută de 
mii de oameni din toate 
colțurile Uniunii Sovieti
ce. Clima subtropicala 
face posibilă funcționarea- 
băilor în tot timpul anu
lui.

Am ajuns în inima de
presiunii Colhidei. Ni se 
pare că ne aflăm intr-un 
adevărat eden terestru : 
vaste plantații de ceai, li
vezi de lămii, mandarini 
și portocali, plantații de 
dafini și smochini. Este 
un eden creat de mina 
omului, într-o încleștare 
continuă cu natura. Vije
lioasele rîuri Inguri, 
Rioni. Hobi și altele, co- 
borînd din văile Cauca- 
zului, se revarsă frecvent 
transformind depresiunea 
Colhidei intr-o mlaștină 
de nepătruns. Veacuri la 
rind oamenii au fost ne
putincioși in fața imensei 
mlaștini și a roiurilor de 
țințari răspinditori de 
malarie. Acum lucrurile 
s-au schimbat. Periculoșii 
anofeli au fost stirpiți ca 
urmare a unor vaste și 
repetate acțiuni de com
batere, inclusiv cu ajuto
rul unor substanțe chimi
ce, răspîndite peste stufă
rișuri de avioane sanita
re. O dată cu dispariția 
lor a dispărut și malaria. 
Cel dinții asalt asu
pra mlaștinii a fost por
nit încă în primii ani de 
după revoluție. Desigur, 
luptînd numai cu casma- 
le și lopeți, pionierii de-

izvoare 
de 

acestea 
deosebit 
tratarea 

bolilor 
ale 
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Și
J*

Rioni, erau desecate 40 000 
hectare. Lungimea totală 
a canalelor săpate atin
sese 1 447 de km, cea a 
digurilor înălțate — 209 
km, iar a drumurilor a- 
menajate — 340 km. Se 
repurtase o importantă 
victorie asupra împără
ției stufărișurilor și săl
ciilor ; dar ofensiva n-a 
încetat nici in anii care 
au urmat. Anul trecut su
prafețele redate agricul
turii au ajuns la 90 000 
hectare. In prima jumă
tate a acestui an au fost 
adăugate alte 700 hecta
re pe care s-au creat sov
hozurile „Kolheti" și 
„Gantiani", specializate in 
cultura ceaiului, citrice
lor. dafinului, tung-ului și 
viței de vie. Depresiunea 
are in total circa 220 000 
hectare.

De-a lungul . nurilor 
Rioni, Hobi și ai afluenți
lor lor au fost înălțate di
guri de apărare împotriva 
revărsărilor, in timp ce 
canale speciale adună a- 
pele freatice și surplusul 
celor rezultate din ploiie 
torențiale. Potrivit direc
tivelor Congresului al 
XXIV-Iea al P.C.U.S., in 
actualul cincinal vor fi 
desecate aici alte 40 000 
hectare. Acolo unde dom
nește încă mlaștina se vor 
ivi in anii ce vin 20 de 
noi sovhozuri producătoa
re de ceai, citrice, plante 
aromate și oleaginoase, 
iar pe țărmul Mării Negre 
se vor înșira ca într-o sal
bă noi sanatorii și case 
de odihnă, se vor amena
ja plaje întinse.

In strategia complexă a 
lucrărilor de hidroamelio
rații din depresiunea Col
hidei se recurge, alături 
de atacul frontal cu re
zultate imediate, și la lu
crări cu rezultate mal în
depărtate, dar care costă 
mult mai puțin. Este vor
ba de metoda desecării 
mlaștinii prin colmatare 
cu ajutorul milului adus 
de rîuri. Am văzut cum 
se aplică această metodă 
lingă orașul Poți, unde o 
vastă zonă mlăștinoasă a 
fost înconjurată cu diguri. 
Cînd apa rîului Rioni vine 
miloasă, stăvilarele se ri Silviu PODINA

...Dimineața. înainte de a se lu
mina, pornim la drum pe o șosea si
nuoasă și desfundată. Ultima por
țiune a traseului o parcurgem pe jos, 
prin lanuri de porumb și manioc, 
prin grădini de legume. Sint terenu
rile agricole cultivate de membrii co
lectivului Imprimeriei Centrale o 
Frontului Patriotic din Laos. Poteca 
urcă pină sub pintecul unui masiv 
muntos împădurit : trecem peste un 
torent pe o punte improvizată din 
carcasa unei bombe cu bile — una

Reportaj din zonele eliberate
ale Laosului

Din cele 18 provincii, 117 districte, 
1 078 comune și 13 057 de sate ale 
țării, zona eliberată cuprinde astăzi 
circa 700 comune. Se estimează că 
zona eliberată înglobează peste 8 000 
de sate. Concomitent cu extinderea 
sa, zona eliberată s-a consolidat și 
s-a dezvoltat In domeniul agricol, de 
pildă — din 1966 pină azi, suprafața 
cultivată a crescut in fiecare an cu 
600—1 000 ha. A fost introdusă, pen
tru prima oară in istoria țării, a doua 
recoltă anuală de orez Se dezvoltă 
artizanatul și mica industrie, comer
țul. S-au Înregistrat succese impor
tante in dezvoltarea invățămintului 
și in ocrotirea sănătății populației, 
încolțesc mlădițele unei vieți noi în 
regiunile eliberate ale Laosului.

îngemănate, lupta și munca, veghea 
neslăbită și efortul creator conturează 
chipul eroic al zonei eliberate a Lao
sului iubitor de pace și independență 
prosperitate și progres. Fiecare sec
vență a vizitei nu face declt să deta
lieze și să exemplifice această ima
gine.

din numeroasele aruncate în acești 
ani asupra locului.

Imprimeria Centrală a F.P.L, func
ționează in adincul muntelui, intr-o 
grotă cu multe încăperi și galerii. 
Peștera naturală a fost substanțial 
amenajată și extinsă, pentru a putea 
găzdui Întreprinderea instalată aici 
In urmă cu 20 de ani. Tipogra- 
fia-grotă s-a născut la 13 august 1950 
in timpul rezistenței anticolonialiste. 
6 muncitori șl 4 mașini de litografiat 
asigurau la acea vreme imprimarea 
ziarului „Lao Itsala" (Libertatea Lao
sului). cu un randament de 2 000 pa
gini pe ti. Pe măsuță ce zona elibe
rată- s-a extins au sporit șf sarcinile 
imprimeriei. După congresul de în
temeiere a F.P.L., imprimeria s-a 
transferat Ia Vientiane pentru a scoa
te săptăminalul „Lao Haksat" (Laosul 
Patriotic).

In condițiile războiului a devenii 
necesară redeschiderea vechii tipo
grafii din grotă. Și de atunci ea func
ționează neîntrerupt, așa cum o 
vedem fi astăzi.

Șoselele laoțiene sint una din țin
tele predilecte ale atacurilor inami
cului. Masive raiduri ale aviației, im
portante concentrări de trupe, acțiuni 
pregătite cu grijă de el urmăresc să 
dezorganizeze transporturile și apro
vizionarea, să taie legătura forțelor 
patriotice din diferitele zone ale ță
rii, dar planurile agresorilor de aca
parare a principalelor artere de co
municație din zona eliberată sînt con
damnate eșecului.

Combatanții laoțieni Iți vorbesc cu 
mindrle despre marea victorie obți
nută de ei recent pe șoseaua nr. 9, 
cind a fost dejucat^ operațiunea de 
mare anvergură „Lam Son 719". „Vic
toria de pe șoseaua nr. 9 — ne spune 
generalul Phoun Sipaseuth, membru 
al înaltului comandament al Forțe
lor armate patriotice — a deschis 
calea unor noi succese, materializate 
îndeosebi în eliberarea unor mari 
porțiuni de teritoriu in sudul Laosu
lui și lichidarea unor puncte stra
tegice ale inamicului, care ii serveau 
acestuia drept cap de pod in atacurile 
plănuite împotriva zonelor eliberate". 
Prin semnificația lor pe plan mili
tar, luptele de pe șoseaua nr. 9 sint 
apreciate aici drept una din cele mai 
mari victorii ale popoarelor din In
dochina împotriva agresorului impe
rialist.

încrezători In Victoria cauzei lor, 
patrioții laoțieni privesc cu optimism 
evoluția de pe fronturile de luptă. 
„Succesele de pînă acum — spune ge
neralul Sipaseuth — demonstrează 
că forțele armate și populația noas
tră păstrează inițiativa operațională, 
că ele sint capabile să dejoace orice 
noi manevre ale imperialismului a- 
merican. Manifestîndu-și larg supe
rioritatea pe cîmpul de luptă, Frontul 
Patriotic Laoțian continuă cu consec
vență să caute o soluționare pașnică 
a problemei laoțiene. Prin recentele 
noastre inițiative de pace — spune 
interlocutorul — urmărim Încetarea 
intervenției Statelor Unite în Laos, 
curmarea bombardamentelor ameri
cane, încetarea focului pe teritoriul 
țării noastre, in scopul creării con
dițiilor favorabile restabilirii păcii și

prosperitâții to Laosul atit de greu 
încercat".

în fața oaspetelui sosit de departe, 
zona eliberată a Laosului iși deschide 
larg inima ; într-un răgaz relativ 
scurt, in ciuda dificultăților de tot 
felul, începînd cu amenințarea per
petuă a atacurilor aeriene inamice și 
terminind cu deplasarea anevoioasă 
datorată sezonului ploios, am reușit 
să cunoaștem o sumedenie de locuri, 
oameni, episoade de luptă și de 
muncă.

Pretutindeni sintem întîmpinați cu 
prietenie și căldură, după obiceiul 
locului.

Pretutindeni, laoțienii țin să ne 
exprime recunoștința și mulțumirile 
fierbinți pentru sprijinul pe care po
porul român ii acordă luptei lor. 
prietenia adincă ce-i leagă de „Sahay 
Rumâni'1 — „tovarășii români". 
Mi-am notat nenumărate mesaje a- 
dresate țării noastre pe care cei pe 
care i-am întilnit le-au formulat cu 
sinceritate șl căldură.

în semn de prietenie, gazdele Iao- 
țiene obișnuiesc să organizeze pentru 
oaspeți, după lăsarea întunericului, 
seri de cîntece și dansuri populare. 
Sub cupola naturală a peșterii ră
sună acordurile grave, maiestuoase, 
ale cîntecelor care celebrează faptele 
de arme ale patrioților, ce alternează 
cu melodiile vioaie, pline de opti
mism.

In încheierea programului prezen
tat într-una din seri de Ansamblul de 
cîntece și dansuri al Neo Lao Haksat, 
care a vizitat anii trecuți și România, 
am ascultat un cîntec vechi despre 
o corabie care despică apele învolbu
rate ale unul fluviu dezlănțuit. Re
citatorul Invocă măiestria și cutezanța 
cirmadului, agerimea și singele rece 
cu care conduce fără greș mica am
barcațiune printre colții de stincă ce 
se ridică din ape la tot pasul, sigu
ranța cu care își taie drum înainte pe 
înaltele creste înspumate. Mi-am 
amintit Încă o dată atunci de cuvin
tele Iul Sisana Sisane : „Laosul este 
țara marilor valuri".

Cornellu VLAD



SCINTEIA—simbătâ 28 august 1971 PAGINA 7

ÎNTÎLNIRI
LA C.C. AL P.C.R.

Mculescu-Mlxil, membru al Comite- 
i Hui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R . 
a avut o intilmre cu tovarășii Jan 
Debrouwere, membru a! Biroului p - 
1 'ic al C.C. al P.C. din Belgia. și Ge
rard Calsijn, membru al Comitetului 
Central al P.C.B., redactor-scf al or
ganului central de presa al partidului,

meri dimineața, tovarășul Dum - 
Popescu, membru al Comitetului 
cutiv. secretar al C.C. nl P.C R., 
intilnît cu tovarășul Claude P »- 
a. membru supleant al Biroul 
tic al P.C. Francez, care, ia ins

Plecarea ministrului informațiilor și culturii 
din Republica Democratică Populară 

a Yemenului
Vineri seara a părăsit Capitala 

Abdalah Ahmed El-Khamry, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar general adjunct al Frontului Na
țional, ministrul informațiilor și cul
turii din Republica Democratică 
Populară a Yemenului, care la in
vitația C.C. al P.C.R. a tăcut o vi- 
zi>) m țara noastră.

• za plecare, oaspetele a fost salutat 
dl? tovarășii Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, președintele Consiliului Na
tional al Radioteleviziunii Române, 
Ion Brad, vicepreședinte al C.S.C.A..

Vizita delegației militare 
a R. P. Chineze

Vineri, delegația militară chineză, 
condusă de tovarășul Li Dă-șîn. a fost 
oăspete al municipiului Ploiești.

La Ploiești, oaspeții au fost întâm
pinați de tovarășii Vasile Chivulescu. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean. Gheorghe Alecu. 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Ploiești al P.C.R.. primarul muni
cipiului. șt alte oficialități.

In cursul dimineții, delegația chine
ză a vizitat o unitate militară, unde 
i-au fost înfățișate aspecte ale pregă
tirii de luptă și o parte a bazei mate
riale de instrucție.

Următorul obiectiv al vizitei l-a 
constituit Grupul industrial de petro
chimie Ploiești. Ing. dr. Valentin 
Ioniță. directorul coordonator al 
grupului, și alți specialiști au pre- 
r.entat această mare unitate a indus
triei» noastre, precum și o serie de 
produse realizate" aci. Oaspeții au par
curs o serie de sectoare de produc- 
t-? din cadrul Rafinăriei Brazi și U- 
zir.ei petrochimice, unde au luat cu
noștință de modernele instalații și 
procedee tehnologice.

Pretutindeni, membrii delegației 
chineze au fost intimpinați cu mani
festări prietenești.

La amiază, delegația s-a înapoiat 
in Capitală.

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

„Mondialele'1 de caiac-canoe
Cea de-a 9-a ediție a campionate

lor mondiale și europene de caiac- 
canoe a continuat vineri Ia Belgrad cu 
desfășurarea probelor neolimpice. In 
această zi rezervată „sprinterilor11, 
reprezentanții țării noastre s-au com
portat bine in lupta pentru califica
rea in semifinale, numărindu-se
printre protagoniștii întrecerilor.
Aurel Vernescu a ciștigat clar seria 
I a probei de caiac (500 m), realizind 
timpul de l’48”9/10. Pentru semifinale 
s-a calificat și I. Patzaichin (Româ
nia), clasat pe locul doi la canoe 
(500 m) cu timpul de l’59”9'10. în a- 

-astă serie, victoria a revenit ma
hărului Wichman in l’58”9/10. Cla- 

sat pe locul doi. echipajul României 
(Dragulschi-Erast) la caiac dublu

în cîteva rînduri
TENIS : Tragerea la sorți pen

tru turneul de la Forest 
Hills
Partidele Newcombe—Kodes și 

Tlie Năstase—Loyo Mayo vor fi con
fruntările principale din primul tur 
al marelui turneu internațional de 
tenis de la Forest Hills. La simpiu 
feminin, partida centrală din primul 
tur va opune pe australjencele Judy 
Dalton si Lesley Bowrey. Tragerea 
la sorți a apropiatului turneu de la 
Forest Hills a fost efectuată la sediul 
O.N.U. din New York de către Na- 
rashiman, adjunct al secretarului ge
neral al O.N.U., și fostul campion 
american Vie Seixas. Cu excepția 
australianului Newcombe (favoritul 
nr. 1), a americanului Cliff Richey 
(nr. 6’ in lista capilor de serie) și a 
românului Ilie Năstase (al 8-lea fa
vorit), ceilalți capi de serie vor avea 
partide mai ușoare in primul tur. 
Astfel, americanul Stan Smith (nr. 2) 
va intilni pe mexicanul Ramirez, iar 
Arthur Ashe va juca împotriva lui 
Dick Knight, un tinăr temsman ame- 
. ican. O sarcină dificilă va avea ai 
doilea jucător român prezent la acest 
turneu. Ion Tiriac, care in primul 
tur il va intilni pe americanul Tom 
Gorman, semifinalist anul acesta la 
Wimbledon.

CIRCUITUL CICLIST AL JUDE
ȚULUI BRAȘOV a programat vineri 
etapa a 3-a pe ruta Brașov — Riș- 
nov — Piriul Rece — Predeal — Si
naia — Predeal — Brașov — Poiana 
(112 km). Primul a trecut linia de so
sire Teodor Vasile (Dinamo) crono
metrat in 3h 07’07”. In clasamentul 
general individual conduce ceho
slovacul S. Wolf cu 7h 23’51". urmat 
la 14" de Teodor Vasile. Astăzi are 
loc ultima etapă Brașov — Rupea — 
Brașov, 

. De Rode Vaatv1, care, la invitația 
C C. al P C.II., ș -au petrecut eon- 
> 'Jiul dv odihnă in tara noastră. A 
participat tovarășul Ion Cumpânașu, 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R

înti’.nirra s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
cordialitate tovărășească.

tația C.C. al P.C.R,. și-a petrecu* *,  
concediul de odihnă in țara noastră.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 și 31 august. In țară : După o în
călzire de scurtă durată, vremea se va 
răci ușor. Cerul va fl variabil, cu în- 
norări mal pronunțate în regiunile din 
vestul și nordul țârii, unde vor cădea 
ploi sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice șl de intensificări 
de scurtă durată ale vtntulul. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între 
9 șl 16 grade, Izolat mal coborîte în 
depresiuni, iar maximele vor oscila în
tre 18 și 28 de grade. La București : 
Vremea va fi călduroasă în prima par
te n Intervalului, apoi se va răci ușor. 
Cerul va fi schimbător. In ultimele zile 
se va semnala ploaie de scurtă durată. 
Vînt slab pînă la potrivit Temperatu
ra în creștere la început, apoi în scă
dere.

Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltarea Industrială, a fost primit 
de ministrul Industriei ușoare, ing. 
Ion Crăciun.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele probleme privind dezvoltarea 
legăturilor multilaterale dintre Româ
nia și O.N.U.D.I. în cadrul întreve
derii au fost discutate, de asemenea, 
aspecte concrete ale colaborării în do
meniul industriei ușoare. în contex
tul acestor preocupări, oaspetele a vi
zitat In aceeași zi Institutul de pro
iectări pentru industria ușoară.

Tot vineri, Ibrahim Ilelmi Abdel- 
Rahman a făcut o vizită la Ministerul 
Afacerilor Externe, unde s-a întîlnit 
cu Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

*
Vineri după-pmlază a părăsit Ca

pitala delegația municipalității ora
șului Copenhaga, condusă de Egon 
Weidekamp, președintele consiliului 
municipal, care, la Invitația Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost conduși de Dumitru 
Joița. prim-vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar ai municipiului București, de alți 
membri ai Comitetului Executiv.

A fost prezent Per Hildebrant, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București.

în ultimele două zile, delegația 
municipalității orașului Copenhaga a 
vizitat edificii social-culturale din 
Capitală. Institutul „Proiect-Bucu- 
rești1* și stațiunea de agrement de 
la Snagov.

Delegația a fost primită de Petre 
Lupu, ministrul muncii.

(Agerpres)

riu special. Am adăuga doar noi 
reacții oficiale de aprobare din par
tea Franței, a Senatului Berlinului 
occidental, precum și noi ecouri fa
vorabile. Astfel, încheierea acordului 
a fost salutată de Erich Honecker, 
primul secretar al C.C. al P.S.U.G. 
Președintele fracțiunii Partidului So
cial-Democrat din Bundestag, Herbert 
Wehner, a declarat că acum s-au 
creat premisele favorabile unei re
glementări, conform dreptului inter
național (subl. ns.), a relațiilor din
tre cele două state germane și pri
mirii lor in Organizația Națiunilor 
Unite.

în prezent, mai mult ca oricînd, 
este necesar să se depună de către 
toate statele eforturi perseverente, 
pentru a se fructifica premisele mai 
bune care s-au conturat în interesul 
obținerii de noi progrese pe linia 
destinderii, reglementării altor pro
bleme care-și așteaptă rezolvarea, 
convocării conferinței europene, a în
tăririi păcii.

Un rol deosebit de important în 
determinarea atitudinii guvernelor 
revine opiniei publice, personalități
lor de seamă ale vieții publice, sa- 
vanților care pot aprecia cu toată 
competența riscurile unei eventuale 
noi conflagrații mondiale. Pe această 
linie, mișcarea internațională Pug- 
wash și-a cîștlgat o binemeritată a- 
preciere. Cea de-a 21-a conferință a 
acestei mișcări iși ține tn aceste 
zile lucrările la Sinaia ; peste 100 
de oameni de știință dezbat pro
blemele securității europene, dezar
mării, cooperării internaționale eco
nomice și tehnice și alte proble
me majore ale securității interna
ționale. Faptul că România găz
duiește această prestigioasă reu
niune internațională este încă un 
semn al preocupărilor el constante 
pentru favorizarea spiritului de con
lucrare și prietenie, în interesul des
tinderii, apropierii între popoare, 
păcii.

♦
Țara noastră se pronunță ferm și 

consecvent pentru stingerea focarelor 
de încordare și neliniște, nu numai in 
Europa, ci și oriunde ele există pe 
glob, pentru reglementarea In toate 
cazurile a conflictelor internaționale 
prin negocieri pașnice. în această or-

Intilnirca și discuțiile avute eu a- 
cest prilej s-au desfășurat intr-o at- 
mosferă caldă, tovărășească.

și Ion Mârgincanu, director general 
;•! Agenției române de presă „Ager
pres**.

Au fost prezenți Mohammed Aii 
Haitham și Mohamed Abdul Ka'.vi, 
membri ai C.C. al Frontului Națio
nal din R.D.P.Y.

A fost, de asemenea, prezent Bans 
Voss, ambasadorul Republicii Demo
crate Germane la București.

★
In aceeași zi a părăsit Capitala 

Mohamed Nasser Mohamed, direc
torul Agenției Naționale de Știri a 
Republicii Democratice Populare a 
Yemenului (A.I.A.).

(Agerpres)

Seara, în cinstea oaspeților, an
samblul artistic „Doina1* al armatei 
a oferit un spectacol muzical-core- 
grafic.

La spectacol au fost prezenți ge
neral de armată Ion Ioniță și Cian 
Hai-fun. ambasadorul R. P. Chineze 
la București, care au însoțit delega
ția militară în vizita făcută la Plo
iești.

De asemenea, au luat parte la spec
tacol general-colonel Ion Gheorghe. 
prim-adjunct al ministrului forțelor 
armate și șef al Marelui Stat Major, 
general-colonel Ion Coman, adjunct 
al ministrului forțelor armate și se
cretar al Consiliului politic superior, 
adjuncți ai ministrului forțelor ar
mate. generali și ofițeri.

Bogatul program, care a fost viu a- 
plaudat, a cuprins cintece patriotice 
și ostășești, selecțiuni din lucrări 
simfonice, melodii și dansuri popu-, 
lare românești. Corul și orchestra au 
interpretat, de asemenea, cintece re
voluționare și muncitorești, ale Ar
matei Populare Chineze de Elibe
rare, melodii și dansuri populare chi
neze.

La încheierea spectacolului, artiș
tilor li s-a oferit un coș cu flori din 
partea delegației militare chineze.

(Agerpres)

(500 m) a primit dreptul de a parti
cipa la semifinale. Echipajul nostru 
a fost cronometrat in l’39”7/10, fiind 
întrecut de echipajul Ungariei — 
l’39"l/10. Cu o frumoasă victorie a 
încheiat seria a Il-a preliminară 
echipajul României în proba de ca
noe dublu (500 m) alcătuit din Da- 
nielov și Simionov. Ei au înregistrat 
timpul de 1’50”6/10. In sfirșlt, in- 
tr-una din seriile probei dc caiac 
4X500 m. echipajul României, format 
din Botez, Ivanov, Zafiu și Vernes- 
cu. s-a impus categoric cu timpul de 
7'36"8/10. Astăzi au loc semifinalele 
și citeva finale, urmind ca duminică 
să intrăm in posesia listei complete 
a tuturor campionilor mondiali de 
caiac-canoe.

Pentru amatorii de pronosticuri 
sportive dăm ultimele știri despre 
echipele cuprinse in programul con
cursului Pronosport nr. 35. Informa
țiile ne-au fost puse la dispoziție de 
Administrația de stat Loto-Prono- 
sport.

1. DINAMO — STEAGUL ROȘU. 
„Noutățile**  din formația dinamoviști- 
lor sint cele așteptate de către su
porterii acestei formații : reintră 
DINU și, probabil, DUMITRACHE. în 
cazul ultimului, antrenorii săi nu s-au 
pronunțat definitiv, Dumitrache fiind 
la concurență cu... SĂLCEANU (?!?). 
De la Brașov, nici-o noutate. In a- 
ceste condiții, un singur pronostic : 1.

2. U.T.A. — STEAUA. Două echipe 
care în prima etapă n-au reușit să 
„scoată" decît cite un punct. Este 
drept că U.T.A. l-a scos, în deplasare, 
de la Rapid. Ceea ce valorează cît 
trei. Dar arădanii anunță două indis
ponibilități care le diminuează șan
sele _ DOMIDE și AXENTE. Steaua 
va prezenta, la Arad, un nou jucător 
in linia de atac — NASTASE (fost la 
Progresul București). Trăgînd linie 
sub toate amănuntele furnizate, pro
nosticul devine greu de dat : 1 sau x.

3. F. C. ARGEȘ — RAPID. Corabia 
piteșteană este din nou in derivă. An
trenorului TITUS OZON i s-a desfă
cut contractul de muncă — pentru 
neprezentare la serviciu — locul său 
fiind luat de tinărul FLORIAN HA- 
LAGIAN, fost jucător al piteștenilor, 
cu ani In urmă. DOBRIN — a doua 
parte din conflictul care a dus la ple
carea lui Ozon — a fost și el sancțio
nat administrativ, dar va juca... în 
schimb, lipsește Olteanu. Deci, pro
nostic : 2.

1. „U“ CRAIOVA — C.F.R. CLUJ. 
Două indisponibilități la craioveni — 
OBLEMENCO și BĂLAN — care nu 
pot cintări atit de greu in balanța in- 
tîlnirii ineît să compromită șansele 
gazdelor. Deci, pronostic : 1.

5. JIUL — A.S.A. TG. MUREȘ. 
Echipa din Petroșani a jucat cu „ti
neretul" propriu și a Înscris 8 goluri, 
primind unul singur. Dar acesta nu 
este singurul motiv pentru care ii a-

TELEGRAME
Excelentei Sale

Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului dc Sfat ol Republicii Socialiste România
In această zi fericită in care poporul roman prieten celebrează sărbă

toarea celei de-a 27-a aniversări de la eliberarea sa, îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez în numele guvornulul și al poporului algerian și în 
numele meu personal cele mai vii felicitări și cele mai bune urări de 
fericire, iar poporului român și progres și prosperitate.

îmi exprim ferma mea convingere că relațiile de prietenie și coo
perare în toate domeniile care există intre Republica Socialistă România 
și Republica Algeriană Democratică și Populară se vor întări pentru 
binele popoarelor celor două țări ale noastre, în interesul păcii, libertății 
și progresului.

Cu înaltă considerație.

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele

Conciliului National al Revoluției, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 

și Populare

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii eliberării Republicii Socialiste România, rog pe 
Excelența Voastră să primească felicitările mele sincere împreună cu 
cele mai bune urări de succes și de prosperitate.

Cu prilejul celei de-a 27-a ani
versări a eliberării României de sub 
jugul fascist, tovarășul Ștefan Voltec, 
președintele Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România, 
a primit telegrame de felicitare de 
la Antal Apro, președintele Adună
rii de Stat a Republicii Populare Un
gare, Gerald Gottlng, președintele

LOTO

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 27 AUGUST 1971

Fond general de premii : 1 125 447 
lei, din care 59 406 lei report

EXTRAGEREA I : 7, 41. 22, 12, 83, 
82, 26, 3, 64.

Fond de premii : 571 634 lei, din 
care 59 406 lei report cat. I.

EXTRAGEREA a Il-a : 70, 68. 72, 
6, 53, 4, 65.

Fond de premii : 553 813 lei.

Plata premiilor se va face în Capi
tală de la 4 septembrie pînă la 11 
octombrie ; în țară de la 7 septembrie 
pînă la 11 octombrie 1971 inclusiv.

Campionatele mondiale 
de lupte greco- romane 

si liberet

Pe stadionul „Levski**  din Sofia au 
început vineri campionatele mondiale 
de lupte libere. în primul tur la cat. 
52 kg, reprezentantul României Petre 
Cernău a dispus prin tuș de japo
nezul Kato. N. Dumitru (57 kg) a 
ciștigat prin tuș în fața italianului 
Sembroni. La cat. 48 kg, sovieticul 
Dmitriev a fost declarat învingător la 
puncte în fața lui I. Arapu (Roma
nia).

corelăm toate șansele în disputa cu 
noua promovată. Pronostic : 1.

6. „U* 1 CLUJ — S.C. BACxkU. De la 
Cluj se anunță că BARBU va lipsi 
din formația de duminică. Aceasta nu 
schimbă, insă, cu nimic datele pro
blemei. Pronosticul rămine unul sin
gur : 1.

7. PETROLUL — CRIȘUL. Crișul 
este o echipă talentată, dar prea ti- 
nără și neexperimentată pentru a ob
ține ceva la Ploiești. Pronostic : 1.

8. FARUL — POLITEHNICA. Este 
poate cel mai echilibrat meci al eta
pei. ANTONESCU rămine, în conti
nuare, indisponibil. In schimb, in li
nia de atac a formației oaspete vor 
apărea MOLDOVAN și CUPERMAN, 
răminind pe banca rezervelor INCZE 
IV. Pronostic : 1 x 2.

9. POLITEHNICA GALAȚI — 
SPORTUL STUDENȚESC. In campio
natul trecui n-am fi ezitat să acor
dăm șanse egale celor două formații. 
Dar acum, după eficacitatea pe care 
o dovedește „unsprezecele" gălățean, 
pronosticul nu poate fi decît în fa
voarea sa : 1.

10. ȘTIINȚA BACĂU — F.C. GA
LAȚI. Deși oaspeții sînt o formație 
cu veleități, pronosticul nu poate fi 
decît in favoarea gazdelor : 1.

11. PROGRESUL BRĂILA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI. Dacă am lua 
în considerare veleitățile bucureșteni- 
lor, ar trebui să le acordăm creditul 
de mari favoriți ai întîlnirii. Dar la 
Brăila întîlnesc o echipă care, anul 
trecut, a făcut zile negre tuturor for
mațiilor dornice să ciștige seria. Tî- 
nârul antren ar EUGEN STOICESCU 
știe să-și conducă oamenii în aseme
nea situații șl să scoată de la ei ceva 
în plus peste condiția lor normală. 
Pronostic : 1.

12. GAZ METAN — C’.F.R. TIMI
ȘOARA. încă un meci în care toate 
soluțiile sint posibile. Deci, pronostic : 
1 x 2.

13. CHIMIA FAGARAȘ — ELEC- 
TROPUTERE. Chimia Făgăraș are, ca 
și Progresul Brăila, un antrenor neti
trat. dar ambițios și dotat pentru a- 
ceastă profesie. BUJOR BĂLCĂCEA- 
NU. Deci, pronostic : L

GEORGE PAPADOPOULOS
Prim-ministru

și ministru al afacerilor externe 
al Greciei

Camerei Populare a Republicii De
mocrate Germane, prof. dr. Dalibor 
Hanes, președintele Adunării Fede
rale a Republicii Socialiste Ceho
slovace, Sonia Pennigerova, președin
tele Comerei Poporului, și Vojtech 
Mibalik, președintele Camerei Națiu
nilor din Adunarea Federală a Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

Cronica zilei
Ministrul dezvoltării industriale și 

științifice al Franței, Francois-Xavier 
Ortoli, împreună cu persoanele care 
il însoțesc, a avut vineri dimineața 
convorbiri cu loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

In cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme de interes reciproc 
privind cooperarea industrială ro- 
mâno-franceză in domeniul indus
triei de automobile, construcțiilor de 
mașini-unelte, electrotehnicii, elec
tronicii și ailor sectoare ale con
strucției de mașini.

în aceeași zi, oaspeții francezi, în
soțiți de Nicoiae Cocoș, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, au vizitat Uzina de auto
turisme Pitești.

După-amiază. ministrul francez a 
avut o întrevedere cu Gheorghe 
Cioară," președintele Consiliului ’ Na
țional pentru Știință și Tehnologie. 
Cu acest prilej, au fost examinate 
posibilitățile extinderii colaborării 
tehnico-științifice intre România și 
Franța.

în seara aceleiași zile, Gheorghe 
Cioară a oferit un dineu in cinstea 
oaspetelui francez.

La convorbiri și la dineu au par
ticipat cadre de conducere din Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și alte minis
tere. Au luat parte Pierre Pelen. 
ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

Ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, a primit 
din partea secretarului de stat pen
tru afacerile externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, a telegramă de mul
țumiri pentru felicitările transmise 
cu ocazia Zilei naționale a Canadei.

*
Vineri dimineață. Ibrahim Helmi 

Abdel-Rahman, director executiv al

CRONICA INTERNAȚIONALA
(Urmare din pag. I)

frățești, cu oaspeți marcanți care 
ne-au vizitat țara. Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a avut o convorbire to
vărășească, cordială cu Mihail A. 
Leseciko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească s-au desfășurat convorbiri o- 
ficiale între delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, și delegația Parti
dului Comunist din Japonia, condusă 
de tovarășul Kenji Miyamoto, preșe
dintele Prezidiului C.C. al P.C. din 
Japonia. Cu căldură prietenească a 
fost întîmpinată pretutindeni dele
gația militară a Republicii Populare 
Chineze, care face o vizită oficială 
de prietenie in țara noastră. Ieri, to
varășul Nicoiae Ceaușescu a primit 
delegația Frontului Național din Re
publica Democratică Populară a Ye
menului. în timpul vizitei acestei de
legații au fost încheiate acorduri de 
colaborare economică și culturală în
tre România șl Republica Democra
tică Populară a Yemenului, precum 
și diferite convenții de colaborare. 
Toate aceste întîlnirl și acțiuni se 
înscriu în același context al priete
niei și solidarității cu toate țările so
cialiste, cu partidele comuniste, cu 
toate forțele antiimperialiste, progre
siste și democratice.

Spiritul tratativelor 
poate și trebuie 

să triumfe
Acordul-cadru încheiat zilele aces

tea intre reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei și Franței în problema 
Berlinului occidental reflectă tendin
țele pozitive din viața continentului 
european, confirmă utilitatea și efi
ciența căii tratativelor. Despre semni
ficația acestui acord și perspectivele 
pe care Ie deschide pentru destindere 
și normalizarea relațiilor cu și între 
cele două state germane, pentru or
ganizarea conferinței general-europe- 
ne ziarul nostru a scriș un comenta-

Plecarea tovarășului 
Jose Costa de Souza

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala conducătorul delegației Parti
dului Comunist Brazilian, tovarășul 
Jose Costa de Souza, membru al C.C. 
al P.C. Brazilian, care, la invitația 
Comitetului Central al P.C.R., a făcut 
o vizită in România.

(Agerpres)

A apărut revista 

„TINARUL LENINIST" 

nr. 7—8 
(Iulie—august 1971)

vremea

CONGRESUL PARTIDULUI „CONGRESUL 
PENTRU INDEPENDENTA 

MADAGASCARULUI" (A.K.F.M.)
Tn ziua dc 26 august au început 

la Tananarive lucrările celui de-al 
Vl-len Congres al partidului „Con
gresul pentru independența Mada
gascarului", la care participă o de
legație a P.C.R. formată din tova
rășii Nicoiae Guină, membru al C.C. 
al P.C.R., și Constantin Vasillu, ad
junct de șef dc secție la C.C. al 
P.C.R.

La sosire, delegațiu P.C.R. u fo-:t 
întîmpinată de Taozanday, vicepre
ședinte al partidului, și Andrîadljao, 
secretar adjunct al partidului, de un 
grup de activiști.

In ziua de 27 august, tovarășul 
Nicoiae Guină, conducătorul delega
ției P.C.R.. a rosiit, în ședința plena
ră a Congresului, salutul C.C. ol 
P.C.R.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și al po
porului român, vorbitorul a transmis 
participanților la Congres, oamenilor 
muncii din Republica Malgașă un 
salut de solidaritate și prietenie șl 
urări de succes In desfășurarea lu
crărilor Congresului. A fost expri
mată convingerea că prezența dele
gației P.C.R. la Congres se înscrie in 
contextul relațiilor prietenești stator
nicite între P.C.R. și A.K.F.M., între 
cele două popoare și țări.

Membrii P.C.R., poporul român — 
a spus vorbitorul — urmăresc cu mult 
interes, cu sentimente de simpatie și 
solidaritate, eforturile desfășurate de 
A.K.F.M. în vederea promovării in
tereselor fundamentale ale oamenilor 
muncii, ale întregului popor malgaș, 
în lupfa împotriva imperialismului și 
neocolonialismului, pentru apărarea și 
consolidarea indeoendenței economice 
și politice, pentru triumful idealurilor 
progresului social, democrației, păcii 
și colaborării internaționale.

In continuare, tovarășul Nicoiae Cui
nă a înfățișat activitatea șl preocupările 
partidului nostru, tabloul realizări
lor obținute de poporul român in În
deplinirea sarcinilor stabilite de Con
gresul al X-lea al P.C.R. in vederea 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Vorbitorul s-a referit apoi la acti
vitatea internațională a partidului și 
statului nostru, subliniind că Româ
nia ca stat socialist situează în cen
trul politicii sale externe dezvoltarea 
relațiilor de prietenie, colaborare ?î 
alianță cu toate țările socialiste și 
dezvoltă totodată legăturile cu toate 
statele, fără deosebire de orinduirea 
lor socială. în mod constant, la baza 
întregii activități internaționale 
România situează principiile respec
tării independenței și suveranității 
naționale, egalității depline in 
drepturi a tuturor statelor, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc. Una din direcțiile po
liticii externe a României o consti
tuie dezvoltarea relațiilor cu tinere
le state independente care pășesc pe 
calea dezvoltării economice și sociala 
de sine stătătoare, in interesul pro
pășirii economice, științifice și cul
turale a țărilor noastre, al triumfului 
luptei generale pentru pace, liberta
te, democrație și progres social.

ZISIS ZOGRAFOS
Biroul C.C. al Partidului Comu

nist din Grecia (interior) anunță cu 
adincă durere moartea neașteptată a 
neuitatului nostru tovarăș și vechi 
militant Zisis Zografos. membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Grecia (interior).

încă din tinerețe, Zisis Zografos 
a închinat luptei pentru apărarea in
tereselor și emanciparea socială a oa
menilor muncii din Grecia, pentru 
independență națională, democrație și 
socialism întreaga viață, al cărei fir 
a fost rupt atit de tragic de o moarte 
neașteptată.

Pentru activitatea sa, Zisis Zografos 
a cunoscut persecuțiile și suferințele 
închisorilor și exilului din perioada 
dictaturii lui Metaxas, iar mai tîrziu. 
în timpul ocupației hitleriste — cele 
din odiosul lagăr Haidari.

în perioada postbelică, el a luat 
parte activă Ia toate etapele grele 

dine de idei, este de semnalat o nouă 
inițiativă îndreptată spre favorizarea 
soluționării politice a conflictului din 
Orientul Apropiat. Reuniunea de la 
Kinshasa a șefilor de state africani, 
însărcinați de Organizația Unității 
Africane cu căutarea căilor și mijloa
celor de soluționare pașnică a con
flictului din Orientul Apropiat, a ho- 
tărît crearea unui subcomitet compus 
din șefii statelor Nigeria, Congo (K), 
Camerun și Senegal care să ia con
tact cu părțile angajate in conflict. 
Această misiune de „bune oficii" re
flectă interesul pentru reglementa
rea problemelor Orientului Apropiat, 
a cărui situație actuală trezește tot 
mai multă îngrijorare.

Tot pe planul Orientului Mijlociu, 
consemnăm și un alt eveniment: sem
narea la 20 august a Constituției Fe
derației Republicilor Arabe. Ea ur
mează a fi ratificată prin referendum 
popular, care va avea Ioc la 1 septem
brie In fiecare din țările participante: 
R.A.U., Libia. Siria.

Evoluții și involuții 

in America Latină
Cu profundă simpatie și solidarita

te urmărește poporul nostru procesele 
piugresiste care au loc în America 
Latină — de viguroasă afirmare a 
voinței popoarelor de pe acest conti
nent de a lichida dominația econo
mică, politică și militară a imperialis
mului, de a-și face respectate suve
ranitatea și demnitatea națională, dc 
a-și organiza viața potrivit propriei 
lor voințe. în acest sens, așa cum se 
știe, in Chile. în Peru, in Bolivia — 
firește, în fiecare caz în forme și 
grade diferite, potrivit condițiilor spe
cifice — s-au înregistrat evoluții sem
nificative în direcția recuperării a- 
vuțiilor naționale, spoliate decenii 
de-a rindul de monopolurile Imperia
liste, a înfăptuirii de transformări 
sociale progresiste.

Lupta nu este deloc ușoară. Faptele 
confirmă adevărul marxist-leninist

Vorbitorul a subliniat satisfacția șl 
convingerea guvernului român ca 
exLslâ precedehte și premise de dez
voltare sub bune auspicii a relațiilor 
bilaterale dintre România șl Mada
gascar in multiple domenii de activi
tate. Realizările șl progresele celor 
două țări oferă incontestabile posibi
lități dc cooperare și colaborare bilu- 
terală in viitor, in avantajul reci pro.. 
al asigurării păcii și înțelegerii iu 
lume.

Republica Socialista România mi
litează activ împotriva politicii im
perialiste dc dominație, de forță .șl 
dictat, Împotriva colonialismului, 
neocolonialismului și discriminării 
rasiale, pentru lichidarea focarelor 
și surselor de încordare și agresiune 
in lume. România «usține in mod 
ferm dreptul fiecărui popor de a-și 
alege singur calea propriei dezvol
tări, a regimului său social și poli
tic, conform voinței și aspirațiilor 
proprii, sprijină lupta popoarelor 
pentru emancipare națională și so
cială.

în continuare a fost reafirmată 
deplina solidaritate a poporului ro
mân cu lupta eroică a poporului viet
namez, a celorlalte popoare din In
dochina Împotriva intervenției mili
tare a imperialismului american .și 
s-a subliniat necesitatea retragerii 
trupelor intervenționiste din această 
zonă, iar popoarele vietnamez, lao
țian și cambodgian să fie lăsate să-si 
rezolve problemele interne, fără a- 
mestec din afară. Ne pronunțăm — 
a spus apoi vorbitorul — pentru so
luționarea pe cale politică a conflic
tului din Orientul Apropiat, în baza 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1907.

Tn continuare, tovarășul Nicoiae 
Guină a relevat activitatea desfășu
rată de România pentru realizarea 
securității în Europa și în alte zone 
ale lumii, pentru realizarea practică 
a dezarmării, în primul rind a de
zarmării nucleare, pentru crearea pe 
plan internațional a unui climat de 
pace și securitate.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
„Detașament activ al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
dezvoltînd raporturi de solidaritate, 
prietenie și cooperare tovărășească cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, P.C.R. militează neobosit 
pentru refacerea și consolidarea u- 
nității întregii noastre mișcări, pe 

baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și a internaționalismului prole
tar, ale autonomiei, egalității și 
respectului reciproc. Tn același timp, 
P.C.R. dezvoltă relații de colaborare 
și solidaritate cu partide democra
tice și progresiste, cu mișcările de 
eliberare națională, cu forțele an
tiimperialiste de pretutindeni". El a 
urat succese în realizarea progra
mului ce va fi adoptat de cel de-al 
VI-lea Congres al A.K.F.M., consa
crat intereselor fundamentale ale oa
menilor muncii malgași, dezvoltării 
libere și independente a Republicii 
Malgașe, prosperității, bunăstării și 
socialismului.

ale luptei democratice, antiimperia
liste a poporului grec, deținînd sar
cini de răspundere ca membru al C.C. 
și al Biroului Politic, muncind întot
deauna cu aceeași credință și abne
gație, cu o energie neobosită, in ca
litate de cadru de conducere și inte
lectual marxist, pentru cauza poporu
lui șl partidului, pentru idealuri 
care au constituit scopul vieții sale.

Moartea lui Zisis Zografos consti
tuie o lovitură grea pentru partidul 
nostru și pentru mișcarea noastră. 
Comuniștii greci vor cinsti întotdeau
na memoria sa, avînd drept exemplu 
credința sa profundă față de idealu
rile comunismului, lupta sa pentru o 
Grecie independentă, democratică și 
socialistă.
BIROUL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN GRECIA (INTERIOR)

după care forțele reacționare nu re
nunță de bunăvoie la pozițiile și pri
vilegiile lor, nu cedează fără împo
trivire în fața mișcării democratice și 
progresiste, fac totul pentru a zădăr
nici lupta de eliberare socială și na
țională. Zilele acestea, secretarul ge
neral al P.C din Chile, Luis Corva- 
lan, relevînd amploarea procesului 
revoluționar care are loc în această 
țară sub guvernul Unității Populare 
al președintelui Allende, denunța tot
odată presiunile forțelor reacționare 
externe și interne, ca, de pildă, sus
pendarea de către organisme finan
ciare din S.U.A. a creditelor pentru 
Chile, ca represalii la naționalizarea 
cuprului „Rezumînd — spunea Cor- 
valan — se impune o atitudine de 
combativitate, de acțiune și de mo
bilizare a maselor pe toate fronturile 
pentru a infringe planurile imperia
lismului, a domoli reacțiunea, a con
solida revoluția noastră". Evident, nu
mai strinș unite, pregătite pentru a 
face față oricăror împrejurări, for
țele antiimperialiste, progresiste pot 
dejuca orice comploturi ale reac- 
țiunii, sînt invincibile.

In Bolivia lucrurile nu s-au desfă
șurat astfel. Din septembrie 1969, 
cind a venit La putere un grup de 
militari cu stare de spirit patriotică, 
dornici să înfăptuiască reformele ce-, 
rute de masele populare, în țară s-a 
desfășurat o puternică Înfruntare 
între forțele progresiste și reac
ționare. E adevărat, curentul 
progresist a marcat victorii : au 
fost adoptate o serie de măsuri 
pentru îngrădirea controlului străin 
asupra economiei naționale, a fost 
prezentată o nouă constituție, s-a 
instituit Adunarea Populară. Din pă
cate, guvernul președintelui Torres 
nu a acționat ferm în înlăturarea 
elementelor reacționare din pozițiile- 
cheie și nici nu a înțeles să-și asi
gure o bază de masă efectivă din 
atragerea la guvernare a puternicei 
clase muncitoare din această țară, a 
forțelor populare. In aceste condiții, 
clasele reacționare au trecut Ia com
ploturi și lovituri de stat, care au 
culminat cu rebeliunea care a adus 
la putere exponenți ai forțelor 
reacționare. în aceste condiții grele, 
muncitorii, țăranii, studenții și mili
tarii patrioți bolivieni au luptat cu 
eroism, într-o bătălie inegală, cu for
țele reacțiunii, dînd grele jertfe de 
singe pentru a-și apăra cuceririle. 
Așa cum se consideră în America 
Latină, poporul bolivian a pierdut o 
bătălie, dar nu va putea fi pină la 
urmă infrint,



viața internațională
Manifestări cu prilejul Nu trebuie

zilei de 23 August
sa mai aparam 
regimul Thieu"

Iranul dorește ca R. P. Chineză 
să-și ocupe fără intirziere locul 
ce-i revine de drept in O.N.U.

America Latină trebuie să găsească
limbajul propriei sale demnități

H \NQI. — Cu prilejul celei de
mâniei. Însărcinatul cu afaceri al țâ
rii noastre la Hanoi, Vasile Cioloboc. 
a oferit un cocteil. Au participat 
Nguyen Duy Trinh, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
color ce Muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
m ministru al afacerilor externe, mi
niștri. conducători ai unor instituții 
centrale și organizații de masă, oa
meni de cultură și artă, ofițeri supe
riori. Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Hanoi 
m alți membri ai corpului diploma- 
t ic. Cu același prilej. însărcinatul cu 
afaceri român a rostit o cuvin!are la 
cesturile de radio „Vocea Vietna
mului".

MOSCOVA. — Expoziția de discuri 
românești, deschisă la Moscova la 23 
August in cadrul manifestărilor or
ganizate in U.R.S.S. cu prilejul celei 
ue-a 27-a aniversări a eliberării Ro
mâniei. se bucura de mult succes. Ea 
este vizitată de un mare număr dc 
moscoviți, care achiziționează discuri 

u Înregistrări de muzică populara, 
ușoară și simfonică romanească.

inaugurarea expoziției de fotografii 
intitulată „Copiii României de azi-. 
Au luat parte comisarul general al 
pionierilor din R. P. Congo, Jean 
Pierre Ngombe, reprerent mji ai or
ganizațiilor revoluționare ale tinere
tului din Brazaville. Un detașament 
al pionierilor a prezentat un pro
gram festiv consacrat prieteniei cu 
pionierii români. însărcinatul cu n- 
fa.ceri a.i. al țării noastre a vorbit 
celor prezenți despre semnificația 
sărbătorii naționale a României.

DETROIT. — Asociația centrală 
româno-americano-canadiană a orga
nizat, in Parcul Transilvania din De
troit. o serbare cimpenească la care 
au luat parte un mare număr de a- 
mericani de origine română. Cu a- 
ceastă ocazie, a fost prezentat un 
frumos program de muzică și dan
suri populare românești.

Declarațiile senatorului 
american

Edmund Muskie

afirmă reprezentantul iranian la Națiunile Unite
subliniază președintele Allende cu prilejul vizitei în 
Ecuador —

KINSHASA. — Ambasadorul ță- 
. noastre in R.D. Congo, Alexan

dru Tujon. a oferit o recepție la care 
au participat înalte oficialități con
goleze. deputați ai Adunării Națio
nale. funcționari superiori din diver
se ministere, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă, oameni de afaceri, 
>.fi ai misiunilor diplomatice de la 

■Kinshasa, membri ai corpului diplo
matic. Laurent Gabriel Ewetebi, vi- 
ceministru al afacerilor externe, a 
Transmis, in numele guvernului con
solez. un mesaj de felicitare, expri- 
mind urări de noi succese, de pros
peritate și fericire poporului prieten 
român și dorința părții congoleze de 
a vedea relațiile bilaterale în conti
nuă dezvoltare.

NTCOS1A. — Ambasada română 
din Nicosia a organizat in orașul 
Famagusta o expoziție de fotografii 
intitulată ..România contemporană". 
Expoziția a fost vizitată cu interes 
do un mare număr de locuitori ai o- 
rașului și de turiștii care se află in 
oraș. Printre oficialitățile prezente 
la deschidere s-a aflat și primarul 
orașului Famagusta, precum și se
cretarul Comitetului regional al Par
tidului Akel.

DAR ES SALAAM. — Ambasado
rul României la Dar Es Salaam, Ion 
Drinceanu, a oferit o recepție la care 
au participat președintele Parlamen
tului. Adam Sapi Mkwawa, ministrul 
planului și dezvoltării, J. Eliriawinga, 
reprezentanți ai mișcărilor de elibe
rare. oameni de cultură și artă, oa
meni de afaceri, ziariști. Au fost de 
asemenea prezenți șefii misiunilor 
diplomatice și alți diplomați acredi
tați la Dar Es Salaam.

BRAZAVILLE. — La sediul cen
tral al Comisariatului general al 
pionierilor din Republica Populară 
Congo, din Brazaville. a avut loc

KUALA LUMPUR. — Cu ocazia 
zilei naționale a României radiote- 
leviziunea din Malayezia a transmis 
un program de muzică populară ro
mânească, care a fost precedat de o 
prezentare a țării noastre și a reali
zărilor poporului român.

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
— Senatorul Edmund Muskie, 
unul din posibilii candidați ai 
Partidului democrat la viitoare
le alegeri prezidențiale din S.U.A., 
a cerut Administrației retrage
rea oricărui sprijin acordat re
gimului Thieu. ..Nu merită să se 
mai piardă nici o viață umană 
pentru apărarea acestui regim. S-a 
dovedit incă o dată că regimul 
Thieu disprețuiește cele mai ele
mentare principii de libertate poli
tică", a declarat Muskie.

„Alegerea noastră, a spus el. tre
buie să fie clară. Trebuie să fixăm 
o dată precisă pentru retragerea to
tala și promptă a trupelor noastre 
din Indochina".

NEW YORK 27 (Agerpres). — Am
basadorul Iranului la Națiunile Unite, 
Fereydoun Iloveyda, a declarat in ca
drul unei intilniri cu corespondenții 
de presă că, in problema reprezen
tării Chinei la O.N.U., țara sa se pro
nunță pentru o singură Chină. ..Noi 
recunoaștem guvernul Republicii 
Populare Chineze ca singurul guvern

legal al Chinei, și nu putem concepe 
ca oricare alt guvern sâ poată pre
tinde că este guvern legal al acestei 
țări", a subliniat ambasadorul iranian. 
El n menționat, totodată, câ Iranul 
dorește ca reprezentanții R. P. Chi
neze să-și ocupe locul ce Ic revine 
de drept in Organizația Națiunilor 
Unite cit mal curind posibil.

QUITO 27 (Agerpres). — Țările 
Americll Latine, care au pornit pe 
căi diferite in cucerirea indepen
denței politice, trebuie să satisfac», 
in prezent, speranțele neîmplinite 
ale popoarelor lor, a declarat pre
ședintele Salvador Allende aflat in
tr-o vizită in Ecuador.

America Latină, a continuat șeful 
statului chilian, trebuie să găsească 
un limbaj de la popor la continent 
și acesta nu este altceva decît lim
bajul demnității noastre.

Referindu-se la convorbirile oficia
le dintre delegațiile celor două țări, 
conduse de către miniștrii de exter
ne, Salvador Allende a relevat că, 
„cu acest prilej s-au constatat punc
te convergente in aprecierea cauzelor

subdezvoltării care afectează popoa
rele latino-amcricane. Ambele părți 
au căzut dc acord că stringcrca rela
țiilor economice și comerciale intro 
țările latino-amcricane trebuie să 
aibă loc in condițiile respectului re
ciproc, peste diferențele existente in
tre formele dc guvernămint po care 
fiecare țară lc-a adoptat in mod 
suveran". Președintele Allende a 
subliniat că legăturile dintre Chile 
și Ecuador, Întărite in urma semnă
rii de către ambele țări a acordului 
de la Cartagena care consfințește 
formarea Pactului A.N.D.I.N., au că
pătat valențe noi după dispariția așa- 
zisei „Alianțe pentru progres", la 
unsprezece ani de la lansarea ei de 
către Administrația Statelor Unite.

RUSE 27 GVgerpres). — La Ruse 
a fost semnat un protocol privind 
lărgirea colaborării economice și teh- 
nico-științifice in domeniul produc
ției și livrărilor reciproce de mate
rii prime, materiale și produse fi
nite intre Ministerul Industriei U- 
șoare al Republicii Socialiste Româ
nia și Ministerul Industriei Ușdare 
al R. P. Bulgaria pe anul 1972 și in 
perspectivă.

Protocolul a fost semnat, din partea 
română, de Ion Bazac, adjunct al 
ministrului industriei ușoare, iar din 
partea bulgară de către Stoian Ju- 
liev, prim-locțiitor al ministrului in
dustriei ușoare.

PHENIAN 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Central al So
cietății de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană a transmis la 27 august o 
scrisoare președintelui Societății de 
Cruce Roșie din Coreea de sud. in 
legătură cu problema deschiderii u- 
nor convorbiri preliminare intre re
prezentanții celor două organizații de 
Cruce Roșie, anunță agenția 
A.C.T.C.

Autorul scrisorii iși exprimă sa
tisfacția în legătură cu mesajul pri
mit la 26 august de la reprezentan
tul Societății de Cruce Roșie din 
Coreea de sud. care conține, in 
principal, acordul asupra datei, lo
cului și problemelor ce vor trebui 
discutate in cadrul acestor convor
biri preliminare dc la Panmunjon. 
La convorbirile preliminare, propuse 
pentru luna septembrie, ar urma, de 
asemenea, să se discute problema 
datei și locului convorbirilor pro- 
priu-zise, ca și procedura și alte 
chestiuni în legătură cu convorbi
rile.

zentantul principal al R. P. D. Coree
ne. a protestat energic împotriva pro
vocărilor militare comise de partea 
adversă care constituie o violare fla
grantă a acordului de armistițiu in 
zona demilitarizată, transmite agenția 
A.C.T.C. Generalul maior Han Young 
Ok a cerut să se ia măsurile cuve
nite împotriva persoanelor vinovate 
de aceste violări.

VENEZUELA URUGUAY

ITALIA

Este necesar
un nou curs

al politicii

Trecerea în

a
de gaze naturale

PANMUNJON 27 (Agerpres). — La 
Panmunjon a avut loc a 320-a ședință 
a Comisiei militare de armistițiu. Ge
neralul maior Han Young Ok. repre

economice

agențiile de presă transmit
Ciu En-loi, Pre™er“l Consi- 

liului de Stat al R. P. Chineze, l-a 
primit pe Julio Scherer Garcia, direc
torul general al publicației ,.Excel
sior" din Mexic, cu 
convorbire cordială, 
China Nouă.

care a avut o 
anuhțâ agenția

Convorbirile
capitala finlandeză _ ____ ,___
'meri o nouă ședință de lucru in ca
drul celei de-a cincea runde a con
vorbirilor sovieto-americane privind 
limitarea cursei înarmărilor strategi
ce (S.A.L.T.). care a inceput la 8 
iulie. Delegațiile celor două țâri s-au 
■ntilnit timp de trei ore la sediul am
basadei Uniunii Sovietice. Următoa
rea reuniune va avea loc marțea vii
toare la ambasada americană din 
Helsinki.

S.A.L.T. *
s-a desfășurat

își exprimă indignarea pentru faptul 
că, după evacuarea comandamentului 
naval N.A.T.O. din Malta, autorită
țile nord-atlantice au hotărit, cu con- 
slmțămintul guvernului italian, fără 
ca acesta să consulte parlamentul, să 
transfere acest comandament la 
Neapole.

0 tentativă de lovitură 
dC Stfft, v*z^n^ răsturnarea preșe
dintelui Tombalbaye și a guvernului 
acestuia și instaurarea în țară a unui 
regim aflat in solda unei puteri străi
ne. a fost dejucată in Republica Ciad 
— anunță postul de radio Fort Lamy. 
reluat de agențiile France Presse și 
Reuter. Principalii autori ai complo
tului, condus de Ahmed Abdallah, 
care s-a sinucis in cursul nopții, au 
fost arestați.

gheze dislocate în Guineea-Bissau. 
Membrii Consiliului de Securitate au 
ajuns la un consens in vederea tri
miterii in Guineea a unei misiuni 
pentru a examina situația la fața lo
cului.

Intr-un comunicat publi
cat în ziarul „lTJnita" Di- 
recțiunea Partidului Comunist Italian

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit joi Pentru 
a examina plingerea Guineei în legă
tură cu provocările trupelor portu-

— Cu ocazia deschiderii oficiale 
pentru public a Tirgului inter
național „Wellington 1971“ pavi
lionul României a fost vizitat de 
sir Arthur Porrit, guvernatorul 
general al Noii Zeelande, N. 
Kirk, liderul opoziției, persona
lități ale vieții economice și po
litice, șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la Wellington. 
Oaspeții au apreciat calitatea și 
varietatea produselor prezentate 
in cadrul pavilionului României.

Convorbire fi. Gromiko -
0. Winzer. Agenția T.A.S.S. in- 
formează că la Moscova a avut loc 
vineri o convorbire între ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromiko, și ministrul afacerilor ex
terne al R.D.G., Otto Winzer, care 
a sosit în capitala sovietică la invita
ția colegului său, pentru consultări. 
Miniștrii au făcut un schimb de pă
reri intr-o serie de probleme actuale 
privind întărirea păcii și securității 
in Europa și relațiile dintre U.R.S.S. 
și R.D.G.

0 scrisoare de protest 
împotriva cenzurii, scmni><;< 
de 325 de persoane, printre care in
telectuali. actori, ziariști și cineaști, 
a fost remisă ministrului spaniol al 
informației și turismului. Semnatarii 
petiției cer „restabilirea totală a drep
tului la libertatea de expresie și su
primarea cenzurii".

COMUNICATUL DIRECȚIUNII 
P.C.l. CU PRIVIRE LA MASU
RILE DE PROTEJARE A DO
LARULUI Șl IMPLICAȚIILE LOR 
PENTRU ECONOMIA ITA

LIANĂ

MOSCOVA

Congresul international de apicultura
MOSCOVA 27. — Vineri s-a deschis 

la Moscova cel de-al 23-lea Congres 
internațional de apicultura, la care 
iau parte peste 3 000 de specialiști de 
pe toate continentele. Din țara noas
tră participă o delegație a Asociației 
crescătorilor de albine, condusă de 
prof. V. Harnaj, care este și preșe
dintele Federației internaționale a a- 
sociaf iilor de apicultura „Apimondia". 
Congresul a fost salutat de V. V. Maț- 
kievici, ministrul agriculturii al 
U.R.S.S. In cuvintul său P. 1. Moro
zov, președintele congresului, a sub
liniat sprijinul deosebit pe care Co

mitetul național de organizare din 
U.R.S.S. l-a primit din partea „Api- 
mondiei" și, in special, din partea In
stitutului internațional de tehnologie 
și economie apicolă al „Apimondiei", 
care este găzduit de România.

•k
Tot la Moscova iși desfășoară lucră

rile cel de-al 24-lea Congres interna
țional de chirurgie și cel de-al 10-lea 
Congres internațional de chirurgie 
cardio-vasculară. Din România parti
cipă la aceste manifestări științifice 
de prestigiu 15 chirurgi, in frunte cu 
acad. prof. Ion Făgărășanu.

Echipe de tenis de masă 
din Statele Unite au refuzat 
să susțină intilniri cu re
prezentativa Taivanului,in* 
formează agenția China Nouă, citind 
informații din Washington. Potrivit 
agențiilor de presă occidentale, arată 
China Nouă, încă de la sosirea în 
Statele Unite, lotul taivanez și-a re
dus turneul la o serie de meciuri de
monstrative. Boicotarea reprezentati
vei de tenis a Taivanului de către 
poporul american și de către echipele 
de tenis de masă americane demon
strează poziția justă și sentimentele 
de prietenie față de R. P. Chineză — 
relevă China Nouă.

Un „Imn al păcii" va fi into
nat pentru prima dată in marea 
sală a Adunării Generale a 
O.N.U. la 24 octombrie, cu pri
lejul aniversării a 26 de ani de 
la crearea Organizației Națiuni
lor Unite. El a fost compus de 
violoncelistul de renume mon
dial, Pablo Casals, pe versurile 
poetului britanic Wistan Hugh 
Auden, la cererea expresă a se
cretarului general al O.N.U.. 
U Thant

„Cosmos-435". Vineri a fost 
lansat in Uniunea Sovietică satelitul 
artificial al Pâmîntului „Cosmos-435", 
destinat continuării cercetărilor in 
spațiul cosmic. Aparatura instalată Ia 
bordul sputnikului funcționează nor
mal. precizează agenția T.A.S.S.

Curs flotant al yenului. 
Japonia a hotărit să instituie Ince
pind de simbătă, cursul flotant al 
yenului — a anunțat ministrul de fi
nanțe, Mikio Mizuta.

ROMA 27 (Agerpres). — Direcțiu
nea Partidului Comunist Italian a 
dat publicității un comunicat, apărut 
in ziarul „L’Unita", în care se referă 
la noile măsuri de protejare a dola
rului, adoptate de Statele Unite și la 
implicațiile acestora pentru economia 
italiană. Documentul subliniază că 
imperialismul american caută să iasă 
din criza profundă în care se află, 
agravată de înfringerile suferite în 
Indochina, făcind ca prețul acestora 
să fie plătit, pe de o parte de oa
menii muncii americani, iar pe de 
altă parte de celelalte țări capita
liste, prin tentativa de a continua să 
impună moneda proprie ca pilastru 
ai sistemului monetar internațional.

Comunicatul menționează in conti
nuare necesitatea unei schimbări a 
relațiilor Italiei cu celelalte țări — 
industrializate sau in curs de dez
voltare — care să dea o nouă sem
nificație politicii de cooperare euro
peană. „P.C.l. a luat act incă de la 
inceput de procesele de internațio
nalizare a vieții economice — se 
spune in document. Dar conștiința 
existenței unor condiționări proveni
te din exterior și a căutării formelor 
necesare de colaborare pe plan in
ternațional nu se poate traduce prin 
acceptarea pasivă a agresiunilor eco
nomice și politice provenite din 
partea altora. Punctul de referire al 
oricărei colaborări este și rămine 
acela al avantajului reciproc in ca
drul respectării independenței și a 
egalității între state. In apărarea 
acestor principii, P.C.l. cheamă as
tăzi pe toți oamenii muncii, pe toți 
democrații".

Referindu-se apoi la unele proble
me interne, comunicatul Direcțiunii 
P.C.l. subliniază că astăzi este mai 
necesar ca oricînd un nou curs al 
politicii economice care să garan
teze dezvoltarea unor noi baze co
respunzător cerințelor oamenilor 
muncii. Lupta pentru independență 
națională se leagă astfel strins de 
lupta pentru democrație, pentru un 
nou rol al clasei muncitoare — arată 
in încheiere documentul.

CARACAS 27 (Agerpres). — Gu
vernul venezuelean a adoptat o lege 
prin care toate zăcămintele de gaze 
naturale ale țării trec, incepind de 
joi, in proprietatea statului. Propus 
în urmă cu patru luni, proiectul a- 
cestei legi a intimpinat o puternică 
rezistență din partea monopolurilor 
petroliere străine care exploatau 
după bunul lor plac majoritatea te
renurilor petrolifere din Venezuela, 
aflate în concesiune. Guvernul pre
ședintelui Rafael Caldera a respins 
insă orice presiuni, afirmind că le
gea adoptată va permite statului 
venezuelean să-și restabilească con
trolul asupra uneia din principalele 
sale bogății naturale și să dezvolte 
o industrie nouă in interesul țării, 
în acest scop, președintele Caldera 
a anunțat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că o dată cu naționalizarea 
terenurilor de gaze naturale, statul 
venezuelean va asigura și baza teh
nică necesară prelucrării acestei bo
gății, cit și a comercializării pro
dusului obținut prin dezvoltarea unei 
flote comerciale corespunzătoare.

Programul electoral 
al frontului popular.

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — 
Programul politic cu care Frontul 
popular din Uruguay, cunoscut sub 
denumirea de „Frente Amplio", se 
va prezenta la alegerile prezidențiale 
din 28 noiembrie a.c. prevede schim
bări structurale care să permită de
pășirea crizei in care se zbate țara 
și scoaterea ei de sub dominația gru
purilor oligarhice și imperialiste ce 
dețin puterea economică, a declarat 
generalul Liber Seregni, candidatul 
acestei coaliții care grupează parti
dele comunist, socialist, democrat - 
creștin și alte grupări de stingă. El 
a arătat că, in cazul unei*  victorii in 
alegeri. „Frente Amplio" va națio
naliza industria frigorifică, principala 
sursă de devize a țării, băncile și co
merțul exterior și va trece la înfăp
tuirea reformei agrare. Totodată, vor 
fi amnistiați toți deținuții politici cu 
vederi progresiste.

Agenția Prensa Latina informează 
că in cadrul unui sondaj Gallup, 
efectuat in capitala țării. Montevideo, 
unde corpul electoral formează jumă
tate din numărul total al alegătorilor 
țării, 25 la sută dintre cei chestionați 
s-au pronunțat pentru candidatul 
prezentat de „Frente Amplio", in 
timp ce partidele tradiționale — 
Blanco și Colorado — au întrunit a- 
deziunea a 22 la sută și respectiv 16 
la sută din cei cărora li s-a cerut 
părerea.

ÎNCORDAREA POLITICA
DIN BOLIVIA CONTINUĂ

• SUSPENDAREA CURSURILOR PE TIMP NELIMITAT • JUAN 
JOSE TORRES A PĂRĂSIT ȚARA • FORȚELE DE STINGĂ 

CHEAMĂ LA LUPTA ARMATA

LA PAZ 27 (Agerpres). — Situația 
din Bolivia continuă să rămînă deo
sebit de încordată, relatează agențiile 
internaționale de presă. Unități ale 
armatei însoțite de tancuri și blindate 
patrulează in permanență pe străzile 
capitalei. Deși au fost adoptate mă
suri speciale de siguranță, intre care 
și instituirea legii marțiale, au loc 
ciocniri sporadice intre elemente 
ale armatei și grupuri de munci
tori și studențl. Pentru a intimida 
mișcarea de rezistență, ministrul de 
interne, colonelul Andreas Selich, a 
declarat că guvernul va adopta mă
suri drastice împotriva celor care se 
vor opune noului regim. După cum 
informează agenția Prensa Latina, in 
închisorile din capitală și din alte lo
calități se află arestați peste 30 de 
lideri politici și aproape 300 de stu- 
denți.

Datorită situației încordate din țară, 
regimul colonelului Banzer a hotărit 
suspendarea cursurilor în instituțiile 
de invățămînt pe timp nelimitat. S-a 
anunțat că această măsură ar fi ne
cesară „pentru evitarea producerii 
unor noi tulburări de către studenți".

Totodată, in cadrul conducerii regi
mului din La Paz se remarcă în con-

BUDAPESTA

Succesul pavilionului românesc 
la Expoziția mondială de vinătoare
La Budapesta, în 

prezența lui Losonczi 
Păi, președintele Con
siliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, a altor 
conducători de partid 
și de stat, a unor in
vitați de peste hotare, 
printre care și tovară
șul Iosif Banc, vice
președinte al Consiliu
lui de Miniștri al 
României, ministrul a- 
griculturii, industriei 
alimentare, silvicultu
rii și apelor, ș-a des
chis vineri dimineața 
„Expoziția mondială 
de vinătoare". Organi
zată pe o suprafață de 
peste 80 000 metri pă- 
trați, expoziția are ca 
teme vinătoarea și 
protecția vinatului, 
îmbrățișînd tn această 
privință tot ceea ce 
privește raporturile o- 
mului cu fauna și na
tura.

In cadrul expoziției, 
52 de țări prezintă 
peste 6 000 de trofee 
de vinătoare.

De un mare interes 
se bucură in cadrul 
expoziției pavilionul 
Republicii Socialiste 
România. Valoarea și 
frumusețea trofeelor 
expuse, ca și prezen
tarea generală a pavi
lionului atrag privirile 
tuturor vizitatorilor. 
De altfel, unii dintre 
ziariști, ca urmare a 
rezultatelor excepțio
nale obținute de tro
feele prezentate de vi- 
nătorii români (500 
dintre trofeele expuse 
au primit, pe baia 
punctajului internațio
nal acordat de juriul 
expoziției, medaliile 
de aur ala expoziției 
mondiale), au denumit 
pavilionul românesc 
„Pavilionul de aur* 4 
(la ultimele expoziții 
de la Florența și No- 
visad, trofeele româ
nești au obținut 71 și 
respectiv 276 de me
dalii de aur). Și încă 
un fapt demn de re

marcat : dintre cele 
121 de premii speciale 
ale juriului internațio
nal al expoziției, care 
au fost acordate pen
tru cele mai valoroase 
trofee mondiale, 15 au 
revenit celor din 
România.

După deschiderea o- 
ficială a expoziției, 
Losonczi Păi, președin
tele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Unga
re, și ceilalți conducă
tori de partid și de 
stat ungari, precum și 
numeroși invitați de 
peste hotare, au vizitat 
pavilionul țării noas
tre. Vizitatorii au a- 
dresat felicitări orga
nizatorilor pavilionului 
românesc, reprezen
tanților ministerului a- 
griculturii, industriei 
alimentare, silvicultu
rii și apelor și Asocia
ției vlnătorilor din 
țara noastră.

Al. PINTEA

DIN LUMEA CAPITALULUI

^anta: Puternică manifestație
împotriva scumpirii vieții

„Reintrarea", termen care in 
Franța înseamnă reluarea acti
vității politice și sociale după 
vacanța de vară, a inceput mai 
devreme ca de obicei. A inceput 
printr-o manifestație de mari 
proporții, desfășurată joi seara 
in gara Saint Lazare și apoi pe 
Bd. Poissonniere. Organizată in 
'.omun de Partidul Comunist 
Francez și Partidul Socialist, de 
marile organizații sindicale 
C.G.T. și C.F.D.T., manifestația 
a reunit 
persoane, 
stradă .................... ,
nemulțumirea față de ma
jorarea tarifelor in trans
porturile publice. Pe o imensă 
placardă se putea citi : „împo
triva majorării tarifelor, factor 
al scumpirii vieții", „Pentru a- 
meliorarea condițiilor transpor
tului in comun La manifesta
ție au luat parte Georges Seguy 
din partea C.G.T., Etienne Fa- 
ion și Roland Leroy, din par
tea P.C. Francez, Fredo Krum- 
nov și Michel Rollant, din 
partea C.F.D.T., Pierre Joxe 
și Jean Pierre Chevenement, 
din partea Partidului So
cialist. La sfirșitul manifestației, 
organizatorii au dat publicității

aproximativ 20 000 
care au ieșit in 

pentru a-și exprima 
față de 

tarifelor în

o declarație în care se sublinia
ză : în plină perioadă a conce
diilor, zeci de mii de muncitori 
au manifestat împotriva majo
rării tarifelor. Această puternică 
manifestație constituie o expre
sie a hotâririi maselor de oa
meni ai muncii de a se opune 
creșterii costului vieții.

Ziarul „l’Humanite" de vineri 
publică un interviu acordat de 
Georges Seguy, secretar general 
al C.G.T. La întrebarea : care 
este revendicarea de prim ordin 
pentru această nouă campanie 
socială ? — el a răspuns : „Sala
riile. In acest an valul majorării 
prețurilor și nemulțumirea pe 
care o provoacă acestea face ca 
acțiunea pentru garantarea pu
terii de cumpărare a salariilor 
să fie foarte viguroasă". In legă
tură cu unitatea acțiunii sindi
cale, secretarul general al 
C.G.T. a declarat: „Unitatea de 
acțiune înseamnă o acțiune co
mună pentru obiective comune. 
De acum înainte nimic nu 
se poate opune unei acțiuni co
mune a principalelor forțe sin
dicale și politice de stingă".

Paul DIACONESCU
Paris

ANGLIA: 1364
cu 774000

LONDRA 27 (Agerpres). — Miș
carea grevistă în Marea Britanie 
împotriva politicii antimuncitorești 
a guvernului și a atitudinii arbitra
re a patronatului față de revendică
rile oamenilor muncii a atins un 
nou record. Tn primele șapte luni 
ale acestui an, potrivit datelor ofi
ciale publicate de Ministerul Mun
cii, au fost înregistrate 1 364 de gre
ve la care au participat 774 000 de

de greve
participanți
muncitori și funcționari. Raportul 
publicat de Ministerul Muncii nu 
include și grevele de protest care au 
avut loc împotriva legislației anti- 
sindicale a guvernului.

Datorită luptei hotărîte a oame
nilor muncii din Marea Britanie, 
patronatul a înregistrat din ianuarie 
pină în iulie 13,8 milioane de zile 
de muncă pierdute.

S U A-: Sindicatele se opun
măsurilor „excepționale"

NEW YORK 27 (A- 
gerpres). — Sindicatele 
din S.U.A. continuă să 
se pronunțe cu hotă- 
rîre împotriva măsu
rilor economice „ex
cepționale" ale guver
nului, considerindu-le 
drept o nouă ofensivă 
împotriva drepturilor 
oamenilor muncii.

Astfel, conducătorii 
marelui sindicat al 
muncitorilor mecanici,

afiliat la A.F.L.-C.I.O., 
au afirmat că 
nistrația aplică 
plan 
cărui ................
duce la concedieri în 
masă. Intr-o declara
ție specială, ei au a- 
nunțat, totodată, că își 
vor intensifica efortu
rile pentru a dejuca 
aceste intenții. La rin- 
dul său, conducerea 
sindicatului zugravi-

admi- 
„un 

premeditat", a 
înfăptuire va

lor, care reunește 
200 000 membri, a opi
nat că măsurile pro
puse de președintele 
Nixon sînt „dăunătoa
re* 4 pentru economia 
țării. Intr-o scrisoare 
adresată membrilor 
sindicatului, conduce
rea acestuia i-a che
mat să răspundă prin 
greve la hotărirea gu
vernamentală privind 
înghețarea salariilor.

tinuare disensiuni. Patru personalități 
importante din Partidul „Mișcarea 
Naționalistă Revoluționară" au anun
țat că vor părăsi această grupare po
litică dacă fostul președinte al Boli- 
viei, Paz Estenssoro, nu-și va retrage 
sprijinul acordat guvernului lui Hugo 
Banzer.

Principalele partide politice și or
ganizații de stingă din Bolivia, intre 
care și Partidul Comunist, au anun
țat, intr-un document remis presei, 
constituirea „Frontului de rezistență 
revoluționară”.

In document se subliniază că in 
condițiile actuale „singura cale spro 
socialism in Bolivia constă în lup
ta armată și in revoluție, a cărei 
avangardă va fi proletariatul". Lipsa 
de încredere a guvernului Torres în 
capacitatea poporului de a duce Ia 
îndeplinire procesul revoluționar, se 
spune in continuare, „a permis drep
tei, cercurilor economice și elemen
telor fasciste din armată să răstoar
ne regimul lui".

★
Fostul președinte Juan Jose Torres, 

însoțit de aproximativ 30 de colabora
tori apropiați, printre care foști mi
niștri, a părăsit joi capitala bolivia- 
nă, plecînd la Lima. Juan Jose Torres 
se refugiase în timpul atacului for
țelor rebele la ambasada Perului din 
La Paz. El a primit din partea noilor 
autorități permisiunea să părăsească 
țara. în aceeași zi, a sosit la Lima, 
unde a primit azil politic.

subliniază președintele Ecuadorului 
lose Velasco Ibarra

QUITO 27 (Agerpres). — Sancțiu
nile adoptate de Organizația Statelor 
Americane (O.S.A.) împotriva Cubei, 
prin încălcarea statutului organizației, 
sint „detestabile și odioase" — a de
clarat președintele Ecuadorului, Jose 
Velasco Ibarra. El a subliniat că așa- 
zisul „caz cubanez" trebuie revizuit 
de fiecare țară Iatino-americană in
teresată care, in baza suveranității 
sale, să hotărască în vederea reluării 
relațiilor diplomatice și comerciale cu 
Cuba.

Președintele Velasco Ibarra s-a 
pronunțat, In context, pentru reluarea 
relațiilor cu Cuba și stabilirea do 
legături cu Republica Populară Chi
neză. EI a menționat că, la apropiata 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
Ecuadorul va vota pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chineze 
la Națiunile Unite.
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