
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Miercuri 19 iulie 1972 6 PAGINI

aușescu

NICOLAE CEAUȘESCU

partidului comu MAREA ÎNTRECERE

ÎN PAGINA A III-A

(Continuare în pag. a Il-a)
sosit In Capitală delegajii la Confcrinjă

Eugen BARBU

Nîcalae STO1AN

Sub steagul Internafia 
nallsmului socialist

(Continuare 
în pag. a V-a)

toate compartl

'drept.

Cum înlimpinnji Conferința Națională a partidului ?

Cum întîmpinafi Conferința Najională a partidului ?

încercată pe drumul libertății și fericirii și, de

Foto : M. Andreescn

Volumele au anărni
EDITURA POLITICA

te știm, Partid : cu tara-n laid 
Machefă-a unul veșnic șantier 
Intrlnd prin tlne-n comunism, măreață, 
Ca Dunărea prin Porțile de Fier.

Prietenie, colaborare, 
solidaritate

„Poporul

plin de abnegație.' visa la 
un Mltne care nu a început 
docil' după'27 August, sub 
conducerea comuniștilor 
îmi place fă spun că dru
mul nostru nu a fost scutit 
de greșeli și asta nu clln- 
tr-un pesimism funciar, cl 
pentru că. obiectiv vorbind, 
nici nu se putea altfel. 
Schimbarea mentalității 
.supra muncii a fost una din 
cele măi grele Iudio ce 
5-au dat șl 56 mal dau Încă 
In societatea noastră. A 
munci pentru line numai 
și a munci pentru toți gini 
două noțiuni cu totul opu
sei A înțelege Că a munci 
pentru toți înseamnă țS 
muncești șl pentru line, 
iată ceea ce încă unii abia 
pol pricepe. Aud ici șl colo 
cuvinte, poate ‘înlrilunte. 
despre felul de n trage In 
HI al unora, anecdote poa
te reușite despre felul de 
oresiriție șl retribuție șj

Așa fe știm : o Inimă ce bate 
Ca omenlc-n llecare plep((
Dlntl tuturor suprema demnitate 
De a trăi frumos, cinstit și

Așa te știm, Partid s mereu în frunte 
Cu truntea-nclnsă de-al sudorii nimb 
Desiereclnd comorile sub munte
Ori plămădind otelul, schimb de schimb,

întrunesc 
o nnte.

Perfecționarea organi
zării și conducerii vieții 
economice, de stat și 

sociale

Sub steagul internațlo 
holismului socialist

Răspunsul se află înscris pe fiecare din mandatele comuniștilor de
legați in marele iorum, mandate care poartă pecetea partidului ți 
a poporului; girul’suprem al responsabilității, al competentei, al ela- 

al participanjilor

Ca unul care n mol apu
cat ctțe ceva din „bineface
rile trecutului" anilor bur
gheziei trebuie «fi vă spun 
că am avut de văzut des
tule Discuții'Interminabile, 
proiecte conteslnte,' dezbă
tute și răsdezbătute. .pil» 
pentru obțineri de comenzi, 
fraude șl, vnl.‘ caclnlmnle 
de mari proporții. Un sen
timent de tristele ucigașă. 
de inutilitate de a te’iluzio
na pentru efi prea se dă
deau toate peste cap jl 
din cele mal mărețe pla
nuri sc alegea praful, lată 
bilanțul unor. Iluzii deșarte 
care au luat sflrșlt Mari 
savanțl șl mor! Intelectuali 
visau la ridicarea din îna
poierea națiunii noastre șl 
nu «-ar putea spune că și 
atunci- clasa muncitoare ți 
țăranii er fi stal cu mllnile 
In sin Dimpotrivă Dincolo 
de toată mascarada politi
că. acest popor «Irgulnclos.

Vizita delegației de partid | șl 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, condusă [de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in Republica Populară Chineză, 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Democrată 
Vietnam șl Republica Populară 
Mongolă. 1—21 Iunie 1971. I

Așa te știm t purtlndu nc destina’ 
Cn braț bărbat și cuqet unanim, 
Prezent în lot șl-n toate — ioc continuu 
In care Inimile ne călim.

— Cum înlimpina|i Conferința Națională a partidului 7 
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întrebarea, adresată In ajunul marelui forum âl comuniștilor, a 
polarizai spontan numeroase răspunsuri din partea celor intervievați 
— In uzine, pe șantiere, In holdele încărcate de rod, lingă planșete — 
de către reporterii ți corespondenții ziarului. Străbătute de vibrajia 
evenimentului istoric, glodurile ți sentimentele împărtășite — un 
crîmpei din marele răspuns al tării — exprimă, „în. haine de lucru*, 
încrederea și dragostea întregului popor fa|ă de partidul comunist, 
forja conducătoare a națiunii socialiste.

Are să se discute In ur
mătoarele zile, cu slguran-. 
(ă. foarte mult despre ceea 
ce n fost proiectai șl des
pre ceea ce s-a realizat 
despre modul In care (pro-1 
iectele au fosl sau nu au 
fost ;>uw la capăt și din, 

.de motive, Se va vorbi des
pre motivele obiective ale 
unor succese, dar șl despre 
motivele obiective ale unor 
Insuccese. Principalul' lucru 
este că bilanțul pa care 
putem șă-I facem este pozi
tiv O simplă trecere In.re
vistă a celor făgăduite si 
aduse la îndeplinire, cred 
cu efi ne-nr umple de opti
mism ■ linde -ie lucrează 
mult, pot exista .șl erori. șl>

voiesc să amintesc că orice 
societate nouă șl nu numai 
alei pe pfimlntul vechi al 
Europei, s-a clădit eu plo- 

.nlerl, cu eroism și sacrifi
cii. cu Jertfe omenești, cu 
lupte teribile, cu dramatice 
ruperi de la gură. Este 
ceea ce leneșii și cinicii nu 
vor înțelege nltdcind.

Conferința noastră care 
Ineepe azi este un forum al 
forțelor celor mal bune ale 
națiunii Din uzine șl de pe 
ogoare. din laboratoare 
și din allr> locuri de mun
că. oamenii slnt che
mați șă-șl spună desrhlj 
cuvlnlul despre ceea ce a 
fost îndeplinit și cum a 
fost1 îndeplinit șl degore 
ceea ’ ce va ’trebui să fio 
îndeplinit.

conducătoare n țării, are mal valoros ca experiență, 
gtndlre, clarviziune șo va solda cu hoifiriri și con
cluzii co vor imprima un și mal puternic avînt vasci 
opere creatoare de făurire a socialismului multilate
ral dezvoltat vor dinamiza eforturile consacrate în
făptuirii programului elaborai dn Congresul, al X-loa 
al P.C.ft ’ f

Marile succese In construcția socialistă cu care în
tregul popor a ’ " ’ '‘

convins prin propria sa experiență că partidul nostru

Vizite și intilatrl reciproce 
alo conducătorilor de partid șl 
de slat ni Republicii Socialiste 
România cu conducători de par
tid șl de stai al țărilor socia
liste din Europa șl Republica 
Cuba, funie 1955 — Iunie 1972, 
(2 volume).

Glodurile comuniștilor, ca șl alo tuturor celor pețte 
20 do milioane fii al Românlef socțallkle, se îndreaptă 
azi cu emotio șl încredere spre ;mnrea Sală a Palatu
lui Republicii unde se deschid, lucrările ^Conferinței 
Naționale o P.C.R. întreaga. noasLr.ă națiune ; socia
listă, aflată.in plină înflorire a potentelor: el creatoare, 
salută cu căldura acest eveniment do deosebită însem
nătate In viața țării. Niciodată unitatea șl coeziunea 
el nu au fost mal trainice In jurul - - - 
nUUlor — conștiința vie a națiunii, ■ 
stegarul Intereselor el ■undamon- 

.țȘla . ■ ■ . I
încrederea neabătută a poporului' 

nostru Ih, partid-Izvprflște din. «ni-; 
cliizln. decurglnd din propria sn ex- 
periențiL c.î toate marile transfor- , 
mări revoluționare care -u angre
na’ România pe orbita progresului 
și civilizației socialiste sini’ efectul 
nemijlocit al politicii marxlslrlenl- 
nlste a partidului, ai măiestriei șl 
înaltului spirit de răspundere eu 
care acesta iș> îndeplinește rolul de 
forță politică conducătoare a noii 
orindulri. Flecare din succesele a- 
flato la temelia’ forței șl superiori
tății brlnduirll noastre flecare din 
realitățile po caro ne gorlllnim în 
prefigurarea peraractlvelor înain
tării. fiecare certitudine din care 
sorbim încredere șl 
vil io:

tovarășul Nicolae
unic conducător-

cu dragoste și devotament nețărmurit, îl consideră drept 

al națiunii socialiste."

comunist este exponentul fidel al intereselor sale vitale, călăuza sa

Nu m-nț mira ca In a- 
ceastăîzl importantă a des
chiderii Conferinței Națio
nale a partidului, un țăran 
să vlnfi la tribună cu un 
snop de griu și. prlntr-b altă ' 
hiperbolă, un făurar să a- 
:lucă pe podium o biirntă 
de fler pregătit In cine știe 
co cuptor nou din tară. 
Poate c6 oameni din 
alte locuri ar putea aduce, 
tot simbolic. Ia tribuna înal
tului for o carte a tuturor 
realizărilor de la Congresul 
al X-lea încoace Măcar 
niște pagini cu o descriere 
sumară jl cu niște fotogra
fii rare ar ln«umn pagini 
destule și concludente A- 
ceale adunări colective. îsa 
cum știm cp toții sini In-, 
trunirl de bilanț, ie cop- 
fruniărl de opinii, de su
gestii. de propulsare e'ceea 
cn e nou. nedescoperlt. In
tent In legălură Yu forțele 
noastre sociale realo.

nulul revoluționar. De aid și- seniimenlul unanim
la oncheta no-aslră : gîndurile, aspirațiile care Însoțesc această zi 
istorică vor fi îndeplinite ;i depășite — spre progresul, spro feri
cirea României de azi ș» de mîino I

nim esto însăși hotărîrea, la fiecare loc de muncă, de a înfăptui dn- 
cinalul înainte do termen — aclul .angajcmenlului comunist la scara 
întregului popor.

Inllmpirtnt Conferința Națională, am
ploarea fără precedent a Inlrece- 

' ril socialiste pentru realizarea cln- 
clnaluluii ..Jlnainle de • termen — 
concretlziită In depășirea sarcihr- 
lor. de plan do cal re: toate mi n(j- 
lerelb In primul semestru al anu
lui — ilustrează deonolrivă țuste- 
țen politicii marxlsl-lenlnlste a 
partidului. încrederea .ți hotărîrea 
neabătută cu care e înfăptuită de 
mllimnele tie oameni al muncii, 
fără deosebire de nnțlonalltata. de 
întregul popor.

Unul dintre factorii fundamen
tali care au determinat In ultimii 
nnî ridicarea la un nivel superior 
a modulul de exercitare a roiu
lui conducător ni partidului, spo- 
rindu-l considerabil eficiența prac
tică. II constituie progresele reali
zate In Imprimarea unui caracter 
glllntiflc întregii acUyilăti n parti
dului. în perspectiva dezvoltării 

I sotțnle. anare limpede că. și In 
acest domeniu. Congresul al 
TX-lea a marcat începutul unul 
proces de excepțională însemnăta
te. dednnsind o adevărată ofen
sivă Imișotrivn oricăror te-me ale 

i subiectivismului șl arbitrarului. 
Inițiind șl deschlzlnd drum unul 

' ansamblu do mă,suri cutezătoare 
prin care partidul a lua' cure 
ferm snrc elaborarea prinrinlîlor 
de bază ale științei conducerii so- 

, cictățll sorlallsle ți «mțlenrea Inr 
consecventă] In 
mentei* vieții sociale.

O particularitate esențială care conferă un înalt grad 
de eficiență socială procesului de Imprimare n unul 
caracter riguros ștllnlifîc conducerii societății constă In 
grefarea Iul organică pe ansamblul măsurilor vlzfnd 
dezvoltarea structurilor democratice ale societății noas
tre. In acest sens numilorul comun al acțiunilor inl-
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îl înconjoară

publicii, deschiderea Iu* 
erorilor Conferinței Na
ționale a Partidului Co
munist Român, raportul 
prezentat de secretarul 
general al partidului,

optimism in '
slnt Indisolubil legate de 

acea uriașă forță •dinamizatoare a 
tuturor energiilor, nucleul vital ■-ol trir J 
societăți] noastre — partidul '

în marele forum ol partidului, V. ir j : "ți. 
care l.șl începe azi lucrările, w In- JS- X;- v7 \
trimese mal bine de 2 000 de dele- \
gațl. aleși dintre cel mai înaintați / Vr/. .;
șl mal reprezentativi oameni al «o- ’
cielățll noastre, exponenll. al gîn- 
durilor, sentimentelor s’ nsplratîl- ' 
lor întregului popor. Sinlellzlnd 
experiența șl înțelepciunea coter-- —'
tlvă a maselor, mandatari al dorin- . J
tei lor fierbinți do progres molii- ’ ■ l

lateral, el vor. supune unei dezba-
1 teri profunde șl exigente Inturile 

fundnmentnle ale polltldl Interne șl exlcmc n partl-
" dulul, toate sferele, vieții politice, wiolc. economice

• (jl spirituale, vor Investiga cele mal potrivite căi șl 
mijloace menite, să accelereze dezvoltarea tuturor ra
murilor economiei naționale, mersul înainte al socie
tății noastre, să valorifice plenaT ovantnjele ți supe
rioritatea el. să sporească rodnicia întregii ndnslre ac
tivități spre binele șl fericirea omului Nu Incnpe în
doială că o ascmenc0 polarizare o tot co forța politică

V _____

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, in uncie țări aMcane. 7—11 
decembrie 1970 șl 11 martie — ■ 
6 aprilie 1972. S

Formă înaltă a dialogului continuu dinlro pori id ți popor, confe- 
rinja prilejuiește o nouă manifestare vibrantă a holărîrii do a traduce 
în. vio|ă politica partidului. Am primit, de aceea, nu simple răspun
suri, ci participări la amplul proces do perfecționare a înlrogii vieți 
economice ți sociale din partea color co-ți consacră întreaga ca
pacitate ți compatență operei de făurire a socieiăjii socialisto mul
tilateral dozvollate, angajări concrete în spiritul ți în litera mărețului 
program jalonai de Congresul al X-lea al partidului. Răspunsul îl 
constituie, în primul rind, faptele, succesele raportate conferinței — 
ți considerate, chiar în momentul obținerii lor, drept resorturi mate
rialo ți morale ale aulodepășirii ți perfectibilității. Răspunsul una-

------------------------------------ > 

Astăzi, 19 iulie, In jurul 
orei 9,00, posturile noas
tre de radio și televiziune 
vor transmite in direct, 
de la Sala Palatului Re-
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Manifestări consacrate

Conferinței Nsferafe

Lucrătorii ogoarelor din județele

patriei socialiste

dintre cele mai mari centrale termoelectrice

N. STANCU

(Urmare din pag. I)

.Comunistul'

consum,

îtrăsăiura definitorie a 
care partidul In ansam-

IAȘI. - 
membru al

ide 'producție llvrli 
Iți le .ce le revin ca 
indcrile ngricole de

ri'ncaiUft HU UUU.ilIUI Ut. ui JK 
aprilie. In cinstea Conferinței Naționale a partîduluii 
au retuiznt In Întregime sarcinile de j ' ’ " -■ ■■

activitatea productiva, Tot 
a a avut loc un spectacol 
1 țl poezie patriotlcâ pre- 
Teatrul Național.

a fost realizat

necesități obiective 
••■) de noul stadiu de dezvoltare 
imâniei socialiste, creșterea con-

Tulcea s-a

în cursul zilei de marți, 
unitățile agricole de stat 
șl cooperatiste din Jude
țul Ilfov nu terminat re- 

Ca rezultat al aplicării ri- 
ihnlco, producțiile obținute 
■sg grlu țl 3 610 kg orz la 
țricole do stat țl 2 030 kg 
r In cooperativele agricole, 
-au obținut cooperativele

planificată la hectar slnt cele din 
Tuîcea (cu 630 kg), Mihail Ko-

în aproape

la 8 războaie, 102
schimb. La scurt timp Insă ea a fost 
depășită de o tlnărtt țesătoare, Anca 
Crucită. Ieri; Rachlța Bochl.ș, lucrind 
nu la 8, ci la 10 războaie, a realizat 
210 metri țesături In 8 ore.

țul Teleorman, re- 
griului s-a in

cit zece zile mai

Lilian Croțu :
determinare 
comerțului exterior.

fără fovăire: /„Mi-a 
m-am născut pe-acest pi- 

mărturisețte Franz Jo
hannes BulhardL

Consiliul Culturii șl Educației So
cialiste ți Asociația artiștilor foto
grafi au organizat in Capitală o 
expoziție de artă fotografică de
dicată Conferințe! Naționale ■ 
Partidului Comunist Român.

ImoginLle, multe dintre ele de o 
remarcabilă valoare artistică, Înfă
țișează aspecte din realizările obți
nute In patria noastră In domeniul 
economic,’sodal-cultural ți turistic.

pe care ascultind-o, ai ta- 
imprcsla că vino din

lăuntru! tău, dlnlăuntrul țării 
Radlotelevlziunea română a a- 

dus prin spectacolul său un omagiu 
pe măsura evenimentului către 
care Iși îndreaptă azi privirile În
treaga țară.

pțg au rost date in funcțiune sec
ția de fibrolex de la fabrica do în
călțăminte „Partizanul0, complexul 
zooindustrial do la Sascut, centrala 
telefonică din Bacău, magazinul uni
versal din Vâslești țl aproape MO de 
apartamente. Colectivul Trustului de 
construcții din Bacău o realizat pla
nul de producție pa primele 7 luni 
ale anului cu două sAptămlnl, mai 
devreme, Plnă la finele' lunii Iulie 
constructori! vor realiza o producție 
suplimentară in valoare de circa 13 
milioane lei'

Oamenii muncii din a- 
ffricullura județului Brăi- 
la . au terminal recoltatul 
ți treieratul griului de 

pe întreaga suprafață. De pe cele 81 009 hectare cul
tivate cu grlu n fost realizată o producție medie la 
hectar do 2 BOT kg in cooperativele agricole de pro
ducție .fi de 3 IOT kg In întreprinderile agricole do 
stat ; s-nu insămințat culturi duble pe 31) COT hectare. 
Vor fi onorata integral obligațiile către stat, tar coo
perativele agricole de producție vor livra suplimentar

nerou pa post. Este col mal mare 
randament de plnfl acum consemnat 
ta abatajele de tnmngazinare a mi
nereului In panouri scurte.

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Craiova a avut Ioc vernisajul 
expoziției de, artă plastică cu tema 
„Constructori ni socialismului0. Ex
poziția reunește portrete ale unor 
fruntaș; ai Întrecerii socialiste, al

tare a păloaselor.
în Întreprinderile agricole de stat B-au obținut In 

medie, In hectar, cu 2OT kg griu șl cu 280 kg orz mai 
mult față de prevederile pionului, iar in cooperati
vele de producție sporurile nu fost de 3C0 kg ta grlu 
țl de ,‘.545 kg ta orz. Ca urmare, in județul Mehedinți 
s-au obținut ta plus circa 22 0OT tone griu șl secară 
și aproape 2 3(10 tone orz. , .

Modalități d? 
a rentabilității

în aceste zile, pe tot cuprinsul 
județului Buzău au avut, loc ampli) 
manifestări cultural-educative deA 
dlcate Conferinței Naționale a., 
partidului. în numeroase localități,

Ion , Bahici : „Solidaritate mili
tants antifascists" 1933 — 
1939.

vor precupeți eforturile 
viață hotărtrilor ce vor fi 
astfel incit, prin lnfăp- 

mnrxist-leninlste a

Poeții României socialiste s-au 
Intllnlt In recital prin Împărtășirea 
acelui 
noștln1 
eroii lui din trecut, pentru ' 
lui de astăzi S-au Intllnlt 
aceeași Încredere In valoarea, 
caracterul 
noastre — mărturisită, de pildă, 
lnlr-o poezia a Iui Ion Brad : „O 
forți-n lume nu eriald / Să ne în
toarcă înapoi / Credința trie, comu
nistă / Ca toatele roaețte-n noi. /I 
Tăria, visul, viitorul / Izvoare lim
pezi ne rdmln, / Atrlnd pe veci 
conducătorul: / Partidul Comunii! 
Român”.

Prin claritatea

blul s&u îșl exercită rolul de forță 
conducătoare a societății — mobili
tatea, elasticitatea, spiritul creator, 
în felul acesta, valorificarea Inte
grală a resurselor da Inițiativă alo 
fiecărei organizații de partid, stimu
larea capacității ei de a rezolva de 
sine stătător problemele cu care este 
confruntată, duc la Îmbogățirea ex
perienței teoretice șl practice a parti
dului, in întregul său.

Autoritatea și prestigiul partidului

activiști țl lectori ai comitetului ju- -"jS 
dețean de partid au prezentat ex
puneri și au avut convorbiri cu oa
meni al' muncii. La Illmnlcu-Sărnt, 
manifestările cultural-educative, or
ganizate sub genericul „Oamenii 
faptelor, faptele oamenilor", au a- 
tras un mare număr de locuitori al 
orașuluL

nu slnt noțiuni abstracte ; forța sa 
de mobilizare aste chezășullâ, deo
potrivă, de justețea orientării pe 
care o trasează, de consecvența ma
nifestată in aplicarea el. ca șl de gra
dul de competență, de profilul 
polillco-moral al membrilor săi. 
Capacitatea partidului de-o-și înde
plini atribuțiile ce-i revin ca forță 
poliilcă’ conducătoare a societății 
depinde In măsură decisivă de spiri
tul de răspundere cu care fiecare 
din cvi peste două milioane de co
muniști se manifestă In întreaga lor 
viață și comportare ca mllltanți de

rată „în condiții de cabinet”, d cu 
participarea directă a maselor.

Spre a fi in măsură ră determine 
perfecționarea conducerii întregii 
vieți sociale, partidul ișl îmbunătă
țește continuu propria sa activitate, 
fee' prezintă in toate ca un model - viu 
al efortului de auioperfecțlonare. Ne 
aflăm Intr’-un stadiu al evoluției so
ciale, clnd progresele realizate In 
acest domeniu se cer amplificate și 
accelerate substanțial, astfel ca fie
căreia din verigile narlldului să-l de
vină proprie 
modulul in <

Realitate de daiâ recentă la Rogojelu : una

Tudfer Olâro . „_________  .
însemnări despre responsabi
litatea socială a membrului 
de partid.

lași adine sentiment de recu- 
nțâ pentru partid, pentru 
lui din trecut, pentru eroii 

S-au Intllnlt prin 
In 

Ireversibil al devenirii 
mărturisită, degini casnice emailate „23 August” 

din Salu-Mare» Atunci a Intrat in 
funcțiune o ingenioasă linie tehno
logică automată de nlchelare directă 
(semlludoasă),' prima de acest" gen 
din țară, realizată In nivelul tehnicii 
avansate, prin aulodotare, de un co
lectiv din întreprindere. SI astfel, 
renunțindu-se la importul urte! ase
menea instalații,' s-a economisii a- 
proape un milion lei valută.

Unitățile agricole din 
Județul Mehedinți au 
raportat marți Încheie
rea campaniei de rccol-

vlnd situarea partidului nu „deasu
pra societății0. ci profund angrenat 
In viața acesteia, exereHIndu-șI ro
lul conducător nu singur, ea „de
legat0 și „împuternicii0 al poporului, 
dar Izolat de acesta, d, Împreună cu 
poporul, fn contact permanent. cu 
masele, elaborindu-șl politica șl apli
ci ud-o 
dovede

ținte de partid in ultimii ani concre
tizează concepția privitoare la core
lația organică dintre creșterea rolu-î 
Iul conducător al partidului, perfec
ționarea vieții sociale șl adinclrea 
democrației socialiste. Esențial este 
că, șl In acest domeniu, partidul con-; 
sideră drept unicul criteriu de apre
ciere a oportunității unor forma de 
organizare sau acțiuni, concordanta 
cu realitățile concrete ale societății 
noastre, cu Imperativele decurglnd 
din noul stadiu al dezvoltării so
ciale. în elaborarea măsurilor pri
vind ndlndren democrației, partidul 
respinge orice considerente cu carac
ter conjuncturnl, „do campanie", por
nește de la o orientare principială, 
determinată de acea trăsătură speci
fică a societății socialiste,* care se ac
centuează pe măsura maturizării a- 

’ cestele șl anume faptul că noua orln- 
dulre este creația istorică conștien
tă a maselor. Intr-o asemenea optică, 
creșterea rolului conducător al parti
dului șl pdtacirea democrației apar 
nu ca factori opuși, antagonici, cl, 
dimpotrivă, ca elemente componente 
ale unul proces unitar de dezvoltare 
a societății noastre. .

în realizarea unei asemene® condu
ceri a vieții sociale, bazate pe con
tactul nu ocazional sau festfvlst. ci 
direct, de lucru, al factorilor de cea 
mnl înaltă răspundere cu masele, pe 
discutarea deschisă o problemelor 
construcției socialiste, se reflectă 
concepția, de esență leninistă, prt-

„ jiiw IIIIIIIIIJI Mg Mecanizatorii șl țăranii 
Icooperatori din județul 

Constanța raportează 
Conferinței Naționale a 

partidului încheierea campaniei de recoltare a griu
lui pe cele 173 COT hectare cultivate. Prin modul exem
plar de organizare a mundl și prin producțiile obți
nute, superioare celor prevăzute, so situează In pri
mele rinduri Întreprinderile agricole de stat Agigea, 
Mlhal! Kogălnlceanu, Topralsar, cooperativele agricole 
din raza S.M.A. Ostrov, Băneosa, Cernavoda și altele.

Împreună eu poporul. Viața 
c că politica partidului co

respunde po deplin intereselor 
poporului pentru că nu festa elabo- 

'tsfe. flUȘl. e s

în Judi 
wm ll Lfîțfl] U t'l r-< V țîîl c°î tare 
Bill HaMalMHWnHIII chelat

. devreme dedt anul tre
cut întreprinderile agricole de stat au obținut In me
die cu 328 kg griu la hectar mal mult față de preve
derile pianului, lor cooperativele agricole cu 230 kg la 
hectar.

Multe întreprinderi agricole do stat printre caro Zlm- 
nlccle, Piatra, Roșiorii de Vede, Dobrotești șl altele nu 
realizat producții de 3 300-—15OT kg griu la hectar. Iar 
cooperativele de producție Moștenl-Furculeștl, „9 Mal” 
Izvcfiaralc, „Steagul Roșu" Vilșoara, Țigănești. Po- 
roschln, Piatra și altele, recolte de 3 500—4 COT kg griu. 
Plnă in seara zile) de 18 Iulie u.c.. unitățile agricole 
din județ au livrat In întregime cantitatea de griu șl 
orz contractată cu statal. în plus, ele s-au angajat să 
livreze suplimentar, In fondul central al stalului, 23 OT0 
tone de griu și orz, din care ID COT tone grlu.

© Ziua recordurilor.
n-nu tntltalat-o astfel, cimentlșlll din 
Blcaz au transformat ziua de ieri, 18 
iulie. Intr-o zi a recordurilor, tnre- 
gistrlnd cele mal mari depășiri de 
plan de la începutul anului : peste 
110 tone dment, cu care se pot con
strui 6 apartamente convenționale. 
La secția de var productivitatea zilei 
a fost întrecută cu dte 3 tone la fie
care cuptor. Aceste rezultate între
gesc bilanțul colectivului de ale! care, 
de lailnceputal anului și plnfl Jeri. a 
'dat.țanUdretfer târlii pebte jpTăh', 10 BOT 
Mhfe-'cihWjnt'," apfJfitfi«"B 000* fac’ plăci 
de azbociment .și 1 639 iptțp.vnr.

___________ în județul
terminat recoltarea griu- 

i. Iul de.pe BflflOT hectare in
cooperativele agricole șl 

de pe 31 COT hectare In întreprinderile agricole do stat 
Printre cooperativele agricole care și-au depășit pro

ducția medie de griu ■- ' ■-- -•-*
Nalbant (cu 000 kg),'.s __ ______ < f
gălnlceanu” (cu .«100 kg),„Valea. Nucarilor (cu 350 kg) și 
altele. ” ■ ' ’ ‘ ’ c_

Continuă In ritm intens irahSpbrlul 'grkilul la bazele 
de recepție, cooperativele agrigrtorde ^producție llvrlnd 
deja circa BO la sută uUn, cantUA 
obligații contractuale, iar intreprl 
stat aproape 70 la sută din recoltă.

I partidului Îndeplinirea cu.......

rage noi pu-
3 oom porni ofiiri blrul- 

Ca /Tuntea «ui trecutiil 
privi- 
li, su-

I4.Ifrumusc.lqș,iQ>7iaclului (regia 
arlisUcă-îțlltel (.toMtantincscu ; ro
gi a muzicală: Romco Chelaru) a 
contribuit șl participarea Magdel 
Ianculescu șl » lui Uan lordă- 
chescu, artiști emerițl, prezența Iul 
Ion Volcu, artist ol poporului. Ei 
au interpretat lucrări muzicale an
tologice cum ar fi „Tara mea“, do 
Aurel Glroveanu, „Partidul”, de 
Vasilc Popovld, sau nepieritoarea 
„Baladă", a. Iul Ciprian Porum- 
bescu 
totdeauna

Colectivele de oameni al 
mundl din Industria jude
țului Botoșani raportează 
Conferinței Naționale a 

__________ ___ 13 zile Înainte de termen a 
planului producției Industriale ce le-a revenit In șapte 
luni ale acestui an. Plnâ la (inele lunii Iulie se vor rea
liza, peste nivelul sarcinilor de plan, mobilă în valoare 
de 1,5 milioane lei, confecții de 11 milioane lei, piese do 
schimb pentru tradoaro și mașini agricole in valoare 
de peste 3 000 OfMJ lei, rafinarea a 17 0®D tone zahăr 
brut, 4SOT tone nisip extras, 118 tone unt șl multe alto 
cantități de produse de larg ‘

© La cabinetul tehnic al 
uzinei „Electroputere" “ 
fost înregistrată u 4OT-a propunere de 
inovație din acest an.

Vibrant, omagiu partidului
In telegrame’ adresate Comlleiulul Central al 

P.C.R., tovarășului Nlcolae Ceaușeseu, oamenii mun
cii de pe ogoare — lucrători din Întreprinderile 
agricole de stat, cooperatori și mecanizatori — .ra
portează cu mlndrle Încheierea cu succes a lucrări
lor de recoltare a cerealelor păloase, se anga
jează să vindă stalului suplimentar importante cau- 
tltăți de cereale șl să pregătească In mod exemplar 
producția analul viitor.

© Cu 10 zile mai devre- 
jjțg a Început să producă cuptorul 
rotativ nr. 2 de la Fabrica de pro
duse refractare din Alba Iullo. 
Ce înseamnă acest clștlg de 
timp ? 
tară, in valoare de npi ..__
lei., Cițlva dintre realizatorii 
performanțe — Nlchifcr 
maLstru, Axentd Clamba, Ion 
Lcurențlu Cremene — zidari 
tori, Ioan Covnci — lăcătuș.

* “ Adunarea generală a 
oamenilor munai — formâ 
superioarâ a conducerii co
lective a unităților socia- 
liste. .'j ; '■

© A fost asimilat cel 
de-al 500-lea tip de rul
ment Pr°lectele aceluiași au
tor : Sava Dobre. Pină acum, fabrica 
din BIrlad a realizat TOT tlpodimen- 
slunl de rulmenți, 
40 0OTQM exemplare.

© La întreprinderea tex
tila „România muncitoare" 
din Cluj n fost stabilit ieri un nou 
record. Rochița Bochlș, care a 
Intrecui-o cu cilva timp in urmă 
pe Mioara Butlllcă de la „Fla
mura roșie” din Capitală, realizase, 
la 8 războaie, 102 metri Intr-un

© Un nou cargou de 
2 000 de tone a
lansat Ieri dimineață, Ia Șantierul 
naval din Drobeta Turnu-Sevcrin. 
Noul cargou a fost lansat cu 30 de 
ztle Înainte de termen șl este desti
nat transportului da mărfuri generale.

O Cu cinci luni și jumă
tate înainte de termenul 
planificat “ ,nwi’ut 84 protium 
secția 1 de sculării de la noua Uzină 
de utilai alimentar de pe platforma 
Industrială a Slatinei. Aceasta creează 
condiții pentru intrarea,.In (unc,ju
ne a primei capacități de 1 COT tone 
cu OT de zile înainte de termenul 
planificat și cu 45 de zile In avans 
față do angajamentul luat fn Între
cerea socialistă.

f«..-asauwgta■' Muncitorii, Inginerii șl 
tehnicieni! din unitățile 

hfaOSrf industriale ale județului
Neamț au anunțat că. In 18 

"■ In cinstea Conferinței Naționale a partidului. 
„„ .„...izat In întregime sarcinile de plan la principalii 
indicatori pe cele 7 luni ale anului, în unități fizice, 
se va.livra economiei naționale, peste plnnul perioa
dei respective, 2 COT tone țevi de oțel, mașini șl uillajo 
pentru industria lemnului in valoare de 3 mUIoăno 
lei, HOT tone IngritțAmlnt.. _‘4L-__.țiștSr' 
tlvă. 4 COT mc 1 
fibre sintetice, mobilă In valoare de 5,3. milk 
ș.o. In lunile ce au trecut de la începutul anuli 
ductlvltatea ■'mundi 
a fost depășită cu 1,5

în fntlmplnarca Conferln- 
ggOT• yțel Naționale a partidului 

oamenii muncii din Indus
tria Județului Vrancea. au 

realizat, In ziua de 17 Iulie, sarcinile planului de pro
ducție pe 7 luni ale anului. Plnâ acum, s-a realizat o 
pronucțle suplimentarii In valoare de peste IOT mi
lioane lei, tar la export nu fost livrate, peste prevede
rile planului, produse In valoare de opt milioane lei 
valută.

refractare din Alba 
înseamnă acest clștlg 
i? 1.200 tone șamotă .refrac
ta valoare do aproape 4 BOT OOT 

■'«aceatel 
Magdn, 
Barta, 
șaino-

Colecthreh întreprinderilor 
industriale din județele :

© Nouă tone de minereu 
pe posî au.fosî 'esSrn3e ,er* la 
Orizontul „Minus 2, filonul 1” 
din subteranele minei Herja, Ma
ramureș. Brigada lui Gheorghe 
Prunduș se luptă cu roca dură, 
pentru a-țl dobori propriul record — 
de 8,2 tone minereu p<s post, obținut 

,Jn huile. Ora 12. Schimbul s-a In- 
, jr,chelat Gheorghe . Prunduș Iș! adună 

ortacii. Se făe măsurători, -calcule.
• Urmează o-addv&ffe'ÎA'** explozie de 

,f bUcurie. ’Brigada realizase 9 tone ml- 
■. ' ; . j

^qm

metaforelor șl 
prin puterea lor de a sintetiza șl 
potența glndirea și simțirea colec
tivă ; prin manifestarea deschisă a 
unei Înalte atitudini partinice — 
poemele, ea șl lucrările corala 
mal vechi sau inedite (compuse a- 
ceslca -din urmă de : Laurențlu 
ProfetB, Cornel Tărânu, Vasila 
Timiș, Zoltan Aladar, Llviu lo- 
nescu, Vaalle Donase), manifesta
rea a avut un ecou direct, lnsufle- 
țltor în rtadurile auditorilor. La 
rezonanța aa, la deosebita forță do 
emoționare, o prețioasă contribuție 
au avut actorii reci tătari, Orches
tra simfonică șl corul Radlotele- 
vizlunil dirijat de artistul emerit 
Iaslf Conta. ■

Intcrprețl de talent și de rară 
sensibilitate, cu conștiința semni
ficațiilor majore alo poemelor, cu 
un subtil simț al ritmului șl melo- 
dldt&țll versului, precum : Irina 
Răchlțcanu-Șirtanu, Simona Bon
doc, George Cnrabln, Mlhal Do- 
garu, Emil IIoisu, Marina Malcan, 
Adela, Mă-culescu, Lucia Murcșan, 
Fleria Sereda, Ruxandra Slreteanu, 
Mlhal Velcescu și alții au pus ta 
valoare caracterul adine confeslv 
al versurilor, tensiunea reflecției,

„Slnî economistei Ntcoîao Lazea, 
grupului de corespondenți voluntari 

ai „Scînteii" da la uzina ’ metalurgică. Trans
mit : In cursul zilei de ieri s-a realizat aid tona 
ds țevi cu numărul 1 COD (MO. Puse cap la cap, 
țevile fabricate plnâ acum de uzina noastră ar 
putea Înconjura pSmîntul, pe la Ecuator, de 
9,5 ori". (In fotografie i imagine de la Uzina 

metalurgică din Iași)

"*■ ' îngrășăminte cu azot in substanță ac-
; CiJ prefabricate din beton, 330 tone fire șl
sintetice, mobilă In valoare de 5,3. milioane lei

■ ■ ir.’'“■.ilul, pro-
planlflcată, la nivelul județului, 
in sută.

© Evenimentul s-a petre
cut cu puține ore înaintea 
închiderii ediției de azi â 
„Seînteii", 10 F“Mc? de

Alăturindu-M preocupării tulu- 
, ror Instituțiilor noastre de cultură 

șl artă de a marca festiv marele 
eveniment politic pe care-1 cu
noaște țara — Conferința Națională 
a partidului ■— Radlotelevlziunea 
română a realizat un emoționant 
recitai do poezie ți muzică.

„Salut sărbătorească adunare ! 
A tolilor din tot cuprinsul țdrii / 
Chemați tă-i dați o noud-ntrucni- 
pare / Din profunzimi, fn toiul înăl
țării // Salut, făuritorilor de legi / 
Împlinitorilor de vise unanime / 
Voi crainicii Republicii întregi / 
Fnmtnjl înlr-a fruntașilor mul
țime. / Mărețele înfăptuiri de ieri 
/ Vor fi imboldul muncii triifoare, / 
Dln'ce-am zidit vom trage noi pu- 

\ teri I Si ’ ‘ ‘ ‘
.foare. ;/4 _ —
conlemplind / Încrezători ■] 
vom viitorul / Uniți In inimi, 
flete ți gțnd / In, iureș nou por- 
ni-va luptătorul" — se spunea pro
gramatic Intr-unui dintre poemele 
spectacolului. ' i

Recitalul a indus un bogat mă
nunchi do versuri contemporane 
inedite (mărturie elocventă a im
pulsului creator pe care-1 de
termină marile momente ale cetă
ții) Îngemănate cu coruri a căror 
angajare, al căror spirit mobiliza
tor șl Inspirată melodldtate le-a 
recomandat a fi adevărate rintece 
de mniă.

Poeți din toate generațiile șl din 
toate colțurile pfimlntului româ
nesc s-au Intllnlt in spectacolul 
Radiotelevizlunll, Inceplnd, cu de
canul de vlrstă al barzilor noștri, 
președintele de onoare al Uniunii 
scriitorilor Victor Ettimlu (din 
alo cărui versuri am citat mal sus), 
contlnufod cu Mlhal Iteniuc, Al. 
Andrlțolu, Ion Brad șl Tlbcriu 
Utan, Nlchlta Stănescu, Kănyâdi 
Sandor, Franz Johannes Bulhardt, 
Aughel Dumbrăveanu, Florin - Ml,- _ ________ ______________ __

> I' hah..PetremijilGabdela Meitaesra,) nobîețea șî slnceritatea-.CTezurlTon 
îi.Dumitru ,&! >Ion, Mlhal Sabin, Da-‘ ‘..................
™ njlarț Ur6cha.fl'-nc !.B rolnnO

Poeziile nurconsbnnt adine,''TGi-^ 
torilă acelorași tulburătoare domi
nante : aceeași mlndră mărturisire 
de apartenență la păminlul româ
nesc ; aceeași fierbinte .dragoste 
pentru partid, pentru patria ta care 
s-au născut, in .caro existența are 
un măreț sens revoluționar.

„De-aș fi venit drumeț, din de
părtare / de dragul munților te-aș 
fi iubit / Aș fi rdma» chiar de ve
neam pe mare / s-ating limanul 
pașnic, in iflrfit„, / Si vreun străin 
de-ar fi ari sd te mire / de ca îmi 
stărui, țara mea, In pînd / eu i-aș 
răspunde fără șovăire: / „Mi-e 
dragă 
mint f”,

■' ’ Li'.,
avangardă, ișl Îndeplinesc exemplar 
sarcinile' profeslonme și obștești, re- 
prezintă'un mode! de corectitudine șl 
conduită in familie șl societate, pro
movează cu consecvență principiile 
echității șl eticii socialiste, Iți dez
voltă necontenit pregătirea profealb- 
n;.lă șl politlco-ideologlcă, acționează 
cu tau-ansigențâ Împotriva mulțumi
rii de sine, a rutinei și conservato
rismului.

Simbioza competenței profesionale, 
prindpialltâ.(ll maxxlsl-Icnlnlstc și 
combativității revoluționare apare 
deopotrivă, pentru fiecare organiza
re și membru de partid drept con
diția primordială a îndeplinirii func
ției partidului de nucleu dinamiza
tor ni societății noastre.

Represent! nd 
Impuse 
a ilomi.__ ______ _ _
ticul a rolului conducător al'parti
dului șl perfecționarea conducerii 
vieții sociale ae afirmă ca procese 
fundamentale ale dezvoltării socie
tății noasire, menite să pună ta va
loare Imensele el resurse de progres, 
să afirme plenar torța transforma
toare și superioritatea socialism ui uL 

Oamenii muncii de la orașe șl’sat®, 
întregul nostru popor exprimă Cbh- 
(erlnțel Naționale cele mal calde 
urări de succes, o dată cu asigurarea 
că nu-și 
spre a da 
adoptate, 
lulrea politicii 
partidului, să Înalțe patria noastră pe 
noi culmi ale progresului șl civiliza
ției socialiste. .

ILFOV

CONSTANȚA

MEHEDINȚI

■TULCEA

TELEORMAN

BRĂILA

NEAMȚ

BOTOȘANI

VRANCEA
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Inffl- 
dv. 

Ideea.

Anchetâ realizalâ ,de :
REPORTERII Șl CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"

sa afir- 
ră.spun- 
isnrrlm

„întărirea 
rolului conducător nl orgnnl- 
zațțel de‘partid, n cnnacilfltll 
el de acțiune.'

mal;
completează:

textilfi 
de care 

de numai 
cifra in

construirea orlndui- 
multitateral 

Este o politică 
Izvori-

Partid 1
lumină, soare, cutezanță, 
ne-al învătat 
ce-nscamnă omenia 
și dragostea de tară 
și avîntul...
Floarc-ntrc Hori 
e astăzi Romănla.

Poale. eSiijceastV 
țțl^ț Ti^reyfnlt, șl ■ In alte

Hei prbtiiuri îmbogățesc peisajul plăllormei siderurgice din Galați. In fotografie

întreprinderi 
productiva, i 
cartiere) noi...1

— SI probleme' noi 
complexe 
Interlocutorul nostru. Pro
bleme care nu cerut șl cer: 
din partza organelor șl or-1 
ganlzațîllor de partid să 
acționeze, In primul rlnd,' 
competent In . cunoștința;; 
de cauză. .Este o problema! 
de cea mal mare actuali-! 
late. Intrudt eficacitatea: 
conducerii pornește de Ia

opinia munclto- 
ndunărlle de 
In comitetul" 

muncii a de- 
toate aceste rea-. 

Cuvlntul 
punctul

In

n- 
lucru 

Conferinței Nn-

tuluror. 
Obștea te 

fapte șl nu 
Iar faptele 

rSs- 
organlzorea

— Dacă ar fl să ne 
fișați un fapt din uzina 
care să vă susțină 
la rare v-ațl opri 7

— L-nș alege pe cel care 
ne-a mobilizat pe toți. In 
cel mal înalt grad. Despre 
ce-I vorba 7 Socoteam, de 
pildă, că, la activitatea do 
bază, coeficientul de schim
buri de 2,7 este bun? în
seamnă un succes. Iată 
Insă că. slălurl de acest’ 
„front” avansat, In secțiile 
auxiliare — unde se produc 
ennetele ntil de necesare In 
Industria 
centul ' 
era i 
discut
'mai ales, neajunsul concret, 
că nu aveam suficiente ca
nele. fiind nevolțl să aler
găm după ele pe Iu alții, 
prin țară. Tcxlillștl cti Vinci

...Iar prin aceste aîndurl și simțăminte se ex
primă milioanele de voinic și conștiințe care 
au intîmplnat în același ici marele eveniment 
din viata partidului șl a tării i cu hofărîrca 
nestrămutată, dovedită prin realizările de 
fiece zi, de a-sl închina toate tortele, întreaul 
potential creator, cauzei socialismului, înlăn
țuirii proaramulnl cutezător, ne temelii știin
țifice, al Partidului Comunist Român.

Al,.de aceea, sentimentul că acolo, în înțe
leptul forum al comuniștilor se află la această 
oră fara întreagă — poporul care deliberează, 
proiectează, decide: Sub conducerea partidu
lui, în numele celor de azi și al celor de mîlnc, 
el decide viitorul prosper, luminos, comunist 
alP.omănlei.

lor a 
derna-

— de- 
IntreglI 

de folosire de- 
spoțillor de pro- 

reducerea consu- 
spe-clfice, onora

rea fermă a contractelor. 
Experiența din . ultimii ani 
a demonstrat limpede că, 
ața cum ne învață parti
dul, numai printr-o parti
cipare efectivă a maselor 
la process;' de producție 
șl do conducere a econo
miei pot n puse In valoa
re marile resurse existen
te. Avem un cadru bun de 
manifestare a democrației

anul trecut s-n ajuna
MSI cred 
.cădea” In 

i pămlntul 
’ mal 

Asta depinde In cea

zic ața. bătrlne, lipsite de 
vlagă. Totul e să fructifici 
tinerețea, vigoarea lor. Cen
tralele industriale, do pddă, 
s-au născut In acest amplu 
efort al partidului nostru 
pentru perfecționarea eco
nomiei, a întregii vieți so
ciale Dacă mă gindesc la 
rațiunea lor. Intr-un;cuvtnl, 
obiectivul mi se pare a fi 
acesta : peste toL, la flecare 
loc de muncă, mecanismele 
de organizare și conducere 
să funcționeze astfel Incit 
să obținem maximum de e- 
ficlcnță economică. Flecare, 
In locul său de muncă, să 
clștige măcar o secundă Io 
o operație, să obțină o eco
nomie do un gram de 
materie primă, măcar, 
să lucreze mai bine, 
mereu mal bine, icu ritmuri 
superioare. Or, acest proces

la 
actuale 
Pentru j, t^vyiui ;.,a ■■■ ,

-cJrrcnpr'ert.'.MI .șp:,p,ir,c fl-fj 
resc să fie așn. Conferința 
Națională, știm bine, pune 
dn dezbaterea comuniștilor 
problemele fundamentale 
privind accelerarea progre
sului societății noastre so
cialiste. scurtarea decala
jului față de țările nvan- 
sato. 
rit socialiste 
dezvoltate.
profund patriotică, 
tă din glodurile șl din ho
tărî rea noastră, a fiecărui 
cetățean al României so
cialiste.

lutufOB>;> (laturi ir 
îvlețli ■ noastre' j; sociale, 

NăjlonalăXîjaj 
v.i maicii un. 

penii u

Ne-al învătat 
să pipăim lumina, 
să cutezăm pe drumuri largi 

• >,i de soare, < -
'••,an~Să 'dOllUlmi olov jOT'zq<wr> 
r’’1 'dingîruliirlși 'clin fapte, 

spirală ca spirală, 
columna împlinirilor, 
sfl scriem, 
cuvînt după cuvînt, 
muncltorește, 
măreața epopee socialistă. 
Ne-al învătat rostirea, 
graiul viu, 
ai muncii pentru noi 
șl pentru tară, 
strămoșii să-l cinstim 
cum se cuvine 
și aripi viitorului 
să-l împlinim. 
Ne-al învătat, 
în trecerea prin vreme, 
ce-nseamnă libertatea 
șl credlnfâ în roșul steag, 
ne-al învătat, 
în sallet 
să ne clocotească biruința 
șl ritmul marșului stăruitor 
din azi, în mîlnc, 
către viitor.

faptul că 
rllor In 
producție, 
oamenilor 
terminat 
Uzări.
fost punctul de 
raj In acțiunea 
venită o cauză a 
uzine l- 
pUnM t 
ducțle, 
murilor

pune cunoașterea
MeȚ ' ■ ■■ '
șl.
rea

—
live
sini multe. E lung drumul 
lor plnă lafaplă 7

— Clnd drumul e lung. 
Ideile ajung la polon, ca să

vast al înnoirii, al perfec
ționării nu-i posibil iftrâ 
fructificarea înțelepciunii 

jcojggfivș a ideilor șl inl- 
ȚfaJtLveios valoroase. Iată de 
eg^nu mS îndoiesc că la ac
tuala cohterln|7r'ii"pfirlldo- 
Iuf se va da un nou Impuls 
acestei preocupări de care 
depind, In ultimă Inatoi:- 
ță, punerea In valoare o 
întregului nostru potential 
de muncă ?! creație, asigu
rarea condițiilor necesare 
pentru situarea noastră. In 
rindurlle țărilor avansate.

Despre vibrantul spirit 
de emulație din preajma 
Conferinței Naționale a 
partidului, eveniment care 
antrenează plenar resursele 
de hărnicie șl competență 
ale fiecărui colectiv, ne-a 
vorbit si tovarășul J IOAN 
FLOAREȘ, de ta urina tex
tilă „Moldova” din Boto
șani. Decupăm din opiniile 
exprimate :

— M-a Impresionat 
ceastă atmosferă de 
dinaintea !,
ționnle. E adevărat că en 
face parte din tradiția noas
tră revoluționară de a In- 
tlmpina marile evenimente 
politice pe care le trăim. 
De data aceasta Insă, mal 
mult dedt orlclnd, s4ău afir
mat cu putere sentimentul 
participării In 
amploarea spiritului Inven
tiv. hoiărirea născută si:!

Georgescu. Alexandru Ille- 
vld, Vasile Negru s-au a- 
rălat, pe bună dreptnle. 

JlWHlUjmJlhocClp aceartă 
.practico învechită, nu cerul 
că sporim schimburile șl la ‘ 
secțiile auxiliare.

— Cum ați învins iner
ția 7

— în primul rind, comu
niștii au promovat, prin 
propria lor. muncă, măgu
rile noi. Conducerea fn- 
brldl șl-a însușit a- 
cest punct de vedere. Ast
fel, pe semestrul I s-n ob
ținut o producție mal mare 
cu aproape trei milioane 
Iei. succes pe care noi l-am 
închinai Conferinței Națio
nale a partidului. As vren. 
In același timp, să rețineți 
din ncert episod SDlrltul de 
răspundere care, mol ales 
In ultimii ani. este culllvat 
de oarlldul nostru In mase
le largi, ceea ce n dus In 
creșterea conștiinței fiecă
rui comunist sau necomu
ni "l.

Numeroși participant! la 
ancheta noastră a-au pro
nunțat cu privire Ia creș
terea spiritului de răspun
dere — „chele de boltă” n 
cod Iul etic socialist Am 
reținut. în această ordine de 
Idei. părerea Iul .ION 
TATU. din cooperativa 
agricolă de producție din 
Tătfiranu. județul Vrancea :

— Satul de azi pil poate 
fl condus, gospodărit de- 
clt1 prin aportul 
U -ar la umăr.
Judecă după 
dnpă vorbe. 
Înseamnă : spirit de 
pondere In

competență, de Ia felul In 
care știi să acționezi ' 
nivelul cerințelor

iBwmenul compclcn- (-
• Țel este hoidrîlor șl el nu 

ponte fl susținut cu succes 
docil prin studierea aten
tă, Ia fața locului, a reali
tăților, prin consultarea 
largă a cetățenilor.

în felul său, mal simplu, 
tot d rpre competentă ne-n 
vorbit șl tractoristul 
JENICA PREPELIȚA, pe 
care l-om Inlllnll pe o 
tarla a cooncrallvcl agri
cole de producție din Mol
dovenii Neamțului. Toc
mai Încheia ultima prașllă 
la porumb.

— Uite, eu mă frfimlnt,

Desen dc Tralan VAS AI 
j
i •

această
— Am 

eeput : 
știința 
stăpîn pe munca Iul. că Ișl 
asumă răspunderea față 
de bunul mers al pro
ducției.

— V-am ruga um exem-

— Cu ce glndurl Intlm- 
plnnți Conferința Națională 
u partidului 7

— Pentru mine, e limpede 
că tot ce va decide, tot ce 
vn trasa ca perspectivă 
conferința vn trebui, chiar 
de-a,doua.zi. să devină în
drumar de faptă zilnică 
pentru noi toți, pentru fie-, 
care comunist In parte — 
ne r.Unundf CONSTANTIN 
BARBU, secretarul comite
tului de partid al uzinelor 
„Elccîrooutere” din Cra
iova. E do Înțeles : a fi co
munist înseamnă, in nrimul 
rlnd sl înainte de țoale, 
să-țl fact datoria ! .

— Datoria e un cuvînt 
cu sensuri multiple. .Care 
dintre ele este precumpăni
tor tn felul dv. de a glndi 
sarcinile de viitor ale or
ganizației ?

— Simplu spus

muncitorești, firește per
fectibil Sini convins .că. 
In ampla ofensivă a -per- 
fecțtaaări' 
loi
Conferința 
Piț^lidului 
moment hotărltbr 
mersul nostru înainte.

In același context stimu
lator al perfecționării con
ducerii șl planificării acti
vității economice — care va 
sta în centrul atenției ma
relui forum al comuniștilor 
— am Început discuția cu 
tovarășul ION ANTONES
CU, director tn Centrala In
dustriei tricotajelor Bucu
rești.

— Ce părere aveți, cu
vlntul oamenilor muncii a- 
Junge cu greu plnă ta cen
trală 7

— De ce „cu greu” 7 Toc
mai acesta este punctul de 
plecare In analizele șl mă
surile pe care le luăm. Ro
lul omului caro conduce nu 
poate fi despărțit în nici un 
chip de rolul celui care 
produce.

— Adică 7
— Știți, ca Intr-o or

chestră™ Execuția Ireproșa
bilă u unei simfonii presu- 

perfertă 
către toți n partiturilor 
In egală măsură, dlrija- 
în cunoștință do cauză. 
Propuneri, Idol, Inițla- 
dln masa de muncitori

muncii, In gospodărirea șl 
apărarea proprietății ob
ștești, hărnicie. Or, noi 
mal avem încă multe do 
făcut pentru ca principiul 
„nld muncă fără pline, 
nici pline fără muncă” să 
devină o obișnuință fi
rească In viața tuturor. De 
aceea, mă bucur că 1a 
conferință o să se dezbată 
asemenea probleme pe 
care noi, comuniștii, rin- 
tem chemați să le soluțio
năm cu toată răspunderea.

„Partidul — ne-nu spus 
o serie de interlocutori — 
ne cere nu numai 
măm principiul 
derll. ci să ne 
concret răspunderea, fie
care la locul de muncă”. 
Ne-am notat un argument 
concret, un episod de. ta 
întreprinderea de cerami

că fină pentru construcții 
București : trei oameni — 
tehnicianul VASILE-CON
STANTIN. chimișta. RODI-, 
CA STANCUn^?^O?«;

. „CA ENE - fțu țijjjpusj jn(l 
urmă cu cllva timp, să se 
renunțe ta unele Importuri 
de coloranțl. Și-nu asumat 
sl 'snunderen : de n pune 
1a punct metoda de fa
bricare nccsior coloranțl 
din resursele întreprinde
rii, Urmarea 7 -Azi. pesle 
C5 In sută din cnlnrnntll 
necesari se produc aid. cu 
cheltuieli minime șl ru In- 
semnato economii de va
lută.

— Cu forțe pronril. ne 
baza Ideilor pronril. prin 
mn"-n enfazlnsfiȚ a coîrc- 
tlvolui. fata acțiunea In 
care se înscrie acest fapt 
— ne-a sous Inginerul 
MARIN CRISTEA. dlrcc- 
' irul întreprinderii. S-n a- 
firmnt încă o dată un ade
văr de necontestat : forța 
nuni eolecllv se măsoară 
prin forța glndiril șl o ac
țiunilor sale In domeniile 
botăriloare ale activității 
economice. Sub semnul o- 
coslul Imrwratlv am In- 
tlmnlnnl Conferința Na
țională n partidului : să 
facem cn fiecare membru 
al colectivului, In dubla sa

• c"”tnte — de prciducălor 
șl proprietar — să partici
pe din plin la valorificarea 
glndlrll proprii, In Inte
resul economici nnllonnlo 
șl al creșterii bunăslăril 
celor ce muncesc.

Cu1 tovarășul Inginer 
MARTIAN ITICIU. prlm-

sub 
aceste auspicii — de n în
deplini cincinalul înainte 
de termen. Este! spiritul In 
care ne lnvaiă partidul să 
lucrăm, este spiritul faptei 
durabile, nl responsabilității 
precis asumate, șl nu al 
vorbeL

șl nu de azi, de Ieri, să 
punem umărul mnl serios 
la creșterea producției n- 
grlcole. Este adevărat. In 
ultimii ani treburile merg 
mnl bine. Față de 1IM3. 
clnd coop®rallva agricolă 
a realizat, de exemplu, ta 
griu dte' 2 500 kg la hec
tar, 
ta peste 4 fl'OT kg.
că recordul vn 
vara asta. Dar 
poale să producă 
mult.
mol more măsură de noi, 
cel cnre-1 muncim. Iată, 
mă gindesc că nu socotim 
destul cit nefeoslă lucrul la' 
hectar: nu stringem baie- 
rlle pungii clnd e vorba de 
consumul de carburanți, de 
alte cheltuieli materiale. 
Dacă or . fi .să răspund ta 
întrebarea „Ce 
Conferința Națională de In 
mine. tractoristul cutare, 
din Moldovenii Neamțu
lui 7” (șl nu numai de 1a 
mine), eu aș zice nș.n : «ș- 
teaotă să. fim mal buni gos
podari, să clntărim cu grijă 
toate resursele pe care le 
avem șl să căutăm mereu 
altele, sl ne facem datoria 
de muncitori, de țărani, de 
oameni eu condeiul, sl ne 
facem datoria de eomunlșll. 
în felul acesta va fi bine.

...Palmaresul Rafinăriei 
din Telcajen. In cinstea 
Conferinței Naționale n 
partidului, este remarcabil : 
printre altele. 10 brevele do 
invenții anllcnte anul ares
ta In producție. Pe plan ,e- 
conomlc. multe milioane de 
Iei beneficii. Cum se vede, 
nici, clmpul de acțiune al 
noului este deosebit de fer
til.

— într-adevăr — ne spu
ne Inginera RODICA RĂ
DICĂ — noi socotim că 
lupta pentru progresul teh
nic trebuie să constituie 
trăsătura definitorie n fie
cărui comunist, Indiferent 
de locul său In procesul de 
producție. Ești comunist in 
măsura în care lunii pentrn 
promovarea Ideilor valo
roase.

— Vă referiți exclusiv In 
Invenții sau Inovații 7

— Nu flecare poale fi un 
Inventator, dnr calitatea 
noastră de comuniști ne ce
re să acționăm astfel. Incit 
nimic din ceea ce apare fc^ 
losltor să nu se risipească. 
Iată un deziderat pe ' care 
Conferința Națională n par
tidului II face cu ntlt mal 
actual.

el de acțiune. Tovarășul 
N I c o I □ e Ceauș e s c u a • 
afirmnt că partidul este nsa 
cum sini cel cure 11 alcă
tuiesc. Adică nșn cum șlnt 
comuniștii. Cu cit nceșlia 
lucrează mal bine! Ișl fac 
exemplar datoria.- cu allt 
fiecare orannlzațte devine 
mal puternică șl. o dală cu’ 
ea. partidul Inlreu. Pentru 
a'Ilustra a'censlB •'Idee, mă 
opresc ta un foot cnre-ml 
vine acum In minte. De cu- 
rind. pe agenda dc lucru a 
actlvllățll celor 3OT0 de 
comuniști din uzina nons'rti 
a fost înscrisă acțiunea de 
punere In valoare a luluror 
rezervelor do creștere n . 
productlvllăill muncii. Au 
fost examinate exigent, 
..sub lupă”, flecare opera
ție. fiecare fază de lucru. 
Au fost antrenat!, alături 
de comuniști, toll muncit'-»- 
rll uzinei.- Rezultatul 7 în ‘ 
ritsllmonl rare a' trecut de 
Ia începutul snulnî s-au 
economisit p"ste un milion 
de ore-normS.

— Așadar, un exemplu 
de înțelegere n datoriei cu 
valoare concretă, ntlmuln- 
toare 7

— Șl. £/adăuga, de In- ■ 
țelesere a rolului comunis
tului. al organizației do 
partid la Incul lor de mun
că. rol căruia, slnt sigur.- 
Conferința Națională a 
perfidului II va nlrlhul no! . 
dimensiuni. In rnnorl direct 
cu marile sarcini do oer- 
specllvă ce vor fl puse In 
fața partidului, a Intrcgu- 
1 u I popor.! 1 , ' i ■ vi ‘ ’

vnri5sul“VIORED^nAniIJl," 
de 'lii-'rirtlnele !?.R6p:iljHreJ5 
din Capitală’, s-a ■ încetă-' ‘» 
țenlt o vorbă : „cel eare 
produce e șl cel care răs
punde". Ce vrea să în
semne asta 7 Că probleme
le roducțlel șl ale condu
cerii slnt cauza fiecăruia. 
Indiferent de funcție. Par
tidul se consultă In per
manență Cu poporul Ne 
călăuzim de acest înalt 
cxemolu șl In munca noas
tră de fiecare zl. Nimic 
din ceea ce privește pre
zentul șl viitorul uzinei 
nu-l este necunosciif mun
citorului, cuvlntul Iul are 
totdeauna greutate.

— Ce anume determină 
greutate 7 
zîs-o mal’ta In- 
rlspunderea-, Con- 
muncilorulul că e

piu.
— Exemple slnt multe. 

Zilele acestea, cn -peste, tot. 
am făcut șl noi bilanțul 
rez Ratelor obținute In 
lntlmplnaren Conferinței 
Naționale n parlidulul Aș 
putea să dau cifre, pro
cente, să fac comparații 
semnificative. Mă voi opri 
Insă ta altceva, anume 1a

]evi î Nu. Ceeo ca vedeți in Fotografie este moderna fobricâ de azbociment din Reni, caro 
realizează sute ți suie de km de tuburi pentru irigații

secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Arad. In 
fața planului orașului, 
continuăm discuția des-, 
pre „partea fiecăruia de' 
răspundere”. Ea ne este 
prilajulta.'concret, de o1 
Incursiune in geografia ac
tuală a Aradului, conslde-’ 
rabsl înnoita In ultimii anl.'Jl »„>——i. nQ^ forțăi 

amplificată.'!

- -.■■-V'1-'
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Una dfn expert^-
7 s

a

oamenilor muncii,' al diferitelor orgn-

ma i numeroase și complexe. Par-

construcții școlare. în compartimente, 
județul Alba, de pildă, de pildă,-dacă ‘

a-

lucrărilor

V

J
I

ț- >
- ț

s
ș
!

mabillzîndu se toate 
forțele pentru reali
zarea acestor oblectl-

vansat de lucru, In 
schimb, 1.48 erau încă 

altor

nol $1 
exigențe dite In ' acele weihiiri

__  conții tocmai in con- 
muncii. ciuda fermă că vor-

toi» «w ugju

care terminate, 48 să se 
. afle In stadiul finisări-
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Astăzi deschid lucrări!®
tonferințel Naționale n partlduluL 
lelegnți și Invitați do pe întreg cu- 
rlnsul țării, reprezentanți al tuturor 
amenilor muncii, din toate domeniile, 
c activitate se întrunesc In acest 
rsalt for do partid pentru n dezbate 
i hotărî asupra a ceea ce avem do 
ăcul pentru continua dezvoltară, șl 
«rfecllonarc o vieții noastre econo
mice. soclnl-polltlce șl culturale, pen- 
ru ca patria noastră să parcurgă, 
ntr-un ritm accelerat, noi șl înlem
niți pași pe drumul plin ele strălu- 
ire șl demnitate al construirii sode- 
ă'.iî socialiste multilateral dezvoltate, 
jucrflrlle conferinței, prin analiza 
nultitateraiă, profund științifică a 
iroceselor core au avut loc în ultimul 
imp in societatea noastră, a modulul 
n care ou fost înfăptuite sarcinile 
ionferlnțe.l din 1967, n programului 
!e lucru stabilit de Congresul l nl 
<-lea, prin măsurile pe caro le vn 
tddpln, vor con- 
rtltul un moment 
ie însemnătate 1.™.™™^
ieosebită In via- 
a' partidului șl _. —
stalului, a Intre- rpA M„
țulul nostru po- PQfȚOf 

îna rciti ci 

condițiile con
crete ale țării 
noastre. Invfiță- 
;ura marxlst-le- 
nlnlstă, partidul . 
nostru s-n preo
cupat In perma
nență de proble
mele perfecțio
nării continue n 
conducerii socle- 
lății, a relațiilor 
sociale, a structurilor organizatorice 
șl a conținutului activității din 
toate domeniile de activitate.

în această uriașă ojieră de con
strucție șl modelare socială șl uma
nă desfășurată de partid, probi 
c: z ‘ '■ ... .
lista nu ocupat un loc de prim or
din. Cum e și firesc, rolul șl funcțiile 
ideologice, etice și estetico alo cul
turii, s-au amplificat mereu, ou pri
mit noi determinări și dimensiuni 
in funcție de exigențele mereu spo
rite pe caro Ic-a ridicat, In . flecare 
etapă, opern de formare șl dezvoitnre 
a conștiinței socialiste, de educare n 
omului nou, cu Înalte virtuți morale, 
profund devotat patriei socialiste, 
încă de la Congresul nl IX-len nl 
partidului șl cu deosebire la Con
gresul nl X-lea au fost aduse îmbu
nătățiri substanțiale pe linia perfec
ționării'îndrumării de partid In do
meniul creației și activității cultu
rale. Documentele adoptate cu acești 
prilej au luat o poziție critică fermă 
împotriva*'oricăror monlfeslări blro- 
cratlco-adminlstratlve în activitatea 
de îndrumare, de tutelaro măruntă a 
activității de creație, de înlocuire a 
metodelor polltlce-ldoologlco cu re
țete generale, abstracte, caro nu ți
neau seama de specificul octlvllățli 
culturale. Preocupările privind per- 
fețltonaren activității Ideologico șl 
care ou constituit obiectul dezbateri-

llbrată a acestor, instituții șl, prl 
ceasta, actualizarea unor posibilități 
locale rămase In forme mni mult sau 
mal puțin Intenta. Aplicarea recentei J 
hotăriri cu privire; in Înființarea ca
selor de filme conduce șl ea, cu si
guranță, la o diversificare o filmului 
artistic românesc, la Implicarea mal 
directă și responsabilă a creatorilor 
In întreg procesul de producție cine
matografică, ta crearea unei sănătoa
se emulații creatoare. :

în acest proces de democratizare 
continuă a structurilor Instliuțlonate, 
de căutare n urtor. forme șl metode 
perfecționate de conllucere, asigu
rarea unul dialog permanent cu mase 
cit mai largi, a unei consultări siste
matice cu oamenii muncii reprezintă 
o pirghle esențială a ■ progresului.,

Idealul socialismului șl comunismului 
depășește cu mult codrul bunăstării 
economice, nl satisfacerii cerințelor 
materiale ale oamenilor, câ acest 
Ideal presupune o dimensiune nouă’ 
spirituală a omului, bazată pe » un 
orizont larg de cunoaștere șl un nou 
univers moral — acela al clicii șl 
echității comuniste — programul 
ideologic adoptat de plenara clin no
iembrie este menit, prin înfăptuirea 
lui cu consecvență, să schimbe ra
dical înfățișarea peisajului uman al 
societății noastre, :;ă potențeze șl să 
amplifice forța de creativitate a oa
menilor, să mobilizeze toate resursele 
de energie ale acestora 1a făurirea 
unei Istorii fără precedent. ;

Ca urmare n acestor măvuri. In 
climatul sănătos ol vieții noastre po- _ ......... JJ ___
lillce și soclole, cultura a cunoscut Acest dialog viu cu oamenii, devenit
o adevftrată efervescență, s-n extins o practică frecventă o muncii de 
cadrul de manifestare a tuturor nr- ■- i>—- i,:- -
telor. Pe temelia imlcfl a Ideologiei

< " ' '/ J ', ■>? '

toclală nu stat Imuabile, stabilite o 
dată pentru totdeauna, că ele trebuie 
continuu perfecționate In pat cu 
schimbările ce se produc In ctald. cu 
sarcinile pe care le impune procesul 
obiecția al deicoltărll materiale si 
spirituale a societății".

Privita lucrurile din acest unghi 
de ' vedere, constntlnd cu satisfacție

noastre marxlst-lenlnlsto s-a produs 
o diversificare sensibilă n stilurilor 
de creație, personalitatea oamenilor 
de cultură pullndu-sc manifestă ple- 

. ----- nar, cu Întreaga forță creatoare. In-
..„ ____ ,___ ... _  ,____ _ ,___ilemelo vcsllgarea universului spiritual nl
făuririi șl dezvoltării culturii- socin- omului a devenit mal profundă, lat 

cerințele culturale ale actualei etape 
de dezvoltare a societății sint satis
făcute toț mal adecvat și In mal 
mare măsură. S-au dezvoltat In mod 
substanțial mijloacele de informare a 
maselor (radioul, televiziunea, cine
matografia, presa), n luni un avlnt 
deosebit Invățămlnlui de ionic gra
dele ; s-a .diversificat și a crescut 
simțitor, cantitativ șl calitativ, pro
ducția editorială: n fost ridicată șta
chetă calității Ideologico și orilstice 
o activității din InSUluțlile, de spec
tacole. S-a extins.rețeaua Instituțiilor 
de cultură de la orașe și sate, biblio
tecile populare, clubul muncitoresc, 
căminul și earn de cultură. devenind 
focare autentice de activitate și crea- ’ 
țle culturală.

Concomitent cu preocupare» pen
tru Îmbunătățirea conținutului actu
lui do cultură, ca urmare a indica
țiilor și sarcinilor trasata de condu
cerea partidului. In ultimii ani au 
avut loc importante perfecționări atlt 
in slructura organizatorică n rețelei 
instituțiilor de cultură, dt șl In me- 

* cnntemeîe lor de conducere șl coordo- 
___ _____ _______  ______ mare; A fost-mult lărgit .'cadrul'de 
lor din Plenara C.C. al P.C.R. din Inițiativă șl s-n asigurat o nial bună
3—5 noiembrie 1971 s-au finalizat și funcționalitate a acestor inslltuțil.
concretizat In formularea unul pro- Descentralizarea aetlvltăili feditorla-

ie. de pildă, a avut drept efect po
zitiv nu numai crearea linul climat 
nou, mni stimulativ, ci și posibilitatea 
ridicării calitative a muncii editoria
le; o repartizare teritorială mai edil- ■

finalizat șl 
_________ __ _ .. unui.ipro- 
gram larg, de perspectivă, cu o te
meinică fundamentare teoretică pri
vind rolul cresdnd al culturi! In cta- 
pn actuală n societății noastre.

Pornind do la considerentul

>•1 pt BSI.-'lîfOT B
!n atest an .niintof-^^îW^fefeiea (Kfojtyr Mfățlșa 

pentru ihvățămînlu! 
de cultură generală se 
prevede construirea a 
3162 săli de clasă, 
3 524 locuri în Inter
nate, 72 ateliere șl la
boratoare, 33 săli de 
gimnastică. Vor mal fl ve la termen, s-a reu- 
dnte In folosință 1 398 șlt cn la sflrșltul pri- 
locurl In școli specia- mulul semestru, din 
le. 2 248 locuri In case totalul'celor Bi săli do

„ . ____, ,J 110 diita de 1, ‘
îți află confirmarea In iulie destul de Inegal 
actuala campanie de In prlnclimlele lui

'din to
talul celor .3 162 silii 
de clasă. 239 erau 
terminate șl 1 321 «e 
aflau Intr-un stadiu 
vansat de lucru,

' de copil. 7 836 locuri clasă prevăzute pentro 
• in. grădinița. acest an, 30 fie deja
I ' urgența cu . caro ’ ' *s
, toate obiectivele amin

tite mai sus sc cor 
terminate înaintea în
ceperii noului an șco- 

1 tar nu mal are nevoie 
i de argumente. Extin-
> derca invățămînliilui 
i preșcolar, generuli- 
, zarea celui de 10 ani

și cuprinderea în școli 
1 a tuturor copiilor în 
’ virată de G ani (după 
1 unele aprecieri, numă- 
i ml copiilor cuprln.?! jor lar 21 cu zldfiria 
i In clasa I va fi cu ......
, circa 7(j—80 ta sulă 

mai marc în 1973— 
1974 docil In promoțl- 

1 ile anterioare), inten- 
1 slficareu activităților 
1 practîco-produclîve în 
i cuprinsul atelierelor șl 
, laboratoarelor școlare 
( pledează de ta olno 
. pentru ca Invățămln-

tul să primească ' în 
f timpul riguros ptanlfl- 
1 cat noile dotări mnto- 
I riale ce I s-au reparl.l- 
) zat In acest an. prin
> planul de stat. Tocmai 
, do aceea, pe agenda 
. constructorilor de școli 
' se află înscrise ta or- 
1 dînea zilei scurtarea
> duratei de execuție, 
I îmbunătățirea Bradului 
) de funcționalitate,
> sporirea Industrlall- 
. zării lucrărilor pe 
’ baza utilizării mal

largi u prcfobrlcnte- 
lor. dar șl vniorlfl- 

I carea Intensă a tuturor
> posibilităților, ■ locale. 
<> dovedite nu o dotă a
> fi holflrltonre în bălă- 
) llo construcțiilor șco-

neîncepute, tar
189 săli abia II se tur
nase fundația. Recor
dul lucrărilor ne
începute 11 dețin jude
țul Arad cu 21 de săli 
de clasă din planul to
tal de 67 șl municipiul 
București cu 60 de săli 
de clasă șl 32 săli că
rora nblo 11 s-n turnat 
fundația, din planul 
total de 218 săli.

Practica
de construcții demon
strează In toate aceste 
cazuri concrete că.de 
fiecare dată ciad stat 
antlsfăcute tonte ce
rințele decurglnd din 
slnhlllreă din vreme a 
nmplesamantelor șl n 
documentației tehnice, 
dar mai ales clnd se 
asigură ' aprovizimțarea 
lor ritmică cu materia
le șl respeetnren gra
ficelor de execuție In 
perioadă optimă de lu
cru, rodnieta1 eforturi
lor nu Ih'-etează să se 
fără simțită.

Tocmai de nceen, în
cheiem aceste rlndurl 
cu speranța că rănu- 
nerllc în urmă semna
late mal sus reprezin
tă ultimele reziduuri, 
nle semestrului prece
dent, că în zilele a- 
cesiea' și în rilptămî- 
nlle următoare vor fi 
depuse eforturi con
centrate pentru cn ac
iuata perioadă optimă 
de lucru să fie folosită 
Integral . In vederea 
terminării edificiilor 

judecat In perspectiva ^ru^n «“eratV “ 
faptului că mal sini construi în acest an. 
doar două luni pînă ta 
începerea unul nou an 

Invfițămlnt — se

La ordinea zilei 

în învâțâmînt

iur, iar <si uu iiuui,® 
aproaue Încheiată. Tot 
ta sfirșltu) lunii Iunie 
au fost Încheiate lu
crările si pentru cele 
112 locuri in grădinițe. 
Județul Constanța .are 
In plan 48 săli de cln- 
Bă ; pînă 1a oceea?l 
dată erau toate aduse 
în stadiul finisărilor 
ultime.. O situație o.w- 
mănătoare am putut 
constata In județul 
Itarghlta, eu cele 89 
săli de clasă planifica
ta, In județul Praho
va cu 40 săli planifi
cate.. ca- șl in județul 
Satu-Mare. care, deși 
ș!-n proptiă un plan 
mare, de 129 săli de 
clasă, a reușit, prlntr-o 
viguroasă organizare 
a muncii In primul se
mestru, să se afle cu 
lucrările Intr-un stadiu 
nvnnsat.

Pe ansamblu Insă, 
planul lucrărilor de 
construcții școlare — 
judecat In perspectiva

Mllifiî
IORDANESCU

9,15;

cinema
a MIhal Viteazul i PATRIA — 10: , 
10; S3.
o Pescărușul : CAPITOL — 9J9; 
u: 14.18: 18,M; 18,43: a.43.
o Fon (an La Tullpo s GRADINA 
CAPITOL - 19.15.
o Dragoste ți amenzi I VICTORIA
— 0: 11,15: 13,M: 18: 18,39: 39.43.
ft Lupta continuă : LUMINA — 0: 
11.16: 13.»: 15.43: 18.13: 39,43.
_ Ferma din Arizona : LUCEA
FĂRUL - 10: 13.30. 17: S3.43,
BUCUREȘTI - 0; 12.30: 10: 19J-3. 
GRADINA DOINA - 39.13.
o „Z“ : CENTRAL - B.K5:
15; 17,30: 35.15

Vedere do pe pod : SCALA — 
0: 11.43: IB: IB: 31. FESTIVAL — 
0: 12: 13: 18: 39.41
a Ultimul tren din Gun Ulii :
GRADINA FESTIVAL - 30.13
a, Program de , desene animate 
pentru copil — 10. Felix șl Otllla
— 113:3: 1333: 10 : DOINA

a o afacere i FAVORIT
11J0; 13,43; 10: UB.lfi.
a Așteptarea : FAVORIT — 35,S3.
o Program de tiltue documentare ■ 
TIMPURI NOI — B.S3—S3.I3 In con
tinuare.
a Trei din Virginia I FEROVIAR
- MS: Ii: 13.13: 18.15: M.4S,
MELODIA — 8.45: li,15: 13.45; 15; 
18,»: 21, MODERN - 8,S3; II: 13.»: 
îs: ia.»: si. la gradina — sw.
a Puterea șl Adevărul a DACIA — 
b: iw; 16; 10.».
a Jocul de-a moartea I EXCEL
SIOR - B: 11.15; iW: ia: ia,»: 
K.43. GLORIA - 9: 11.15: IX»; 
15.45: 18.15: Z3,33.
ft Explozia albă 1 FLAGARA — 
15.30: ta: 39.
a Caaa de sub arbori 1 GRIVTTA
- 0; 11.15: 13.30: ÎS: 18.15: 39,30, 
AURORA - 9: 11.15: 13JK): 15.43: 
13. la grădlnfi - 39.15.
a Lady Macbeth din Siberia - 15; 
li: 14: ÎS: ta.ta. Marile manevre — 
33.1.3 : CINEMATECA (sala Union).
a Legenda : VITAN — 15.30: 18.
a Această fentele : GRADINA VI
TAN - 39.13.
a K> 003 de leghe sub mări « VOÎ.- 
GA - 9A0: 1M0: IS.Î3: 18: ».«.

de vedere, constntlnd cu satisfacție 
progresele înregistrate in perfecțio
narea aclivlISțlT din domeniul cultu
rii, nit putem omite, fâră a greși, zo
nele. alit de largi, In care îmbună
tățirile Iți așteaptă împlinirea. în 
fond, tocmai ca rezultat al succcm- 
lor" obținute sub' conducerea partidu
lui șl In acesl domeniu, beneficiarul 
de astăzi al culturii este radical 
schimbat fată de cel de acum zece 
ani. El se caracterizează prlntr-un 
nivel de instrucție șl pregătire su-. 

. ............. , j. . 7 - perloai-e, prîntr-o nouă senslbllitale , 
partid-In toate domeniile. Ișl face și receptivitate față de tot ceea ce
simțită'tot. mol mult prezența rodnică reprezintă valoare culturală auten

tică : el are, cu 
. alte cuvinte, un 

spirit critic ascu
țit și exigențe 
sporite de ordin 
cultural, o altă și 
înaltă configura
ție spirituală. Sa
tisfacerea cores
punzătoare o n- 
ncestor 
sporite ........... s
sociale si Indivi
duale. împlinirea 
cu tot mal accen
tuată responsabi
litate a sarcinilor 
ce revin culturii 
In modelarea con- ’ 

9 științei umane. In 
implantarea la 
seara societății a 

principiilor eticii jl echității co
muniste presupun o muncă stărui
toare șl sistematică pentru Intringe- 
roa mentalităților șl prejudecăților 

------- înapoiata, ofensivă neostenită Im- 
uzlnc, potriva a tot ceea ce poluează con- 

științele și constituie o frlnă in calea 
progresului social ș! uman.

întreaga activitate desfășurată fn 
domeniul culturii, al creației și difu
zării valorilor spirituale trebuie fă

' ■ i , ■ 

’ a ■

(d In ctmpul muncii. Se cuvin men
ționate In această ordine do Idei creș
terea apreciabilă a numărului și ca
lității Lntllnlrilor organizate Intre 
creatori și masele largi de oameni al 
muncii, prezența artiștilor in uzii... 
pe șantiere, In amfiteatrele studen
țești. La fel se cuvine amintită șl 
prezența din ce in ce mal activă a 
oamenilor muncii .in paginile publica
țiilor de cultură, literatură si artă. In 
consiliile unor instituții artistice și 
de cultură —.cadru organizat In care 
nu numai că ișl exprimă opiniile cu 
privire la activitatea culturală, d șl 
propun soluții judicioase din per
spectiva celor care receptează feno
menul de artă. în Consiliul Culturii 
șl Educației Socialiste, In diferitele 
comisii alo acestuia, alături de repre
zentative personalități, ale culturii, 
activiști da pdrild, reprezentanți al 

ijîzațll de masă șl obștești iși aduc 
contribuția la soluționarea probleme-' 
lor eai-dlnale ala culturii noastre so
cialiste. ' ■

Evident, aspectele legate de perfec
ționarea muncii culturale sint mult

curgerea aceșlora ne-nr arăta că. in- 
dlfcrent 'da ’forma lor de manifestare, 
perfeeftoharca de fiecare ’ dată cu
prinde, ca o delerminnțlo Intimă, or
ganică, procesual itaiea, devenirea. 
Efortiil continuu -do depășire nu 
poate fi exclus din conținutul acestui 
concept, nșa-țum din apă rtu poato.fi 
eliminat oxigenul.

„Partidularăta secretarul gene
ral al partidului, tovarășul NIcolae 
Cenușescu — pbmețte' de la princi
piul verificat de viață că formele ți 
metodele da conducere ți organizare

Xjtaf 'I "’ills*'-’ bir i'.A.

‘ tsi

devină ta și mai mare măsură un 
Instrument puternic de acțiune socia
la, apt să Inrlurenscă conștiințele, să 
clarifice problemele cele mal com
plexe ale existenței. Acțiunea cul
turală nu mal poate fi In nici o Îm
prejurare purtătoarea unor colecții de 
formule și adevăruri abstracte ci. 
pornită din înțelegerea miezului vie
ții concrete o oamenilor, o preocu
părilor lor prezenta, să contribuie 
efectiv. întrupată In cele mal noi si 
variate modalități, ta perfecționarea 
liersonalitâtii umane, la dezvoltarea 
multilaterală a omului de tip nou.

Conferința Națională a partidului, 
prin analiza profundă pe care o vn 
face proceselor dezvoltării întregii 
noastre societăți, prin fixarea direc
țiilor principale de acțiune In iinr.S- 
torll ani, va înfățișa întregului nostru 
popor un vast șl mobilizator program 
de activitate. înfăptuirea, lui In toata 
domeniile. Inclusiv In acela al cultu
rii, vn tace ca viața noastră, a' În
tregului popor să-ș! s]M>rească nemă
surat zestrea' el de frumusețe fi 
bogăție. Mereu perfectibilă, viața 
noastră se șl perfecționează continuu.

Diirnltru GHIȘE

fisj U' s--31'

Hunedoara siderurgică 
venit — datorită însemnatelor 
investiții acordate de stal, Ini
țiativei și hărniciei locuitorilor 
săi — un modern municipiu. 
Cele două Imagini — In stin
gă : un nou | ansamblu de lo
cuințe. In ’drenata : hotelul 
„Rusca* — c; "----

in noul peisaj urbanistic
se Integrează firesc

eatre
i f ' ' : ■’ ■ -a Teatrul „Luda Sturdza Bu- 

lătHlra" (In sala Comedia a Tea
trului Național ,.L L. Caraglale*) : 
Zîarljlll — S3,: (la Arenele Roma
ne) : Domnișoara de Belle-Isle — 
S9,1'3.
a Teatrul saUrtc-muzlcal „C. T.1- 
nase“ (grădina' Boema) : Trăsnită) 
men drag — :a

■ a Ansamblul artistic „Rapsodia 
I Romană” ; Pe plaiurile Mioriței 

- îgja.

MIORIȚA — B; 11; 15; 11: 21. GRA
DINA SELECT - 33,15.
a Serata i BUZEȘTI - 15.33; 18. 
o Mărturisirile anul comisar d« 
poliție făcute procurorului repu
blicii : BUCEGI - 13,39: I». la gră
dină - S9.15. ARTA - 15.33: 18. la 
grădină — 39.33. !
a Odiseea generalului Josă t RA
HOVA - 13.33: i ta; M.15.
a Robin Bond s UNIREA - 10: 
18,15. la grădină - 3939. LIRA - 
15,3®: 18, la grădină — 19.13.
a Dacii 1 PROGRESUL - 1B.S0: 10: 
s-l.15.
a Războiul subteran ■ PACEA — 
15.45: 18: M. •
s Desculț In pare I FLORErăSCA
- 15.33: 18: Î3.ÎS.
a Aată-aeară dansăm In tamllle t 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 17.45: 39. 
VIITORUL - 15.315: 18: K>.S5.
a lî scaune t CRINGASI — 
13.39:10.
a Asediul : MO5ILOR - 1549: 18. 
B Vis do dragoste : FERENTARI
- 1540: IU
a Osceola i POPULAR — 15.33: 1B:

noua noastră geografie 
materială ți spirituală, 
rod al acfivitâții crea
toare. entuziaste a în
tregului ț nostru popor, 
a tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și 
sate, sub conducerea 
clarvăzătoare a P C.R.

Cei care iu apvcct 
șl alte vremuri cu
nosc ijrea bine efa- 
meritatca proarame- 
lor. promisiunilor, pla
nurilor unor parti
de • burghezo-moție- 
restl, unor formații 
politice de tristă amin
tire, dar care toate 
eroii „mari" șl „tari” 
ptad ce nu te venea 
rlndul de a înfăptui tot 
ceea ce promiseseră fi

Comuniștii au darul 
dc a transforma fap
ta — ,ca o posibl- . 
filate, o dimensiune 
umană — ln!r-un 
fenomen fără echi
voc ; fapta lor slu
jește plenar binele o- 
mului, binele poporu
lui din care fac parte, 
izblnda revoluției. Co
muniștii «e definesc 
astfel prin faptele lor.

Desigur, faptele co
muniștilor au infinita 
ipostaze : de la cea so
cială pind la cea pro- 
ductiv-lndustrlală șau 
agricolă, construcția 
tau pedagogia, geneza 
unor bunuri spirituale, 
de artă, o întreagă 
vastâ gamă de îndelet
niciri umane se trans- plănuiseră cu aiita zel. 
formă, datorita conții- Una din erperlen- 
in|ei comuniste, din țelc da scamă ale ma-
simplu efort In faptă selor populare dobln-
creatoare. Fapta nu 
este altceva dccit o 
chintesență a 
Marxismul a dat faptei 
o notta esentd. a fficut 
din ca elementul 
transformator princi
pal al omului Intr-o 
ființă superioard care, 
zboțlhd exploatarea, a- 
iunfie la starea de con
tinuă autoperfectlo- ....... _____
nare, la eliberarea de- cimentat fn
pl'nă a personalității 
sa'e.

Realitatea 'noastră a- 
testă supremația fap
tei in Romdnta socia
listă. prin întreaga

bele netransformate în 
faptă, demaangta duc 
la ruperea de pooor, 
la trădarea interese
lor poporului. (

Comuniștii nu nu
mai că au transformat 
fapta intr-un instru
ment umanist, dar au 
__ ... practica 
umană indisolubila u- 
nltate Intre vorbă și 
faptă. Planurile anuale 
șl cincinale, elaborate 
de partid, au devenit 
tot atltea -trepte către

devenirea nootird so
cialistă, năzuită de 
înaintași. In acest 
moment, clnd pe agen
da de lucru a Confe
rinței Naționale a par
tidului se află pro
blema de majoră in- 
semnătata pentru pro
gresul economic, social 
al tării, pentru perfec
ționarea pielii noastre 
«octal-politice; paniru 
afirmarea plenară a 
democrației socialiste, 
trăim pufernlc senti
mentul de mlndrie, de 
demnitate câ slntem 
flit unei pairii a fap
tei.

Planurile comuntțti- 
lor Izvorăsc din reali
tate și se transformă 
in realitate. Suprema
ția faptei In condițiile 
socialismului din Ro
mânia se rellefecsă 
tocmai prin aceea cd 
și vorba comuniștilor 
și faptele lor fini in 
concordantă cu bătăile 
inimii tării, eu desti
nul fdrii. Fapta este jl 
rdmlne cartea de ctai- 
tă anonimă, colectivă 
a comunlftitar. care 
răspund — urmafl de 
intTepul popor, itrins 
unit ta jurul partidu- , 
lui eu faptele lor 
ia marea chemare a 
timpului, cucerind a 
treia el dimensiune : 
viitorul.

SZASZ Jfînos

33 de ani 
pentru

I o floare
I
I
I
I
I
I
| „Paznicul 
I autoturis 
*' melor'

Eveniment la Grădina 
Unică din Capitală. După 33 de 
nni tie așteptare, zilele trecute 
n înflorit una dintre cele mal 
rare plante, Cycas elrdnalls. 
Originară din India de est șl 
Madagascar, plonia. faes parte 
din grupul gymnospermae șl 
orc două tipuri de flori : mascu
line șl feminine; O floare cu 
adevărat rară, care va Bllmi 
Interesul vizitatorilor.

In Jurul orei 9.6B, posturile 
noastre de radio și televiziune 
vor transmite In direct, de la 
Sala Palatului Republicii, des; 
clțiderea lucrărilor Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român. raportul pre
zentat de secretarul general a) 
partidului, tovarășul NIcolae 
Ccnușescu.
IT,S5 Deschiderea emisiunii de 

dupA-amlazăi Dansuri popu
lare românești.

17,40 B’jcurețllul necunoscut: ,.F7:>- 
tlntle orașului*.

U.0Î Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.

lî.îj Noutăți culHiral-arluuce.
1B.49 Tragerea Pronocxpres.
18,50 Timp ei anotimp tn agricul

tură-
19,39 18®L de acri.
10,» TelejurnaL 
JW Film arUstlc : „Serata” 

producție a studlou'ul cine
matografic „București”. Cu : 
Silvia Popovld, Gh. Kovacs, 
Gh. Moto! Reala : Malvina 
Urțlănu.

----- ! „21 de, ore*. 
Recital ‘ Doina Badea.
Buletin de știri.

PROGRAMUL n

i Portativ T3 — revista muzicii 
ușoare TV.

I România In lume.
i Arta p’.av'.lcfl — Muzeul Slrou. 
: Muzică ușoară cu formația 

Valențlu Grigorexcu. SoEst : 
Petre Geambașu.

32,10 Film artistic : „Haina de 
piele”. Scenariu de Constan
tin Banu sl Dan N'ecsuJea.

Pasionat de electronică, Doru 
Lefan, elev In clasa a X-a ta 
Liceu! nr. 1 din Bislrifa, a reu- 
șit să construiască un dispozitiv 
ingejtios care, instalat pe ma- 
țina părinților săi, este acum 
cel mei fidel paznic al ei. 
Conceput din dispozitive . elec
tronica tranzistorizate, alimen
tata da acumulatorul mașinii, 
aparatul eate conectat, prin- 
ir-un oscilator de inallâ frec
vență, direct la caroserie. In 
momentul clnd o persoană se 
apropie la o distanță mal mică 
da un metru de mașină, dispo
zitivul declanșează un semnal 
da alarmă. Șl, cu toate că nottl 
..paznic* se află permanent la 
datorie, constructorul zău speră 
ca, nu peste multă vreme, să-i 
aducă noi perfecționări.

n.ioK.« '
D,M

Sl.M
31,20
11,43 Muzică

La Muzeul de artă al Repu
blicii Socialista România s-n 

< deschis, marți in amiază, ex
poziția retrospectivă Octnv 
Bâncllă. orgunizală sub auspi
ciile Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, In cadrul 
manifestărilor dedicata ani
versării centenarului nașterii 
artistului. ‘Sint reunita aici 
peste 89 de tablouri reprezenta- . 
tivo pentru creația marelui pic
tor. Se remarcă. In riadul ex
ponatelor lucrărita Inspirate din 
lupta dusă In trecut de clasa 
muncitoare. de țărănime pentru 
o viață mai bună. Amintim. In 
acest sens, pinzele „1997“, 
..Pribeagul*. „Țărani făcind 
mămăligă0. „Cina*. „Grevistul", 
„Pax”.

La vernisaj au vorbit Tnmnrn 
Dobrln, vicepreședinte ol Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste. șl muzeograful Mlhal ■ 
Pocios, do .la Muzeul de Artă.'

Recordul 
porumbeilor

Varșovia—București — 113 
kilometri. Pe această distanță 

: pornit In zbor, in ziua de 
iulie, aproximativ 2 000 de po- 
mbd, aparțlnind unor membri 

Asociației sportive a co
lumbofililor din România. Ora 
5,39 — start. Cro'nometrele intră 
in funcțiune. Ora 18,58. Deasu
pra Capitale! !.«i face apariția 
primul porumbel- călător. El a- 
parțlne columbofilului Gheor- 
ghe Anizărcicu. în cele 13 ore 
șl 28 minute de zbor a reali
zat o medic orară de S3.2&9 km 
— cea mai bună performanță 
europeană privind zborul po
rumbeilor călători I De notat 
că, la o oră după sosirea sa, 
a Iți treizeci do porilffiTSîl stră
bătuseră șl el distanța dintre 
cele doua orașe..răsplătind nst- ^ffiP^int^în'Werifeir record 
pasiunea de columbofili a 
pinilor lor.

Lucerna 
incendiară

Acum clfeca sile, la coopera
tiva agricolă de producție Bu- 
con (Prahova), o cantitate de 
circa IC'X) kg do lucemă a fost 
prefăcută ta cenușă. Cu toate că 
nimeni nu s-a apropiat de lo
cul unde se afla depozitată nici 
cu țigara aprinsă, nici cu vreo 
altă sursă de foc ! Șl totuși in
cendiul n-a izbucnit chiar din 
senin. La cercetările întreprinse 
de organele de resort s-a con
statat că lucerna a fost strlnsi 
pe clnd era incd umedă și, cum 
intre timp n-a mai fost con
trolată, s-a Încins atlt de tara 
incit s-a autoaprlns ! O Intim- 
plare care acum, in plină pe
rioadă de stringers fi depozi
tara a furajelor, trebuie pricită 
ca un avertisment pentru evi
tarea unor incendii similars.

iN perspectivă, O CARTE MONUMENTALĂ:

Simbată a avui loc In Ca
pitală ședințe ele constituire a 
Comisiei pentru realizarea A- 
tlasului etnografic al României. 
Referitor Ia acesl eveniment 
de o importanță remarcabilă 
pentru cultura noastră am so- 
Ildtat clteva aprecieri prof, 
dr Ion Vliduțiu. director ad
junct științific nl Institutului 
de etnografie și folclor.

— Care este semnifi
cația constituirii acestui 
organism ?

Includerea alcătuirii u- 
nul Atlas etnografic al Româ- 
,nlcl Intre preocupările de bază 
ale etnografiei 
această etapă este consecința a- 
precierii realiste a stadiului la 
care a ajuns In prezent cerce
tarea etnografică românească, 
precum și □ cerințelor pe care 
Ie Impune cercetarea etnolo
gică modernă, Realizarea unui 
asemenea atlas reprezintă mai

Ierna.

’româneștl In

înainte de toate o cerință 
cercetării științifice mode 
pentru că analiza multilaterală 
a fenomenelor de cultură popu
lară. In variatele el forme de 
manifestare de-n lungul vremii, 
poate ti înfăptuită numai dls- 
pvnind de un material etnogra
fic cules sistematic pe bara 
unei conceplli unitare, mate- 
rinlisl-tliolectice, de pe întreg 
teritoriul patriei noastre Dls- 
pun'nd df un asemenea mate
rial ie pol defini trăsăturile 
coracterlstlce ale culturii noas
tre populare, se pol realiza sin
teze etnografice asupra feno
menelor caracteristice de cul
tură populară.

Atlatrul etnografic al Româ
niei va Îmbrățișa un vast clmp 
tematic, studiind probleme et
nografice privind așezările, 
gospodăria, locuința, apicultura, 
creșterea animalelor, vlllcul- 

’ tura, pomicultura și grădinări
tul. cultlvorea șl prelucrarea 
plantelor textile, creșterea vier
milor de mătase, creșterea al
binelor, . vlnătoarea. pescuitul, 
alimentația, meșteșugurile. In
stalațiile tehnice populare, mij
loacele de transport, obi
ceiuri Ia naștere, la nuntă, la 
moarte, obiceiuri legata de o- 
cupație ți calendaristice ele.

Intr-un cuvlnl atlasul are ca 
scop înregistrarea riguros ști
ințifică a fenomenelor etnogra
fice și realizarea unei sinteza 
asupra fenomenelor reprezen
tative ale culturii tradiționale 
șl contemporane a poporului
nostru șl a naționalităților con
locuitoare. Menționez, de ase
menea. că prin acenslă lucrare 
se va Introduce In circuitul 
științific național șl Interna
țional întregul patrimoniu et
nografic romănrac. ceeo ce va 
constitui un temei solid pentru 
cercetările cnmiHirnt|v-istorice
asupra culturii 
tara

eleni, profesori universitari, 
directori ai principalelor mu
zee cu caracter etnografic din 
țară, cercetători.

Constituirea oficială a Comi
siei Atlasului etnografic nl 
României, cu funcție consulta
tivă, de îndrumare vine să 
sublinieze o dată mal mult ca
racterul colectiv ol acestei lu- 

a- 
eordă realizării acestei opera 
da cercetare fundamentali

crărL însemnătatea ce se

noastre popu-

— V-orn
referiți pe 
ponența comisiei ?

rupe 
icuri la

»d Câ 
corn-

etno- 
slcâ- 

de

— Comisia Atlasului 
grafic al flomănlei este 
tuitfl din personalități 
seamă ale științei românești
din domeniile sociologiei, an
tropologiei. lingvisticii, geogra
fiei. Istoriei, etnografiei. rnu- 
teologiel.' Incluzlnd acndeml-

Unde sint 
păgubașii ?

Două scrisori, deocamdată 
fără răspuns. în prima, Consi
liul popular al comunei Pruni
lor (Mehedinți) ne relatează că, 
lntr-unn din nopțile trecute, 
jx? rambleul liniei ferate, in 
satul Prunarii, a fost găsit un 
lingou de oțel cu scria 67597 — 
OL 34, căzut dlntr-un tren, și 
nimeni n-a reclamat pierderea 
Iul. în a doua, Mircea A. Dicu 
din satul Slăvenl (Olt) relatea
ză tin fapt similar. In ziua de 
39 iunie n.c., un autocamion 
care se Îndrepta spre comuna 

IStoeneștl fi pierdut... un porc 
In greutate de 59—60 kg. Stă- 
pînul, de asemenea — lipsă la 
apel, cu toate că 0 fost Insis
tent căutat. Dind curs ambelor 
scrisori, sperăm că, de dala 
aceasta, păgubașii &e vor grăbi... 
să lo rezolve I

Iluzionism

— Care rin! primele 
blectlva științifice ce t 
sta In atenția comisiei T

— Comisia examinează 
prezent studiul lucrărilor 
gătlloare ce premerg an
generală de teren. Ir. ședința 
de lucru ce urmează după ne
tul de constituire se vor dez
bate materialele privind prin- ■ 
clpille șl metodele de realizare 
ale Atlasului etnografic al Ro
mâniei, structura sa tematică, 
proiectul rețelelor de localități 
In care se vor efectua culege
rile de teren, îndreptarul da 
liicru cu chestionarul și setul 
de chestionare pregătit pentru 
efectuarea anchetei generale de 
teren. Se vor lua. de aseme
nea. in discuție, proiectul de 
cercetare ce se vn face încă In 
acest an in Oltenia. Așadar, 
preconizăm ca pe baza cule
gerilor ce le vom face in acest 
an să acoperim întreaga Olte
nie, In așa fel Incit să putem 
avea Atlasul etnografic al Ol
teniei ca o primă etapă expe
rimentală a muncii la atlas.

Interviu consemnat de 
lada 
CONSTANTINES CU

bereCU|
Duminică, 16 Iulie, lo ștrandul 

dtn Satu-Mare. ZI de caniculă 
șl de- 
grădina din Incintă, 
tru unii ospătari 
ran.'

!el__... ... .........
tldlgitatorl In distribuirea ra
pidă a unor halbe de bere 
„umplute*, cu chiuz cu vai, 
abia... pe jumătate r Consuma
torii. prea puțin dispuși să se 
răcorească In’ă doar cu... iluzia 
berii, scmnallndu-ne această 
situație, se întreabă, pe bună 
dreptate, de ce organele de con
trol n-au fost pe fază, pentru 
n-sl demonstra șl ele virtuțile 
lor 7 Să fi trecut. din cauza 
caniculei, la_ umbră 7

de— ploaie de comenzi la 
"dina din Incintă. Prilej pen- 

I să-și «u- 
unjeze șl el ..ploile” lor, 
:tallndu-și veleitățile de pres-

Rubricâ redaclaffl de ■ 
Dumitru Tî 11 COII 
Gheorqhe DAVID 
și coreinondenlii LScînlelP*

c%25c4%2583.de
poato.fi
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Întîlnire
secretar al ambasadei R. P.

i 
■/

Ia Consiliul de Miniștri

SCINTEIA — miercuri 19

Marți, înainte de amiază, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru nl 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. nl P.C.R., vice
președinte nl Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, s-a 

■ in'illnit cu tovnrășul Mntej Lucan, 
membru nl C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, vicepreședinte ol guvernu
lui R. S. Cehoslovace, care, Ia invl-

tația C.C. al P.C.R., își petrece con
cediul de odihnă in țara noastră.
•La Întîlnire, caro ®-n desfășura] 

Intr-o atmosferă caldă,- prietenească, 
a participai Nlcolae Ioncscu, adjunct 
de șef do secție la C.C. ol P.CJL

A fost de față J.’ Bcnda, Însărcinat 
cu afaceri n.l. al IL S. Cehoslovace la 
București

Oaspeți de peste hotare
Guvernatorul militar al Statului de sud-est al Republicii 

Federale Nigeria
Marți, guvernatorul militar ’al Sta

talul dc sud-est al Republicii Fe
derale Nigeria, general de brigadă 
U. J. Esuene, împreună cu Vaslle Pa- 
tillnet, ministrul economiei forestie
re si materialelor de construcții,' a 
vizitai Combinatul de exploatare și 
tadustrtallzarc a lemnului șl Combi
natul do hlrtle șl celuloză do la Su
ceava.

în cursul după-nmlezli, oaspetele n 
sosit ta Constanța, undo n avut o

'convorblrc cu Voslle Vllcu, președin
tele Consiliului popular al județului 
Constan ța.

In această'virilă, generalul do bri
gadă, U. J. Esucne, este Însoțit do 
Patrick Odoy Odo, ministrul indus
triilor și turismului din Statul de 

’sud-est, i' .. ..... - ■•
sadorul 1 ,

■ in România.

și de Sojt Williams, emba- 
Ropubllcil Federale Nigeria

(Agerpres)

Delegația muncitorilor din R. P, Chineza
HUochl, i Constantin Nistor, pre
ședintele comitetului slhdlcatalul 
au relevat sentimentele do sti
mă și prietenie pe care oamenii 
muncii din țara noasîră le nutresc . 
față do harnicul popor chinez, caro 
construiește cu succes societatea so
cialistă ta țara sa, exprlmlndu-șl 
convingerea că legăturile dintre cla
sa muncitoare din Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Chinezi, dintre sindicatele din 
România șl organizațiile muncito
rești din Republica Populară Clil- 
neză se vor dezvolta ta continuare, 
spre binele și interesul celor două 
popoare.

. Lulnd cuvtatul, , tovarășul Sen 
Mao-lrun, conducătorul delegației, n 
'subliniat bucuria cu care delegația 
■chineză a răspuns invitației Consi
liului Central al U.G.S.R. do a face 
o vizită ta România, țară frățească 
șl prietenă. Oaspetele a arătat că a 
avut prilejul să cunoască direct preo
cupările poporului român, realizări-; 
le sale în construcție socialismului 

. șl a urat clase! muncitoare, întregu
lui popor român noi succese ta In- 

■făptulfea sarcinilor trasate de partid 
ta toate domeniile de activitate.

(Agerpres)

în continuarea vizitei do prietenie 
ai ; schimb de experiență po caro o 
Întreprinde In țara noastră, ta invi
tația Consiliului Central al U.G.S.IL, 

.dricgațta muncitorilor din Republica 
Anulară Chineză, condusă de Sen 

i-kun, membru al Comitetului 
trai nl, Partidului Comunist Chl- 

memljru nl Biroului Permanent 
omitetulul provincial Ilănan al 

Jiului Comunist Chinez, pre- 
ui _^Ie Conferinței reprezentanților 

\ Valorilor dta provincia Hănan, 
4 fini luni ta județul Mures. în- 
l ®Vde Iosif Anderco, președintele 
A '^luiui județean al sindicatelor 

,■-A , 1Ș, dclegnțta a vizitat Fabrica do 
’.iutință din Sighișoara, diferita con- 

’ stracțli șl edificii soclal-cultumle din 
Tg. Mureș.

Marți, oaspeții din R. P. Chineză, 
însoțiți de loan îonlță, secretar ol 
ConsUlului județean ol sindicatelor 
Neamț, nu vizitat Fabrica, de ciment 
din Blcaz șl Uzina do fire șl fibre 
sinteUce-SăvlneșlL . 1

După-amiază, delegația muncitori
lor din Republica Populară Chineză 
a avut o întîlnire prietenească cu 
muncitori, activiști de partid șl nl 
sindicatului din uzina de ln Să- 
vlneștl. Sniutlnd prezența ta ta" 

idere a delegației, muncl- 
Nlcotoe Mircescu șl Elena

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

La 18 Iulie, Cbrncllu Măneacu, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste Romftni'a, a primit ta 
audiență pe Arlstotells Phrydas, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare, ta calitate 
de ambasador extraordinar șl pleni
potențiar al Greciei ta Republica So
cialistă România.

CU PRILEJUL APROPIATI'I 
ANIVERSARI A ZILEI NAțlO- 

5 NALH A R. P. POLONE
Cu prilejul celei de-a 28-a aniver

sări a Zilei renașterii Poloniei, col. 
Jozef Pietrzykowskl, atașatul militar, 
aero șl naval al Republicii Populare 
Polone la București, a avut o intll- 
nlre cu cadrele dlntr-o unitate mili
tari

Cu această ocazie, oaspetele ■ 
vorbii despre semnificația evenlmen- ’ 
tulul aniversat.

In contlnunro.au fost vizionate o ex
poziție șl cîteva filme Inspirate - din 
viața șl activitatea poporului polonez.

*
Tn cadrul manifestărilor consacrate 

apropiatei aniversări a Zilei naționale 
a R. P. Polone, marți după-nmlază. 
In Palatul culturii din municipiul Pi
tești, a avut loc o seară culturală, In 
care nu participai reprezentanți al 

• organelor munldpnle do partid șl de 
stat, oameni de știință, artă șl cultu
ră din localitate, numeroși locuitori 
nl orașului.

Cu acest prilej, Jan Kodak, prlm-

ÎN CAPITALĂ

Polone 
Ia București, a vorbit despre dezvol
tarea economică șl soci al-cult urală n 
țârii sale In anii de după eliberarea 
de sub jugul fascist, subliniind in 
același timp cursul-ascendent al rela
țiilor de prietenie statornicite intre 
R. P. Polonă șl Ropubltcn Socialistă 
România.

A urmat apoi o gală de filme docu
mentare poloneze.

★
Sub auspiciile Comitetului de cul

tură șl educație socialistă al munici
piului București, intra 18 șl 23 Iulie 
se desfășoară ta Capitală o Bullă de 
manifestări culluralț-arlistlce dedica
te celei de-a 28-a aniversări a Zilei 
renașterii Poloniei.

Astfel, Casa de cultură n sectoru
lui 6 șl Universitatea populară Bucu
roșii au înscris in programul lor pe 
această săptămină expuneri cu o te- ■ 
rnatlcă adecvată evenimentului, reci
taluri din lirica poloneză și proiecții 
de filmo documentare șl artistice, 
realizate de cineaști din țara priete
nă. Casa de cultură a sectorului 5 va 
găzdui o seară do filme documentare 
despre Polonia, iar Cosa de cultură a 
sectorului 2 — un recital de muzică 
din creația compozitorilor polonezi.

Agenda acestor manifestări mai cu
prinde o expoziție de scenografic de 
film, care se va deschide la cinema
tograful „Luceafărul", o expoziție 
do reproduceri de artă contemporană 
poloneză, ce va fi găzduită de Casa 
do cultură din parcul „Herăstrău1", 
precum și organizarea unei seri cul
turale la Casa de cultură din muni
cipiul Pitești.

(Agerpres)

SOLIDARITATE

Sărbătorirea semicentenarului
■....................<

P. C. din Japonia
Mitingul de la Tokio

telor Independente (Churitau Roren), 
ai Uniunii sindicatelor țărănești dlri 
Întreaga Japonie, al organizațiilor de 
femei, al Organizației pentru abro
garea Tratatului de securitate Ja- 
pono- american.

în încheierea mHlnnulul a avut 
Ioc un mare spectacol cultural-ar
tistic.

TOKIO 18 — Corespondentul Ager- 
pres, Fl. Țutu, transmite : în marea 
eală „Shlbuyn-Ku-Kaldo" din Tokio 
a nvut Ioc marți un mare miting con
sacrat celebrării semicentenarului 
Partidului Comunist din Japonia, la 
care au participat aproximativ trei 

'mii de persoane — membri ți slmpa- 
tlzanțl ai P.C.J. Discursul de deschi
dere a fost rostit de președintele 
C.C. al partidului, Sanzo Nosaka, 

■care ă subliniat semnificația istorică 
n celei de-a 50-n aniversări a creării 
P.C.J.

în continuare s-nu adresat partlci- 
panților numeroși oaspeți, Intre caro 
guvernatorii progresiști al prefectu
rilor Kyoto, Tokio, Osaka și Saltama, 
aleși cu sprijinul comun ol comu
niștilor șl socialiștilor, președintele 
Consiliului central al sindicatelor ja
poneze (S.O.H.Y.O.), Makoto Ichika
wa, reprezentanți ai Uniuni! aindica-

i
Plenara C.C. al P.C. din Cuba

*
Cu prilejul aniversării semicente

narului creării, Partidului Comunist 
din Japonia. C.C. al P.C.J. a publicat 
marți un document intitulat „50 de 
ani al P.C.J.".

In euvlntaren rostită la adunarea 
festivă do la 15 Iulie, președintele 
Prezidiului C.C. al P.C.J., Kenji Mi
yamoto, a arătat, intre altele, că 
„prin tipărirea acestui volum este 
Înfățișată dezvoltarea P.C.J. in cel 
SO do ani de existență, documentul 
fiind elaborat după analize profunde 
In spiritul socialismului științific".

BERLIN 18 (Agerpres). — Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., șl Albert Norden, membru 
nl Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., au primit pc președinții 
partidelor care foc parte din Fron
tul Național al R. D. Germano : 
Partidul Democrat Țărănesc, Uniu
nea Creșlln-Democrată. Partidul Li
beral-Democrat, Partidul Națlonal- 
Democrat.

Erich Honecker șl Albert Norden 
nu Informat pe partlclpanțli la dls- 
cuțll asupra problemelor politice ac
tuale Interne șl internaționale, asu
pra relațiilor dintre R. D. Germană 
șl alto țări socialiste, privite prin 
grlsma celei de-a XXVÎ-a sesiuni a 

.A.E..R. do la Moscova.
Erichs Honecker a expus, de ase

menea,'rezultatele celei de-a șasea 
plenare a C.C. nl P.S.U.G., arfltind 
că desfășurarea plenarei n confirmat 
că, o dată cu cel de-al VUI-lea Con
gres ni P.S.U.G., a fost inaugurală 
faza înfăptuirii societății socialiste 
dezvoltate In R. D. Germană.

în cuvlnlul lor, partlclpanțli Ia dis
cuție șî-au exprimat sprijinul față 
de cele' arătate de primul secretar ol 
G.C. nl P.S.U.G. șl au prezentat pro
puneri privind contribuția tuturor 
forțelor sociale din țară la îndepli
nirea celor hotărite la cel de-nl 
VUI-lea Congres al P.S.U.G. El nu 
relevat dorința crcsclndă a membri- 
lor partidelor lor do a contribui la 
consolidarea multilaterală a soclalls- 
mulul și au Informat despre aportul 
membrilor acestor- partide la înde
plinirea planului economic al R. D. 

' Germane pe 1872. -

H'i

șl Uniunea Sovietică. Partlclpanțli la 
plenara — membrii Comitetului Cen
tral al P.C. din Cuba, ai guvernului, 
cadre ’do ! conducere ale comitetelor 
provinciale ale partidului, alo Uniu
nii .Tinerilor Comuniști, conducători 
ai organizațiilor obștești, al Institu
țiilor centrale șl ai mijloacelor de in
formare In masă — au aprobat in 
unanimitate raportul prezentat de 
Fidel Castro. — scrie ziarul „Gran- 
ma“, organul P.C. din Cuba.

HAVANA 18. — Corespondentul A- 
gerpres, V. Stamate, transmite : La 
Havana au avut Ioc, Intre ÎS șl 17 iu
lie, lucrările Plenarei lărgite a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cuba. In cadrul plenarei, 
primul secretar al C.C. al partidului, 
primul ministru al Guvernului Revo
luționar, Fidel Castro, a prezentat un 
amplu raport cu privire la recenta Ba 
călătorie ln Guineea, Sierra Leone, 
Algeria, Bulgaria,- România, Ungaria, 

.Polonia, R. D. Germană, Cehoslovacia

ADM® DE
CU LUPTA POPORULUI VIETNAMEZ

ta continuare a luat cuvtatul am
basadorul R.D. Vietnam ta Bucu
rești, Nguyen Dang Hnnh, care, 
după ce o evocat condițiile ta caro 
au fost semnate Acordurile de ta 
Geneva cu privire la Indochina,' a 
arătat că. sistematic, de 18 ani, 
Imperialiștii americani au Încălcat 
șl tacalcă aceste acorduri. Poporul 
vietnamez s-a unit ca un singur om, 
lupitad curajos șt perseverent, repur- 
ttad victorii din ce ta ce mal mari. 
De mai bine de trei luni, în scopul 
salvării politicii de vlelnamlzare a 
războiului. S.U.A. au mobilizat Împo
triva poporului vietnamez o forță ae
riană șl rtavnlă fără precedent, bom- 
bardlnd localități pașnica, distruglnd 
obiective industriale, căi de comuni
cație, sisteme de Irigație.

Lupitad fără răgaz împotriva agre
sorilor americani, poporul vietnamez 
aspiră către pace, dar pacea trebuie 
să asigure cu adevărat Independența 
yi libertatea țărilor ®i popoarelor 
noastre. Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a elaborat propunerea ta 7 punc
te, care dă soluția Justă șl rezonabi
lă de terminare a războiului In In
dochina.

Relevlnd solidaritatea Inîemniloria- 
ll.iiă a poporalul român cu lupta 
poarelor, din Indochina,, vorțlilon

sCu prilejul .celei de-a 18-a 
versări a Încheierii Acordurllt

ani-

ale campionatului european universitar

SPORT •i SPORT<• SPORT • SPORT

..jeierii Acordurilor de 
la Geneva cu priviră la Indochina, 
marți s-a desfășurat In. Capital^ o 
adunare de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez.

La j adunare ou luat parte munci
tori, ingineri și tehnicieni din în
treprinderile Capitalei, oameni . de 
știință, ortă șl cultură, 
public. Au fost de față Nguyen 
Dang Hnnh, ambasadorul Republicii 
Democrate Vietnam, și fam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud ta București, precum șl 
membri ai celor două ambasade.

Adunarea a | fost deschisă de prof, 
univ. Tudor Ioncscu, președintele 
Comitetului național de solidaritate 
eu lupta poporului vietnamez.

A luat cuvtatul Valeria Bitten, 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 4 — București care a 
evidențiat însemnătatea Acordurilor 
de la Geneva cu privire la Indochina, 
acorduri care consfințeau marele 
succes al popoarelor vietnamez, lao- 

. țlan și cambodgian ta lupta pentru 
libertate și independență națională,

un numeros

FOTBAL

Astăzi, ta patru orașe ale ță
rii noastre — București, Craio
va, Cluj șl Constanța — începe 
campionatul european universi
tar de fotbal, la care stat pre
zente 14 echipe de pe continen
tul nostru. Pe Stadionul central 
din Cfalova, In cadrul grupei 
I, se Întrec selecționatele 
U.R.S.S. (deținătoarea titlului). 
Cehoslovaciei, Luxemburgului 
șl echipa Universitatea Craiova 
(care participă In afară de con
curs). La Cluj, pe gazonul Sta
dionului municipal, so vor În
trece pentru primele două 
locuri ale grupei a Ii-a echi
pele Spaniei, Bulgariei, Angliei 
șl Iugoslaviei. Cea do-a IlI-a 
grupă, care se desfășoară In 
București, po Stadionul Repu
blicii, reunește .selecționatele 
Franței, Belgiei, Ungariei șl 
echipa Sportul studențesc 
ceasta participă ta afară 
concurs). Ultima grupă, cea

la Constanța, are In componen
ța cl reprezentativele R. F. a 
Germaniei, Maltei, Olandei ș! 
României. Primele două echipe 
din seriile respective se califică 
tn faza finală a competiției, 
care se vn disputa pe stadionul 
„1 Mai* din Constanța, după 
următorul program : 25—26 iu
lie — sferturile do finală ; 23
Iulie — semifinalele ; 30,iulie — 
meciul pentru Ja-curlle 3—4 șl 
finala.

fa
de 
de

ir
Programul primei zile este 

‘următorul : Grupa I (Craio
va) U.R.S-S.-Universliatea Cra
iova și Cehcslovncln-Luxem-. 
burg. Grupa a Il-a (Cluj) : Spa- 
nla-Bulgaria și Angita-Iugosla- 
via. Grupa a Ill-a (București) •: 
Franțo-Sportul studențesc șl 
Belgia-Ungaria. Grupa o IV-a 
g'onstanța) : Romănla-Malta -f' 

landa-R. F. a Germaniei.

*

I

R F G. CE SlNT

______a și independență 
grav încălcate insă prin războiul 
impus poporului vietnamez de Sta
tele Unite alo Americli.

Profund atașat cauzei libertății și 
ijndependențeii / popoarelor, Partidul poarelor, din Indochina,, vorijilorul, a 
^Comunist-Român, guvernuLRepublicii " "spus- Președintele ’ ■Ghijșliitaul*.“tfa- 
.Socialiste România, .întregul popor Stat al Republicii Soclul șujjjJgmânl a, 
■’român "și-au manifestat întotdeauna,' tovarășul' Nlcolae Ceriușescu. a rea-

i fermitate, sprijinul deplin și so- flrmal in multe rindurl sentimentele
.- A. » , . . .. (je solidaritate activă a, Partidului

Comunist Român, guvernului si po
porului român, sprijinul pe care l-au 
acordat șl continuă să-l. dea popoare- 

. lor vietnamez, cambodgian și lao
țian In lupta lor dreaptă. Penlru a- 
cest sprijin ț! ajutor prețios, poporul 
vietnamez Ișl exprimă sincera șl 
profunda sa recunoștință.

A rulat apoi un Him documentar 
vietnamez.

Adunarea din Capitală a prilejuit 
o puternică manifestație de simpatic 
și solidaritate a poporului român cu
lupta dreaotă a pojtoaretar I.

mol nel împotriva agresiunii Imperialiste
", co- americano.

in-

lldaritat'ea: activă cu lupta dreaptă, 
plină de abnegație, a poporului viet
namez, acord!ndu-i Întregul ajutor 
politic, material șl diplomatic, a spus 
vorbitorul, subliniind In continuare 
că țara noastră se pronunță penlru 
încetarea Imediată b războiului dus 
de S.U.A. ta Vietnam, a bombarda
mentelor și a celorlalte acțiuni mi
litare, astfel cn poporul vietnamez 
șl celelalte popoare dhi Indochina — 
laoțian șl cambodgian — să-șl poată 
soluționa ta mod liber problemele 
lor, fără nici un amestec din afară. 
Ne exprimăm speranța că tratativele 
de la Paris vor duce In cel 
scurt timp la o soluție „politică, 
răspunzător intereselor păcii ta 
treaga lume.

ii a celorlalte acțiuni mi

di ii Indochina — 
ian — să-șl pontă

Nu au uniforme șl nici grade. Prin 
sinistra lor misiune, aceste „armate" 
stat unice ta lume. Penlru eventua
lele confruntări dintre ele, șl mai alei 
penlru a obține ceea ce vor de < la 
populația satelor prin care trec cu 
caravanele lor de cai șl catlrl,. res
pectivele formații stat echipate cu 
flsloale, puști, miLralla’e și stilete, 
n trecutul recent, „războaiele" 

dintre ele Se terminau Întotdeauna 
rapid, ta dtevn orc. ta ultimii an! 
Insă, o dată cu escaladarea do că
tre Statele Unite o războiului din 
Indochina, aceste „armato*, numite 
in Asia de sud-est „caravanele mor- 

"‘țll' albe", au încheiat un „armbrtlțltri ■ 
șl un „acord de colaborare", care 

B le-au adus profituri de miliarde de 
dolari. Aceste „acorduri" au fost ne
gociate și perfectate de unii dintre 
cei mai infiuenți lideri .militari șl ci
vili galgonezl, tallăndezi, ■ gominda- 
nișll, care, cu această ocazie, șl-au 
delimitat foarte precis zonele de in
fluență, crelnd astfel ln Asta de sud- 
est cea mnl puternică Industrie do 
opiu șl heroină din lume. „New York 
Times* afirmă că ta perfectarea a- 
ccstel monstruoase coaliții nu tre-

■ bule ignorată contribuția Agenției 
centrale de investigații (C.I.A.).

în prezent, ta „I
JilUlll 1.11

Indtțchl- H 
iertallste "g

(Ăgerpres)

generalul Cao Ky, șl „primul mi
nistru", Tran Van Khiem, ișl Impari 
pur șl simplu piața opiului șl a he
roinei. Subalternii lor din bandele 
de traficanțl cooperează ta sinistra 
lor îndeletnicire cu „sindicatele cri
mei" din Statele Unite. Din dezbateri 
a reieșit că mulțl alțl ofițeri superiori 
Ealgonezl, printre care generalul Ngo 
Dzu, comandantul regiunii militare 
salgoneze nr. 2, împreună cu întreaga 
sa familie, controlează una dintre 
cele mal mari bande de traficanțl șl 
se folosește de avioane militare pen- ' 
tru transportul a zed și suta de tone : 
de Ktup^fiani&. pin aceste bande auu a 

. . ifost^angajați de generalii salgonezl ’
șl un „acord de colaborare", care mil ,de „dezertori din propriile , lor

..................................... ! imitați militare, “precum și foști corn- 
batanțl americani, caro după expira
rea termenului de stagiu militar nu 
s-au Întors acasă, ci s-au angajat ta 
traficul de halucinogene.-

Riscurile soldatului american dta 
Vietnamul de aud de a deveni- sclav 
ai consumului de heroină ânt tot 
mai mari — declara deputatul 
R.' Steele. Miile de militari întorși ■ . 
din Vietnam recurg chiar, șl ta crime 

■ pentru a-și procura banii necesari 
Întreținerii teribilului lor viciu, Pa- 

------ - ------- — Jafil (U.I.A.). , gubele cauzale do delictele do tot fe- 
Li „triunghiul fertil" Iul la care recurg nnreomanil penlru

sau „triunghiul auriu", cum I ee mal a-șl face rost de ban! stat evaluate 
spune regiunii In care oo InlitaMC 
granițele Tnllandei, Laosulul și Bir- ■

. maniei, funcționează 21 de instalați! 
de rafinare, ta care sc produc unuui namui cie suu — scrie „vrasmn
peste 13tM) de tone de opiu, adică Post" — problema narcomanlel

spune regiunii ta care se talllnasc anual la peste 8 miliarde de dolari.
fanează 21 de instalații B t ____ . ...
n care.se produc anual namul de sud — scrie „Washington

“ i__ A
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NUMERELE EXTRASE . ; r ' ,"

FOND GENERAL
1.801.787 lei . 
EXTRAGEREA J : 77
25 85 69
EXTRAGEREA a H-a
30 65 57
EXTRAGEREA a Ill-a : 54 77
74 26

■s.
li

DE

80 8
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(Urmare din pag. I) lnrcn fierului nu se face In 
secția; statistică. Ajuna 
aici, aș vrea să spun că, 
chiar capitalismul, cu care 
noi avem o mare răfuială, 
nu-șl permite să încurajeze 
Bcriptpîogln șl că un patron 
are grijă să angajeze cit 
mal puțini funcționari; Vor
bim despre democratizarea 
reală a mediilor noastre de 
muncă.și tacă există direc
tori care bagă pumnul- ta 
gură celor pe căre-1 con- '

Am avut prilejul să asist 
de-a lungul timpului ta 
multa dezbateri publico 
privind producția. Sigur că 
aceste prilejuri ml-au per
mis să studiez lntr-un fel 
caracterul oratorilor. Exis
tă șl mulțl Indivizi, "dornici 
de afirmare, oameni care 
so pregătesc cu multe luni 
ta unita pentru a apune 
lucruri care să placă șl 
Bă obțină aplauze ta scenă 
deschisă, dar cel mul mulțl 
dintre cel po care i-am as
cultat ta decursul vremii 
ml-au lăsat impresia unei 
responsabilități depline. în
cet, Încet cel buni de gură 
se răresc șl apar persoane
le pentru care nu acoperi
rea unei făgăduieli este 
Importantă, dt acoperirea 
el cu mijloacele cele mol 
bune. Sigur că ta stabilirea 
sarcinilor poate apărea 
la asemenea oratori ten
dința de producere do 
cifre record, Ignorlndu-se 
realități. La asta va trebui 
să veghem —; 7- ;
aș spune că descifrez chiar 
o tentație către înmulți- , 
i.... ___ 7
supraco.itrol, o dorință do 
n verifica numai șl nu de y,-u jn
o face, ori Important esto osa-zlșl specialiști,
s.fl teci, nu să stai cu ere- ■
Ionul ta buze șl să blfezL 
O statlrttcă rapidă ar duce 
In concluzii interesnntei în 
adunarea de partid a mu-' 
nlclplului București, tova- 

, rășul Ceaușeicu atrăgea a- 
tențta ta mod serios asu
pra pericolului birocratiză
ri! de care nu este sculllfi 
nici o instituție. Prea multi 
Ingineri agricoli ta Bucu
rești șl prea puțini oameni 
pe clmp. Agricultura nu se 
face din birou, cum mode-

„PARLAMENTELE 
MilNCffOREȘTP1

Publicația „Die Zelt“ din 
Hamburg relevă aparjțkî ta Re
publica Federală a Germaniei j 
a așa-numitelor „parlamente 
muncitorești" — b nouă formă 
de luptă a muncitorilor emi
grant! impoțcțva expioaiăriL Pri
mul „parlament muncitoresc" 
— menționează „Die Zeil" — a 
apărut tacă ■ In cursul anului 
trecut ta landul ' Baden-WQrt- 
temberg. Activitatea, acestui 
„parlament" șl-a gâcit un larg 
ecou printre muncitorii emi
grant!. "Exemplul din Badeh- 
WOrliembcrg a fost reeditat re
cent kt Troisdorf, ta landul 
Westfalla. De menționat că Tro;

1 l&dorEț esft i dn .Wuterrilc centru l Iii<His(riălM ‘laâ&lul, care c^w 
centrează in întreprinderile 

-salo,numeroși!, muncitori emi
grant!, originari din -Spania, 
Halta, Grecia șl Turela.. în noul 
„parlament", fiecare grup națio
nal de muncitori șl-a-alcs cite 
10 reprezentanți. Adunârlle care 
nu avut loc la Troisdorf pe-itru 
alegerea candidațllor au stlrnit 
lin viu Interes, fiind apreciate 
ca un eveniment important nl 
viețU poUHce . locale.

„Parlamentul" din Troisdorf 
șl-n luni ca aarctaă să organi
zeze lupta muncitorilor emi
grant! Împotriva samavolnicie! 
patronilor, pentru egalitate Tn 
drepturi cu muncitori! autoh
toni. O primă revendicare sa
tisfăcută acordă „parlamentari
lor* dreptul de a Interveni pe 
lingă autoritățile locale In fa
voarea muncitorilor străini. 
Municipalitatea a fost nevoită 
să modifice reglementările ta î 
vigoare pentru a da posibilita
tea reprezentanților ..parlamen- i 
tulul muncitoresc" să' participe 
la dezbaterile comisiilor munl-1 
clpale asupra unor probleme 
care privesc pe muncitorii e- 
migrați.

A. M

„Anta timp cit țara noaslrfi va că
mine implicată in războita din Vlet-

' '............   _j"j:
* vm. . a..... „ui IU
America .va dăinui Există multe do
vezi care atestă că consumul de stu
pefiante este imul din slmptomele 
slăbiciunilor șl corupției societății 
noastre, a căror parte Integrantă este 
și trimiterea vlăstarelor tinere sfi 
ucidă sau să moară intr-un război 
pa care țara nu l-a dorit șl nu l-a 
considerat demn de purtat”.

C. AiEXANDROAUE
IFcriilnpton

două treimi dta cantitatea mondială 
cunoscută.

Refertadu-se la rolul Jucat de 
C.LA. ,ta. această afacere, presa tune-, 
rlc.inâ scrie că ramura sa locală l-n 
Încurajat pe mulțl cultivatori de mac 
Bărși -Intensifice producția pentru a 
șl-1 facn prieteni șl a-1 putea folosi 
Împotriva forțelor patriotice. „For
țele speciale americane, beretele 
verzi și C.I.A.. scrie „New York Ti
mes", s-au aflat Implicata la un mo
ment dat plnă peste cap ln traficul 
de stupefiante. Detașamentelor bere
telor verzi li s-a ordonat chiar să 
cumpere o parte a recoltei de la cul
tivatori, pentru a șl-1 menține drept 
aliațl Împotriva torțelor de rezis
tență*.

Traficul de stupefiante, încurajat 
de agenția de spionaj americană, a 
nvut lr.’iă șl un efect neprevăzut, res
pectiv faptul că tot mal mulțl mili
tari americani, dezgustați de războiul 
nedrept In care au fost Împinși, au 
Început să consume substanțe toxice, 
pe caro Io puteau obține ta un preț 
foarte redus. „Io fata locului". Alar
mate dc știrile potrivit cărora 20—30 
ta sută dta militarii americani din 
Vietnamul de sud consumă sistema
tic heroină șl opiu, autoritățile ame
ricane au ordonat să se ta măsuri 
Împotriva traficului de stupefiante. 
In aceste împrejurări, C.I.A. s-n vă
zul în situația de a „demasca" unele 
figuri periferice ale bandelor de tra
ficanțl. dar nu s-a atins nici cu un 
deget de căpeteniile Importante^ Im- 

de rafinărli din „triunghiul fertil*. 
Recent, un subcomitet senatorial din 
S.U.A. s-a văzut nevoit să dezbaiă 
această problemă- în cursul dezbate
rilor s-n dezvăluit că principalii li
deri al regimului din Saigon reali
zează profiluri fabuloase din traficul 
cu droguri.

Șeful regimului ralgonez, Nguyen

LOTO
LA-TRAGEREA SPECIALA DIN 18 IULIE 1873

EXTRAGEREA a IV-a : 5 58 83 76 
14 65
EXTRAGEREA a V-a s 10 37 44 4 
46 87 32 55

Plata premiilor va începe In C 
fală de la 1 august plita la 31 
gust ; in țară de la 4 august plnă ta 
31 august 1072 Inclusiv.

PREMII :
n.

75 82

S 40 28

După cum 
nefimdn-
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58

82

79

48

in Capi-’ 
“1 au-

.....__ _______ ____ . >
Thieu, fostul său „vicepreședinte".

H plicate In ocest trofic, nici de cele 2,1

| . «*. i : < ■■ } , 'if

tot mal dea auzit glasul ce
lor care vor să se stabileas- 

■ că prin lege, dl ar părea 
de aspru acest lucru, drep
tul ta lucru al fiecăruia ți 
condițiile de retribuire după 
calitate și cantitate. Ca 
mulțl alții vreau să se spu-

planificare, 
angajamentele 
maniate, tendința de a «ta- 
L1L ™.. ...___ „j al
cum să ta realizezi numai 
pentru a te împăuna la 
jnceput șl a crea, In fapt, 
dificultăți prin nelndepll- ..................... ,r___
nlrea lor pol fi la tel de nfi un NU deschis leneșilor, 

chiulangiilor,' celor ce fac 
din fraudă un sistem de a 
parveni Pomenim des aceri 
cuvin! : etica muncii, dar 

. ___ ,r____... __. . . oara luăm toate măsurile
Ideile noi ale celor slbllHățile exacte. Partidul j ca orice abatere de la co-

meirnuc, III a
bill cifre pe care nu

8.

I

păgubitoare. A Udul cifre 
pe hlrtle este lesnicios. . 
dar nu adevărat șl util. 
Ml se pare Important să 

\ știm, mai olea. care stat po-
de la strung și cazan stat a Îndemnat întotdeauna lai mandămeritu) suprem mo-

li

2 .'5 “î Cred
-a © . G feri n ță,

I
r

acceptate ta unele locuri realism, 1a activitate con- 
dupa mnrl termene de timp cretă. Nu o dată secro-i 

________  _ pentru că nu știu ce hlrțo- tarul general al partidului, 
„ .„„__ i cu atenție; ba gnr care vrea o primă a cerat să as analizeze tc-
aș spune că descifrez chiar marc trebuie el talii să metale condițiile concrete,
o tentație către înmulți- , ’aprobe Inițiativele creatoa- Cuvlntarea de la organl-
rea comisiilor de control șl re șl să șl 1a partea ra 
— ----- >—> ■- 'mlrșavă de neconlrlbulre...

Nu cu muște fa arat, cu 
caro nu 

au călcat pe un trotuar do 
'ani de zile și nu au văzut o 
piață cum arată, vom reali
za marile noastre ambiții 

, pe planul dezvoltării econo
mice. Așa se explică fap
tul că ta unele unități pla
nificarea producției nu se 
face întotdeauna prin ești- . ,
nutrea exactă a posibili- dezideratele mele, ca delej
tățllor axlsientc, valorifl- gat 1a această conferință,
carea integrală a rezerve- 
lor materialo și umane. O 
planificare Ipotetică, ruptă .
de realitate, echivalează, Mundi Intr-o vnriahlă fan
ta fond, cu o lipsă de ' -

znțla de partid a munl-j 
clpiului București este edi
ficatoare in acest sens. De 
planuri care să rămlnă pe 
hlrtle n-are nimeni ne-, 
voie. Exultarea In jurul 
spectallstului electronic 
este bună numai atunci 
cind el acest specialist, 
glndeste In funcție de po
sibilitățile exacte ale eco
nomiei ’noastre™

Acesta ar fi unul din 
dezideratele mele, ca dele-

moi fi dezbătute și unele 
aspecte legate de Codul 

bunifațill simțitor. Se face

ral să fie sancționată ? Mi 
s-o urli să tot citesc mate
riale In presă despre pro
movări arbitrare, despre 
oameni cărora 11 se încre
dințează mar! răspunderi 
șl nu știu ce să facă pentru 
a nu le îndeplini, din In
conștiență sau nu.

Nu aș vrea să ze creadă 
că există foarte ratați din
tre aceștia, pentru că alt
fel nu am putea vorbi des
pre admirabilele realizări 
ale ultimilor enl, dar el, 
acești oameni care nu știu 
ce obligații au prin man
dat public, încă există. Or, 
trebuie să li se spună răs
picat că onorurile sînt des
tinata numai celor ce reu
șesc și că există șl răspun
deri. Delegații trimiși de 
unitățile noastre de tonte 
genurile ta conferință slnt

oameni cu experiență . șl, 
aș rice, cu multă dragoste 
față dc treburile obștești 
.Stat Încredințat că flecare 
dintre partlclpanțli la con
ferință au conștiința lim
pede că o dată terminata 
dezbaterile. începe munca 
proprlu-zlsă șl rezultatele 
aceste! munci ae văd. șl 
încă de ta distanță. Fle
care om care participă 
In marea Întrunire din a- 
ceste zile trebuie să tte 
convins că reprezintă de 
fapt masele muncitoare. 
Cauza pc care o vor pleda 
ta conferință e cauza tu-

că ea, această con
ferință; va avea pentru în
treaga țară o importanță 
covîrșltoare. că tn aceste 
zile, dacă nu se vor găsi 
toate roluiIile’, vom avea 
lotuși pe cele mal multe 
dintre ele, pentru a duce la 
îndeplinire marile noastre 
gloduri. Nu este o ambiție 
pur și simplu de a ne lua 
In întrecere cu alțlL c.lt o 

.stringentă necesitate de a 
lichida înapoierile, acolo 
unde ele mnl există și dc 
care nu cel din zilele noas
tre einl, vlnovnțl. Sigur că 
nu vn fi ușor șl eu nu 
anunț de aici că după asta 
va curge loptc șl miere pe 
străzile orașelor, dar nșa 
cum s-a mai Intlmplat, 
foarte multe lucruri noi vor 
fl create prin geniul națiu
nii noastre de .a Imagina și 
mol alea prin bărbăteasca 
decizie a muncitorilor, ță
ranilor șl Intelectualilor 
de a duce 1a capăt hotărâ
rile de nestrămutat ale’ 
partidului, care ne conduce 
pe drumul unei biruințe 
certe.

vremea
I Timpul probabil pentru zilele de M, 
l ti șl Z2 Iulie. In țară t Vreme In gene- 
| ral Instabilii ia Începutul Intervalului, 
j apoi In' ameliorare. 'Cerut va fi variabil. 
| tnnorfiri mal accentuate sc vor eemnala 
1 In sudul ți sud-estul tării ți ta zona de 
I munte, unde vor cădea averse locale 
■ însoțite de descărcări clectriec. Pe 
| alocuri se va semnala grindină, tn rest, 
3 aversele vor fl Izolate. Temperaturile 
i minime vor H cuprinse Intre 11 șl » 
3 de grade. Iar maximele intre Z3 fl M 
1 de grade. In Bueurețtl : Vremea va fi 
I instabilă la începutul intervalului, cinrl 
I cerul va n mal mult noros șl vor că- 
I ties averse de o’.oale. Apoi vremea ee 
> va ameliora. Vintui va sufla potrivit 

Temperatura ta creștere ușoară.

Sfii do muncitori constructori 
fi familii lipsita de adăpost au 
demonstrat? zilele trecute, la 
Milano, împotriva lipsei de lo
cuințe, chiriilor exagerat de 
înalte, șomajului și injurtițtel 
sociale (ta. fotografie). La fel ca 
la Milano, și In alte orațe italie
ne oamenii muncii fi-ati inten
sificat lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor lor juste. Cifrele 
date' publicității de preta italia
nă infăfltează siluafia difi
cilă in care se află populația 
muncitoare. 1,6,milioane da ita
lieni sini ta momentul de fajă 
țomeri. Cel puțin un .niimâr egal 
sini obligați sâ mtinceascsf o 
sdpMmlnd incompletă, cu scă
derea corespunzătoare a salarii-

lor. 2,5 milioane de Italieni au 
foit nevolfi tă emigreze ta sta
tele vest-europe-ne mai dezvol
tate. Numai In ultimele 12 luni 
prafurile la articolele de larg 
consum au eroicul cu 5 la euîÂ. 
l^a Roma, 10 &X) de familii nu au 
to-cuinfil, iar la Milano șt !m- 
prefurimi numărul familiilor 
lipritc de adipost te ridică la 
40GȘ0. De ocecc, ocuparea de. 
îocutațe care itau goale datorl- 
td chiriilor exprblid'nie ?! cioc
nirile cu poilfla care urmează in 
mod inevitabil coni'iiuie feno
mene la ordinea zilei nu numai 
ta aceste două mari cenlre ur- ■ 
bane, ci fi in alte orare italiene

U.G.S.IL
contlnunro.au
care.se
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Franța și (firile membre ale C.A.E.R. 
se va dezvolta simțitor In viitor, a 
spus el
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CAMBODGIA
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). - La Pn-

Geneva nu în-
....... ..  1‘;H

Ințilnire între lupfâtori ai forjelor patriotice și populojio unei zone eliberate 
din Vietnamul do Sud

mării teritoriale și al platoului con
tinental, pescuitul oceanic, pregă
tirea listei problemelor ce urmează 
să fie examinate lo 'viitoarea con
ferință asupra dreptului mării.

se

» ** ,r
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MOSCOVA AZI ÎNCEPE, la bruxelles, sesiunea
'• : ■ i

Vizita secretarului 
general al O.N.U.

MOSCOVA 18 (Agerprea). — An
drei Grornlko, ministrul afacerilor 
externe al i’.R.S.S.. a avut o între
vedere cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, aflat In vi
zită ta Moscova. Cu acest prilej nu 
fost abordate probleme privind ac
tivitatea O.N.U., precum șl o serlo de 
alte probleme) Internaționale.

Partea sovietică șl-a exprimat spri
jinul față de O.N.U., ca instrument 
important chemat sfi contribuie in 
mod oficiant In reglementarea pro
blemelor politice Internaționale ac
tuale, in .intereMil întăririi pficil șî 
securității iniemnțlonale. în acest 
context, a fost subliniată necesitatea 
ca toate statele sfi îndeplinească 
neabătut holărlrlle Consiliului da 
Securitate adoptate in deplină con
formitate cu Carta O.N.U.

Președinteîe Irakului:

Vom continua

f-'.'? ,’K-i ■ {y. ’. '.-.i £l-i '< |

CONSILIULUI MINISTERIAL AL PIEȚEI COMUNE
La încheierea reuniunii

, ■ 1

t'i
>>•

sâ pășim pe calea 

libertății, progresului 

și demnității 

naționale11
BAGDAD 18 (Agerprcs). 

Lutad cuvfntul in posturile

i- K

11

Care va fi soarfa înfîlnirii
- . . c . i ■

la nivel înalt a „celor zece" ?

monetare de la Londra

Punctele

Forțele patriotice îsi intension ofeiisiva
i r«r SUD, 18 (Agerpres). — Zidurile sccula-
L rei iortarețe sud-vletnamcxe Quang Trl au fost, mărfi, 
V bC£"b P,e.ca*e s-aa deslășurat intense lupte între unitățile 
sț '■".«• 51 trupe salgoneze, care au încercat să străpungă în

cercuirea patrlolilor și să pătrundă în oray. ,
. Avioane americane nu bombar- vinci* Mv Tho. din Delta Briiai.Avioane americane ou bombar
dat, in repetate rindurl, zonale eli
berate din împrejurimile orașului, 
în cursul nopții de luni spre marți, 
bombardierele grele americane „B-32* 
au lansat peste o mie de tone de 
bombe In vecinâtatca acestei loca
lități — transmite agenția U.P.I. Po
trivit relatărilor agențiilor de presă 
americane U.P.L și A.P., trupele 
marionetă au Înregistrat repetate 
eșecuri in încercarea de a se strecu
ra prin barajul de foc al patrioțl- 
lor,. către zidurile forlărețel, deasu
pra căreia flutură steagul Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de Sud.

Aceleași agenții relatează că. la 
sud de Quang Tri, in provincia Thua 
Thlen, s-a înregistrat o Intensificare 
a atacurilor forțelor patriotice asu
pra pozițiilor salgoneze. La 90 km 
nord de Saigon, patrloțil continuă 
să supună haul Intens tir de artile
rie garnizoana salgoneză de la An 
Loc.

Acțiuni ofensive ale F.N.E. se des
fășoară cu maro intensitate in pro-

vinci* My Tho, din Delta Mekon- 
gulul. Potrivit datelor furnizate de 
agenția de presă „Eliberarea", în 
provincia de coastă Blnh Dinh, al 
cărei teritoriu se află In ccn mai 
mare parte sub controlul forțelor 
patriotice, unități ale FJs’.E. au de
clanșat atacuri prelungite asupra 
pozițiilor Inamicului, provocind a- 
cestula grele pierderi in oameni șl 
materiale.

NOI BOMBARDAMENTE 
ASUPRA R D. VIETNAM

HANOI 18 (Agerprcs). — Marți di
mineața, avioane ole S.U.A au atacat 
din nou periferia capitalei R. D. Viet
nam, Hanoi, provocind importante 
distrugeri cartierelor, de locuințe din 
partea de vest a orașului, precum șl 
serioase daune întreprinderilor In
dustriale din districtul Done Anh — 
transmite agenția' V.Njă. Tot marți, 
avioanele de bomtardament ameri
cane nu lansat mari cantități de 
bombe asupra orașului Nam Dinh, 
provocind pionieri umane și materia
le. în legătură cu aceste.noi acte de 
agresiune, M.A.E. al R. D.' Vietnam a 
dat publicității o declarație de pro
test.

La Geneva au început 
pregătirile pentru

Conferința asupra 
dreptului mării

GENEVA 18 (Agerprcs) 
latul Națiunilor din Gen. .,. „„ ...- 
ceput, luni, lucrările Comitetului 
O.N.U. pentru pregătirea Conferinței 
asupra dreptului mării — organism 
compus din 91 de state, Intre care 
și Romflnln. Pe ordinea de zi a ac
tuale! sesiuni a comitetului figurează 
probleme importante, cum sini : re
gimul teritoriilor -submarine din n- 
fara jurisdicției naționale, regimul

radio șl televiziune,'președintele 
Irakului, Ahmed Hassan Al 
Bakr, a atras ntențla ajnipra 
faptului că, după ce guvernul 
sflu a naționalizat compania 
„Irak Petroleum", forțele impe
rialiste și-au intensificat acțiu
nile ostile. Guvernul, a spus 
președintele Al iîaltr. ar« cu
noștință de aceste acțiuni, dar 
anihilarea lor depinde de popor 
șl de unitatea forțelor națio
nale.

Am încercat prin toate mij
loacele afi no rcdoblndim drep
turile legitime de ia compania 
„Irak Petroleum*. înainte de a 
proceda Ia- naționalizarea bunu
rilor acesteia, dar reprezentan
ții ei au persistat in atitudinea 
lor de a refuza negocierile rezo
nabile, desconsiderind Interesele 
Irakului. Naționalizarea, o spus 
el. nu este o luptă economicii 
san una regională, ei o luptă 
națională șl politică.

în contlnunre. vorbitorul ' * 
reafirmat ilorința țării sale de a 
stabili relații prietenești cu toa
te.statele. „Vom continua sfi pă
șim pe cale3 libertății, progresu
lui șl demnității naționale", ■ a 
spus. In Încheiere, președintele 
Al Bakr.

BRUXELLES 18 (Agerprex). — Azi 
Începe la Bruxelles o nouă sesiune 
a Consiliului .Ministerial al Pieței 
comune la care participă șl miniș
trii afacerilor externe ni celor patru 
țări candidate : Marea Brltanle, Ir
landa, Norvegia șl Danemarca. Mi
niștrii de externe au misiunea do 
a pregăti Intllnlrea ta nivel înalt a 
țărilor membre ale viitoarei Piețe 
comune lărgite șl să hotărască dacă 
aceasta se va ține lotuși Ia data Ini
țială î 18—20 octombrie, la Paris.

Dupfi cum sa știe, majoritatea sta
telor membre al» Pieței comune, ac
tuale și viitoare, șl In special R.F. a 
Germaniei fi Marea Britanic, do-

resc cd Intllnlrea la nivel înalt a 
„celor zece" sfi se desfășoare la dota 
fixată Inițial. Spre deosebire' de a- 
ceslea, Franța consideri! inutilă con- ’ 
vocarca inlllnlrli la nivel înalt, dacă 
nu exista șanse reale In ce privește 
încheierea unor acorduri asupra pro
blemelor ce vor , fi abordate. Repre
zentanții celor zece țări și președin
tele Comisiei C.E.E. au depus fie
care, sfiplămlna trecută, un scurt 
„aide-memoire* privind problemele 
prioritare ce ar urma sfi fie exami
nate de conferința la nivel înalt, pre
cum șl asupra rezultatelor pe care 
ea. scontează' dupfi examinarea lor.

I,

DIN ALGERIA
ALGER 18 (Agerprcs). — „Revo

luția agrară algeriană no vizează o
simplă limitare de proprietate, ci 
Iransformarca radicală a infăfișării 
satului algerian" — a declarat pre
ședintele Houarl Boumedlene. El 
a subliniat că guvernul Intențio
nează să ' construiască, ta urmă
torii șapte ard, 1 MO do me-pllot, 
dotate cri locuințe moderne, cu elec
tricitate șl gaz, cu școli șl eu alte

obiective de primă necesitate. ,,<>-« 
hplfirit, a spus el, sfi fie furnizate 
fclaiiilor îngrășăminte la un preț mn- 
deat, sfi fio distribuite In mod gra
tuita beneficiarilor revoluției agrare 
semințe, sfi 11 se asigure dotarea cu 
unelte agricole, concomitent cu du
cerea unei vaste campanii pentru ri
dicarea nivelului intelectual al sate-

O
Comitetul Central al Uniu

nii Socialiste Hrube s-®lnlru-, 
nit marți la Cairo — anunți, agenția 
M.E.N. Reuniunea a fost preadatfi de 
țelul stalului egiptean, Anwar Sadat.

transmit

DE TRUPEIE 10N-N01ISTE
.uiMItiini

ȘISAMEZE
CAMBODGIA 18 (Agerprcs). — în 

cursul lunii iunie, , forțele armate 
populare de eliberare națională din 
Ciîtnbodgia au’ continuat s& dea pu
ternice lovituri trupelor marionetă, 
lon-noilste și agresorilor salgonezL 
scoțlnd din. luptă, in perioada men
ționată, peste 7 209 militari inamici — 
transmite Agenția, khmeră de infor
mații. Palrloțll nu distrus sau nu ava
riat grav Z3 de vehicule’ militare ale 
Inamicului, printre caro D tancuri, au 

rdoborit șl au Incendiat 7 avioane, 
au acufundat 5 ambar'cațiunl-militare 
șl nu aruncat in ner 7 d(?pozite de ex
plozivi nle trupelor lon-noltete. Au 
foșt capturate mari cantități do arme 
81 muniții. în, provinciile. Takeo șl 
Kompoog Spcu au fost eliberați de 
sub controlul inamicului 60 0®0 de
locuitorL

Sini put Li
irmalizat

Referindu-se ,1a bombarda
mentele aviației americane asu
pra sistemelor de diguri și com
itate de Irigații din R. D.rVlelz 
nanu ziarul „NEW, XORK. M- 
MES“ scrie cil „Pentagonul hu 
exclude posibilitatea de a bom
barda aceste diguri". înlr-o știre 
privind, bombardarea unei zone 
cultivate cu orez din apropie
rea orașului Nam Sat. ace
lași ziar scrie : „Avioane
americane an bombardat in to
talitate această zonă. liste greu 
de apreciat cile Incidente ase
mănătoare au loc în fiecare zi 
in It. D, Vietnam".

MOSCOVA. — Ministrul afacerilor 
externe ol U.R.S.S., A Gromîko, o 
primit pe nmbasadorui R. D. Viet
nam la Moscova, Vo Thue Dong, care 
1-a.Inmlnat textul apelului adresat 
de președintele'R. D. Vietnam, Ton 
Duc Thang, populației șl forțelor ar
mate, cu ...I..;..:...:.. .. „
niversfirl a semnării Acordurilor de 
Ia Geneva cu privire la Indochina.

Sini puține zile de clnd Peru șl-a 
normalizat pe deplin relațiile cu 
Republica Cuba, demonstrind, încă o 
dai fi,- Inconsistența și Ineficacitatea 
sistemului' de relații pa care, sub 
Impulsul S.U.A., Organizația. Statelor 
Americane (0.S.A) l-a promovat șl’ 
încearcă în continuare ®ă-| promo
veze pe continentul latlno-amerlcan.

Evenimentul este carocteristic pen
tru cursul pozitiv al proceselor,ce ne 
desfășoară pe continent, reprozeri- ____________________ . ....__ _____
tind, .totodată, una dintre manifestă- înnoitoare, progresiste. în Chile, pu- 
rile concrete ale tendințelor do'de- ’----
pășire- a stadiului anacronic pe
care-1 întruchipează O.SJl. șl de
Promovare a unul nou tip. de relaUI

lire țările Amcricil Latine.
Ani și ani, America Latină n În

fățișat lumii — nu numnf sub rapor
tul structurilor interne, dar șl al re
lațiilor externe — imaginea linul, 
continent „înghețat" in tipare pre
stabilite, Organizația Statelor Ame
ricane constituind, în esență, instl- 
luțlonallzarea raporturilor de depen
dență dintre S.LLA. șl America La
tină, articulate intr-un sistem de 
măsuri menite riî izoleze o țarfi îu- 
tino-americană de alta, sfi prevină 
orice mutație cure or fi amenințat 
interesele capitalului nord-nmcrican 
la sud de Rio Grande.

Pentru justificarea „de principiu" 
a încălcării indepondenței șl suvera
nității republicilor latlno-amcricane, 
mai mari sau ma 1 mici, a nmestccu- 
luî brutal In treburile lor interne 
(invaziile din Guatemala șl Repu
blica Dominicană) șl a spolierii re
surselor lor naturale au fost elabo
rate teorii și doctrine, nu fost în
ființate organisme întemaționole : 
teoria „fatalismului geografic", doc
trina „frontierelor ideologice", „A- 
llnnțn pentru progres" etc., etc. Ma
rile trusturi monopoliste, în special 
cele nord-amaricane, nu stors profi
turi imense (Intre anii 1930—19S3, 
de pildă, din 3,8 miliardo investite 
in America Latină, trusturile nprd- 
amcricane nu repatriat 11.3 miliarde 
de dolari ; cifrele“slnt furnizate dn 
publicația oficială Current Sumey 
of Bwdness), iar multe dintre » sta
tele continentului nu fost Incluse în 
strategiile politice, diplomatico șl 
militare ale S.U.A.

Această situație nu se putea per
petua la Infinit. Intensificarea acti
vității monopolurilor, Intcțircn con
curenței dintre ele (ca urmare a pă
trunderii nlfiluri de capitalul ameri
can șl a capitalurilor vest-germnne, 
japoneze, canadiene ele), adindrea 
crizei structurale a economiilor țfi-

rilor lalino-amcricano au dus la am
plificarea procesului de radicalizare 
a-maselor, lo creșterea conștiinței 
lor politice, la afirmarea tot mai 
largă n aspirațiilor de" valorificare a 
bogățiilor naționale în interesul 
propriu, a dreptului popoarelor a- 
ccslui continent de n-și decide de 
sine stfilfilor destinele.

Dupfi victoria revoluției soclnllstc 
In Cuba, alte țări lafino-americanș 
ș-au angajat pe calea ș prefacerilor 

terea politică a fost cucerită de ma
sele populare pe calo constituțio
nală. Peru s-a ongajat, do oseme-

C.G. dl P.P.R.M. si Consî- -Consulului Prezidențial al R. P. Un- 
-- - - •- gare, șl delegația birmană, condusă de

Ne Win, președintele Consiliului Re
voluționar, primul ministre ol Uniu
nii Birmane.

Imbăsaddriil R. P. Chi
neze în U.R.S.S., Uu S|J1 
tzlunn, a efectuat o călătorie de 
documentare: In orașele Minsk, 
Riga și Leningrad — anunță, a- 

prinderi industriale, colhozuri și sov
hozuri, Insllluțfl d'oînvățfimlnt șl cul
turale, a avut convorbiri cu cndte de 
conducere din Blelorusia, Letonia și 
Leningrad. . ■

Președintele chilian, Sai- 
vador Allende, a înaintat spre exami
nare Congresului Național proiectul 
de lege care stabilește participarea 

ță că orii» provizorie a organizației; muncitorilor ta conducerea producției 
Ilegale „Armaia republicană Irlnn- și reglementează funcțlonarea intre- 
dezfi*'(LR.*A?) :n hotfiriî <-■ -•
acțiunile de luptă împotriva forțelor’ 
britanice staționate ta zona Lenadoon 
din Belfast. ;

■ .. 1 : . ,i ' C : : ■
Convorbiri ungaro-birma-

Ls Budnpeșta iu continuat 
convorbirile dintre delegație ungară, 
condusă de. Pâl; Loîonczl, președintele 

de decizie, neamestecului tn tre
burile Interne.

Noile tendințe eapfiiă manifestări 
concrete alR In relațiile bilaterale 
in nivel, tnhît (care s-au multipli
cat cu o frecvență neeunoacutfl 
înainte), cit șl in cadrul unor enti
tăți născute in nfara O.S.A., și', care * 
reflectă nial fidel actuala natură a 
relațiilor interamericnne.

Contactele Intre șefii de stat In- 
tino-americanl, prin rezultatele ob
ținute, prin atitudinile de principiu 
afirmate, rncrchenzfi. ta fond, „dez- 
Shoțul" vechiului cadru al sistemului 

îtcramcrican, subliniind deteriora-

Hui de Miniștri al R. P. Mon
gole au autl!al raportul iul Dam- . 
dindjavin Măidar, prim-vicepreședln-, 
lo ni Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației mongole la cea dc-a 
XXVl-a sesiune a C.A.E.R. C.C. al 
P.P.R.M. șl Consiliul de Miniștri al 
R. P. Mongole nu aprobat rezultatele t 
sesiunii și au examinat măsurile con
crete in vederea transpunerii lor in’ 
VlilțS. - ' '

.1

Secretarul de stat pen
tru problemele Irlandei de 
Nord. William Whitelaw, a afirmat 
că este dispus să retragă progresiv 
forțele britanice dlnlr-o scrie de car
tiere locuite’de minoritatea catolică 
din Belfast, cu condiția ca, „Armata 
republicană Irlandeză" sfi-și înceteze; 
acțiunile. Pe'de altă parte,, se nmm-

întnmltfi în contextul noilor 
dificultăți monetare prin care 
trec, în momentul de față, ță
rile occidentale, reuniunea de la 
Londra a miniștrilor de finanțe, 
sau a reprezentanților lor, șî a 
guvernatorilor a 10 țări vesl-eu- 
ropene — membre actuale sau 
viitoare ale Pieței comune — șl-â 
propus sfi dezbată preconizata 
reformă a sistemului monetar 
interoccidental ; ai, în acest cai 
dre, sfi stabilească o poziție uni-- 
tară In vederea sesiunii Fondul'”'' 
Monetar Internațional, progr.' 
mată la sflrșllul Iul septenibr 
In capitala S.U.A.

Potrivit aprecierilor prr 
londoneze, agenda a inclus 
mod deosebit vechea problemă 
a „găsirii unei (unități lntenui- 
(lonale de rezervi, în locul do
larului și firei sterline", idee 
față de core S.U.A., din mo
tive lesne de înțeles, mani
festă serioase rezerve. Anumita 
cercuri stat Insă de părere că, 
avlnd în vedere actualele sale 
dificultăți financiare, Washing-. 
tonul ar putea accepta această 
formulă, bineînțeles dupfi ce va 
smulge vest-europenllor o scrie 
de concesii in sprijinirea defi
citului balanței de plfiți n S.U.A.

Problema rămlno sfi fie discu
tată ia toamnă. Deocamdată, în 
condițiile actuale, clnd crizele 
monetare cicilco presează șl 
cind intre țările, membre ale 
Pieței comune se manifestă tot 
mai puternice contradicții, rea
lizarea unei politici unitare In 
legătură cu propusa reformă 
constituie o sarcină peste pu
terile miniștrilor finanțelor șt 
guvernatorilor băncilor întruniți 
la Londra. Cc-i drept, asupra 
unor principii s-a realizat, după 
cum a declarat președintele în- 
tllnlrii, ministrul britanic al fi
nanțelor, Anthony BarbsT, „un 
Înalt grad de acord". Dar chiar 
principiul fundamental — acela 
ea valutele sfi se bazeze pa pa
rități fixe — a fost Încălcat de 

teze, ceea ce i-a atras dojenile 
n^prB..iile.rFranțolr,câre a cerut 

1 categoric Londrei să revină.asu
pra hotarîril sale, înainte de 
aderarea oficială Ia Piața co
muni (,, GUARDIAN").

j în aceste condiții, practic, în- 
tilnlrea de la Londra n-a rezol
vat nimic. ,/Punctele de vedere 
diferite se mențin", a rezumat 
situația primul ministre șl 
ministru al finanțelor— .lu
xemburghez, Pierre Werner.
In cercurile partlcipanților nu 
fost, de asemenea, reținute
opreclcrlle ziarului francez
de specialitate „LES ECHOS"
L.discuțtile asupra sistemului 
monetar nu pot avea deeît un 
pronunțat caracter academic, 
in momentul in caro dolarul o 
in-din nou razna™" „_.la șapte 
luni, după încheierea acordului pe 
care Casa Aibă îl califica drept 
istoric, compromisul de Ia Wa
shington s-a prefăcut ta țăn
dări"),' ca și avertismentul cva- 
slgeneral ca operațiunile specu
lative nu au încetat șl câ asupra 
monedelor vest-europene contl
nufi să apese grave Incertitudini.

De aceea este greu do afirmat 
că reuniunea de la Londra a 
netezit' drumul spre realizarea 
unei politici monetare comune. 
De asemenea, rămlne de văzut 
dacă la viitoarea Intllnlre, pro
gramată in Luxemburg in'-, 11 
septembrie, miniștrii do f.'—"r 
vor .izbuti sfi înfăptuiască 
deziderat. Soluțiile de moment 
nu slnt cu totul excluse, dar u- 
Eanorca ('sistemului monetar tn- 
teroccldental se anunță o sar
cină grea, dacă nu chiar Impo
sibilă, țlnind seama de faptul că 
viciile sale nu mi un caracter 
conjuncturnl, el stat legala 
inrifijl structura 8a internă.

N. P1OPEANU 
Londra

Conducerea Partidului po
porului din Panaman dat pu’ 
bUcitfițll o declarație In caro subli
niază Importanța consolidării unității 
forțelor populare, In vederea alegeri
lor legislativa caro vor avea loc la 
ii august

Atentat împotriva anei 
secții a P. C. Italian. Clrtfi|r"'1 
In care se află secția din cartierul 
Trionfaîe (Roma) a P.C. Italian a 
fost avariată, In cursul nopții do luni 
spre marți, datorită unei violente ex- 
jțlozU _ prpyoqnte. de o bomM .nrțixa- 
naln,:P^lllța.a deschis o ancheta, peii- 
tre descoperirea atentatorilor, ' . ' 1

Miniștrii cabinetului grec 
au pus portofoliile la dis
poziția premierului Papa
dopoulos, P’8nlra "-1 Permite *ă 
Orocedeze la ’ o remaniere de ansam- 

lu, informează agenția; France 
Presso, dțihd Informații apărute in 
presa greacă^ Remanierea, care ar 
urma sfi aibfi loc In zilele următoare, 
va afecta sectoarele de politică ge
nerală, economie fi învățfimtat.

Comisia executivă a Sin
dicatului muncitorilor diu 
" - - . UnU| dintre cele ’

Roger Seydous. Comerțul, cu.produse.
'alo industrie» clectrol&hnice nfflre mai’numeroase sindicate americane, 

avlnd 2,2 milioane membri — u ho- 
tării sfi susțină campania președinte
lui Nixon pentru realegerea sa la 
Casa Aibă.

t sfi înceteze prinderilor mici, fi, mijlocii.

Colaborarea sovieto-fran-
COZâ cuprlnde multe domenii do 
activitate. Inclusiv comerțul exterior, 
care sc dezvoltă continuu — a decla
rat ambasadorul Franței In Moscova, luUlSDOrtliri ~~ 
RbifOr'.gftvdflUK- Cnmfjrtul ni nrnduffia “

i:s3ji arm ai■
activitatea - diferitelor entități c® 
funcționează Iri afara Organizației 

Americane - C.E.C.LĂ.
______ _ _2țyi&ioțtlopMs.|
latlno-amerlcană), C.LEJS, (Consiliul

C.E.C.O.N. (Comitetul de negociere),
■ț'AÂ ir '-'a îir • -

cană a comerțului liber). în cadrul a-

ccpul'-cfifin substituie-’biSiA?.- statele -

nea. pe drumul transformărilor (inti- 
Imperinilste. Noul guvern din Ecua
dor, se situează, In același spirit, pe 
linia adaptării unor măsuri cores
punzătoare intereselor poporului. 
Guvernul din Panama a început șfi 
promoveze o politică de redoblndire 
a avuțiilor naționale. Tonte acestea 
au dus in determinarea unor struc
turi economice și sociale noi,- in di
versificarea din punct de vedere 
ideologic și politic a continentului, 
Impunind reconsiderarea vechilor ra
porturi dintre țările sistemului in- 
teramcrican. Impulsionate și Inspi
rate do O.S.A. Nu numai comuniștii 
șl alte forțe democratice șl patrioti
ce, ci șl importante grupări ale bur
gheziilor naționale, ce nu mal pol 
ignora noiio fenomene din viața po
litică șl economică a Amcricil La- 

' tino, se pronunță pentru așezarea ra
porturilor Internaționale ale țărilor 
lor pe principiile egalității, depli
nei exercllflri a dreptului suveran

ren contlnufi a O.S.A Nu fără temei 
: s-a spus. In :vremea respectivă, cil 

merglnd In Soita, ca sfi-1 Intilneascfi 
pe ‘președintele chilian, Salvador Al
lende, președintele Argentinei. Ale
jandro Lanusșe, o trecut do fapt 
„frontierele Ideologice” dintre Argen
tina ș! Chila, accepUnd principiul li
berei alegeri a căilor de dezx-oitaro. 
înlîlnlrea președinților Argentinei șl 
Braziliei, după aproape două decenii 
de la.ultimul contact intre-șefii de 
guverne ale celor două țări, n făcut 
hi politica de .izolare între țările la- 
tlno-nmerlcnne sfi piardă Ihcfi un 
punct.: In același sens se înscriu In- 
tJinlriîe chlllnho-niexlcanc. perunno- 
argcnllnene. etc., etc. Aceste ‘ intli- 
nlri au prilejuit reafirmarea dreptu
lui ponoaroloȚ in autodeterminare. 
In Indenehderițfi oolitlcfl și econo
mică, dreptul Inaliennbll al ’Statelor 
de a dispune. M mod suveran de re
sursele lor de.bazfi.

Aceste principii tșl găsesc In mă
sură crescindfi cimp de afirmare în

' aStaleior - i_ _____ . ,
(Comisia economică de ' coordonare 
latlno-americană), Ql.IiS. (Consiliul 
economic și social , Interamarican), 
C.E.GO.N. (Comitelui de negociere),

• A.L.A.L.C, (Asocioțlo latlno-ameri- 
canfi a comerțului liber). în cadrul ă- 
ccator organisme care, practic, nu ln- 
ceput sfi’se substituie "O.S.A., statele 
lntino-americane acționează In front 
comun împotriva politicii de domi
nație, luplind pentru recuperarea 
avuțiilor naționale, pentru apărarea 

(Intereselor lor economice. Sesiunile 
C.E.C.L.A. pdln septembrie 1971; de 
in Blienos 'Alrcs, și C.I.E.S., în ace
eași lunfi, in Panama, sini argumente 
incontestabile. In acest sens. Și mal 
semnificativă, din acest punct de 
vedere, este politica promovată de 
cele cinci țări ce fdc parte din Pac
tul Andin. începlnd de In 1 Iulie 
1071. Peru. Chile. Bolivia, Ecuador 
ș! Columbia practică o politică 
unitară față de . investițiile străine, 
care preverio admiterea capitalului 
exterior numnl In interes național, 
llmitind. totodată,-cuantumul profi
lurilor exportata. A fost Instituit., 
dd asemenea, un control Munrâ miș
cării- caoltaJurlior. ndopiindu-se d 
„statutul Investlîiiior străina", prlr. 
caro companiile străine sînt obligate 
sfi-țl cedeze progresiv nciluntle. In- 
tr-o. nronortie de 51 In sută. Intre- 
prlndfrțlnr autohtone sau Corpora
ției andine de dezvoltare:

Astăzi se seria o nouă pagină In 
iKlorla relațliior țărilor lalino-ome- 
rlcane. apreciază observatorii po
litici din această zonă a lumii, In- 
sumlnd IniUntlvcle polltlco-econo- 
mice nle guvernelor statelor de pe 
continent, ocleje do exercitare de
plină a suveranității ri. independen
ței lor înregistrate’ In politica lor 
externfi. Perseverind In atitudinea 
sa de Ignorare a noilor realitfițTpo- 
lillce și economice lntlno-amoricane, 
O.S.A. devine tot mal anasonlcfl. 
Ceea ce se Impune In prim plnn 
sini eforturile șl căutările perseve
rente nle lumii lntlno-nmericnne de 
u-șl defini proorlo Identitate, nro- 
pria personalitate, cu toiul diferită 
de ceea ce a -fost înainte. O Identi
tate. sî o twsonnllMe card țfi expri
me mutațiile rare nu loc. structurile 
noi ce so conturcazfi In cadrul per
manentelor confruntări de pe con
tinent

Valentin PĂUNBÎSCU

faeREDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA a București, Piața sclnioJi. Tel ti « io. tî K sa Abonamentele «o
Calea Grivlțcl nr. CI—CSI, P.O.B. — Box ÎMI.

interne britanic. Marw
-amiază/ premierul britanic, Etlsyard, 
Heath, a anunțat In ședința Parla
mentului că Reginald Maudling și-n 
prezentat demisia din funcția de mi
nistre, de interne. El a tosl înlocuit 
eu Robert Cârr; liderul Camerei Co
munelor. Potrivit agenției Reutcr, 
demisia ministrului este pusă In le
gătură cu deschiderea unei anchete 
Inir-un . caz de corupția financînrX

Piimn ședința a Comite
tului pentru colaborare in
dustrială între R. P. Polonă 
și R. fi. Egipt Sl-a desfășurat lu
crările In. Varșovia. PnrtldpnnțU au 
aprobat activitatea subcomitetelor de 
colaborare industrială, și au făcut noi 
propuneri cu privire in dezvoltarea 
legaturilor comerciala dintre cele 
două țări.

i . - i i : "■ ’ "Î-*r '
0 aceor 

(

T-jv-j-.-ani r>-■ • g- --s.-i.~-.;, -» ■» bslw-w -ns» -In cadrul:unei Întrevederi cu reprezentanții autorităților militare ja- | 
. jrteze, Kunyo Tanabe, guvernatorul' prefecturii japonezo Yamanasl, a I 

, arătat că populația și autoritățile locale se pronunță împotriva pre- ' 
. lungirii eoriiractului de arendare a 'poligonului american Kltafudri șl I 
| cer retrocedarea netatirziată a respectivului teritoriu. ‘
. Autori.IA.Ule și locuitorii prefecturii.Ynmanasl desfășoară de multă ■. 
• "vreme o luptă susținută împotriva menținerii poligonului militar al |
I S.U.A. Din această cauză comandamentul american a fost silit, ta re- •
•. palate rindurl, »ă anuleze exercițiile do artilerie și aplicațiile tofan- I
I terlel marine, In condițiile in care țăranii din împrejurimi nu ocupat •
J , poligonul refuzind să-l părăsească. , J
. O altă știre, din Japonia informează că Adunarea municipals din I 
I Yokosuka a protestat împotriva faptului efi in acest oraș continuă sil ‘
, , fie menținută una din cele mai mari baze navale ale S.UJ). din Ex- n
Itremu! Orient, bază folosită In vederea susținerii agresiunii Împotriva I 

poporului vietnamez. Adunarea municipală a adoptat în unanimitate »
• . o rezoluție care cere lichidarea bazei, rezoluție care a fost înaintată |
| guvernului. I

finafipfl^ 
fi nce.?u, .

WASHINGTON

WASHINGTON 18 (Agerprea). - 
Peter Peterson, ministrul comerțului 
al S.U.A., a făcut cunoscut, in cadrul 
unei conferințe de presă, efi 10 o con
sfătuire caro a avut loc la 17 iul Io, in 
prezența președintelui Richard Nlxon, 
nu fost examinate problemele comer
țului sovlelo-nmerican șl perspecti
vele semnării unul acord comercial 
între cele două (firi, relatează agen
ția T.A.S.S

Ministiul american ol comerțului a 
relevat efi președintele Nlxon consi
lierii că acordul comercial dintre 
S.U.A șl Uniunea Sovietică trebuie 
sfi fie prcgfilll pinfi la finele anului 
In curs. Peterson a arătat că urmează 
»ă aibă loc convorbiri pe o bazfi care 
a fost rCalizulS în timpul vizitei pre- ■ 
Mrdlnlelul Richard Nixon In Uniunea 
Sovietică și ai întrevederilor pe care 
acesta le-a avut cu conducătorii ro- 
vlcllcl.

Inundațiile din Iugoslavia 
și Ungaria

BELGRjfiD 18 (Agerjires). — Deși Murn, Drnva, Toma șl altele. în tfu-i 
pe anumite porțiuni ale cursului' da eforturilor a mii de oameni, mo- 
apele Murei au ineeput sfi scadă, billzațl pentru lucrări de întărirea și
datorită ritmului lent ni acestui pro- consolidarea digurilor, opele au pa
ces ele continuă să amenințe digu
rile de protecție ridicate împotriva 
viiturilor. Un dig de protecție a, fo3t 
străpuns, apele pfilrunzJnd Iri uneia 
rata. Numai in localitatea Lendava, 
pagubele provocate pină ta prezent 
se cifrează la 250 milioane dinari.

Știri do ultimă oră transmise de 
agenția Tanlug Informează că In 
regiunile calamitate apele afluenți
lor Murei, cure nu adus șî cele mal 
Însemnate pagube, au Început să sa 
retragă,

Situația In regiunile Inundate de 
riul Dravn continuă să fie critică. In 
numeroase puncte apele avlnd ten
dințe de creștere. O dată cu Dravn, 
menționează agenția Tanlug, se ri
dică și nivelul Dunării.

*
BUDAPESTA IB. — Coresponden

tul Agerprcs, Al. Pinten, transmite 1 
Ploile căzute In ultimele zile ta sud- 
vcstul Ungariei au determinat creș
terea puternică a nivelului rlurilor

billzațl pentru lucrări de întărirea și 
consolidarea digurilor, apele au pă
truns tn mal multe localități, prin
tre care KcrkasztenLklraly, Rcvfalu, 
Malomarok. care au , trebuit sfi fie 
evacuate. Apele au inu'ndnt întinse 
suprafețe cultivate și ou determinat 
oprirea circulației po unele porțiuni 
de cale ferată șl șorelo din județul 
Zaln.

Marți dimineața, genlști al urmatei 
ungaro ou fost p.evolțl sfi arunce tn 
aer digul de ■ apărare do pe riul; 
Mura, intr-o zonă situată în apro- ‘ 
piere de granița vestică n țării, a-> 
nunțfi; agenția M.T.I. Măsura a echl- i 
valet "cu sacrificarea a pesto 2 O'M de’ 
holzlrde terenuri agricole, dar a asi-; 
gurat salvarea de furia apelor rcvfir- ] 
sate a cltorva sute de locuințe șl a 
șoselei Internaționale ,JkI-7“. într-o 
altfi zonă, apele umflata nle micului 
riu Bo-ezf au depășit digul, lnundind 
terenuri insumlrid 134X) de boizl. în 
schimb, pe riul Rnba a avut loc. In 
zona Vns, o scădere considerabilă a 
nivelului apel, informează agenția.


