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„GHLORGHE GHTORGHIU-DEJ

AL RAIONULUI GRIVIȚA ROȘIE

NOASTRE
| u nețărmurită bucurie și mîndrie pa

triotică, poporul nostru, tinăra sa 
generație, au luat ieri cunoștință de 
conținutul proiectului de Constituție 
al Republicii Socialiste România. 
Fiecare titlu, fiecare aliniat al aces
tui document care va rămine memo

rabil în istoria țării vine să consfințească cu forța 
legii supreme victoriile strălucite obținute de 
poporul muncitor, condus de partidul comuniști- 
lor, cuceririle sale istorice în făurirea României 
socialiste. Visurile generoase, plătite cu suferințe 
și sînge, ale atîtor generații de înaintași, s-an îm
plinit în răstimpul celor două glorioase decenii 
de socialism, și iată-le astăzi cuprinse in cartea 
de aur a țării.

„România este republică socialistă' !
Biruitor în industrie și agricultură, în toate do

meniile vieții economice și sociale, in conștiuț* 
milioanelor de oameni ai muncii, sorialrtmnl — 
ideal al dreptății și libertății — se înscrie in nu
mele țării, anunțînd lumii întregi consfințirea de
finitivă a drumului pe care îl minează popea ui 
muncitor spre dobîndirea fericirii sale. Este o mă
reață victorie pe care poporul român a cuce» it-o 
în două decenii de muncă entuziasta, intr-un 
ritm cu_vftstsf ecouri îrr luine, tzansfonnind radi
cal chipul întregii țări.

-—"S-a făurit și dezvoltat baza tehnică-materiala a 
socialismului; s-au obținut mari succese în mdus- 
trializarea socialistă a țării, temelia dezvoltării ra
pide a întregii economii naționale, au crescut 
ritm susținut forțele de producție ; prin înfăptui
rea cooperativizării agriculturii, socialismul a tri
umfat pe deplin la orașe și sate, s-a încheiat pro
cesul de făurire a relațiilor socialiste in întreaga 
economie, a fost lichidată pentru totdeauna ex
ploatarea omului de către om, toate aceste pro
funde schimbări înnoitoare ilustrând în chip stră
lucit forța și vitalitatea puterii populare. La baza 
tuturor 
toare a 
toare a 
noastre,
vede reflectate interesele sale vi
tale, aspirațiile sale cele mai 
fierbinți.

succeselor noastre stă politica clarvăză- 
partidului, întemeiată pe aplicarea crea- 
marxism-leninismului la condițiile țării 
politică în care poporul*___________
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TELEGRAMĂ

Tovarășilor

JESUS FARIA 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Venezuela

LUIS EMIRO ARRIETTA, 
membru al Biroului Politic 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Venezuela

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de a 55-a 
aniversări a zilei dv. de 
naștere, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Român 
vă transmite cele mai sincere 
felicitări și urări' frățești.

Solidarizîndu-ne cu lupta 
oamenilor muncii de pretutin
deni, care cer eliberarea dv. 
din închisoare, vă dorim, dragi 
tovarăși, multă sănătate, viață 
îndelungată spre binele po
porului venezuelean, căruia vă 
dedicați întreaga dv. activitate.

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMÂN

Actul de naștere al Institu
tului politehnic ..Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din București 
a fost parafat luni, 28 iunie 
1965. în zona Uzinelor ..Semă
nătoarea-, pe malul drept al 
Dîmboviței au început lucrări
le pregătitoare pentru cons
truirea celui mai important 
obiectiv al viitorului plan cin
cinal in domeniul 
tului superior.

Constructorii de 
de construcții nr. 
riența unor mari 
să amintim 
industrial Militari 
plasat aici primele utilaje și 
agregate. Au fost nivelate dru
murile de acces, locurile pe 
care vor fi depozitate fier-be
tonul. cimentul, cărămida și 
toate celelalte materiale nece
sare, furnizate șantierului de

ir.vățămin-

la Trustul 
1 cu expe- 
șantiere — 

doar complexul 
au de-

marile uzine din Capitală și 
din țară. S-au făcut intiile 
trasări și s-au bătut primii 
țăruși-

Proiectul gindit și pregătit 
timp ce trei ani de specialiștii 
Institutului „Proiecv-Bucu- 
rești și-a Început, așadar, că
lătoria sa către împlinirile du
rabile din oțel și beton.

De la primele cupe de pă- 
mînt ridicate de excavatoare 
au apărut și primele surprize : 
in malul care străjuiește șan
tierul au fost descoperite ră
mășițe ale unor depozite de ar
mament din timpul celui de al 
doilea război. O echipă din 
trupele de geniu efectuează 
lucrări de specialitate. Astfel, 
constructorii își vor putea con
tinua activitatea.

(AgerpresJ.

A inceput fabricația primelor locomotive
Diesel-hidraulice românești

La Uzinele August- din
Capitală a început fabricația pri
melor locomotive Diesel-hidrauli- 
ce românești de 330 ți 700 cai pu
tere. Noile locomotive tor contri
bui la modernizarea transportului 
feroviar, la înlocuirea treptată a f 
tracțiunii cu abur cu tracțiune 
Diesel, care ca fi extinsă în afara 
laudor principale și la deservirea 
trenurilor pe linii secundare fi a 
manevrelor în stații.

Locomotivele Diesel-hidraulice 
de 330 cai putere, pentru ecarta- 
ment îngust, au o viteză de 35 
pină la 50 km pe oră și sînt des
tinate

re
de 
de

de

îndeosebi transporturilor

materiilor prime și materialelor 
pe șantierele de construcții, în 
marile combinate industriale și 
în economia forestieră. Ele pot 
fi utilizate, de asemenea, în 
țeaua C.F.R. pentru traficul 
mărfuri și persoane pe liniile 
Cale ferată îngustă.

Cea de-a doua locomotivă
700 cai putere, pentru ecartament 
normal, este jolosită în special 
la manevre în gări, triaje, cit și 
pe liniile uzinale ale combinate
lor, șantierelor și marilor între
prinderi. Ele pot, de asemenea, 
remorca pe liniile secundare une
le trenuri ușoare pentru trans
portul de mărfuri și persoane. în 
funcție de cele două regimuri de 
mers — de manevră sau de linie 
— aceste locomotive se deplasea
ză cu viteze între 35 și 70 km 
pe oră.

Noile locomotive, realizate la 
nivelul tehnicii moderne, au o e- 
ficacitate sporită față de cele cu 
aburi și contribuie la îmbunătăți
rea condițiilor de muncă în re- 
"r-n transporturilor feroviare.

Marți după-amiază, a avut 
toc o adunare a activului de 
partid al raionului „Grivița 
Roșie* din Capitală, consacrată 
dezbaterii proiectelor de Di
rective ale celui de-al IV-lea 
Congres al partidului. Printre 
cei peste 2 000 de participator 
se aflau muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la Uzinele „Gri
vița Roșie* și „Laromet*, de 
la fabricile textile „Dacia* și 
„Grivița*. de la întreprinde
rile „Tehnorr.etal*, „Tableta", 
„Marmora", ceferiști de la no
durile de cale ferată Grivița și 
Bucureșri-triaj, specialiști din 
cadrul unor institute de cerce
tări științifice, lucrători ai Mi- 
nisterulut Transporturilor fi 
Telecomunicațiilor, oameni ai 
muncit din alte întreprinderi 
și instituții ale raionului. La 
adunare au luat parte tovară
șul Florien Dănîlache. mem
bru al C.C. al P.M.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R., 
primi-secretari ai comitetelor 
raionale de partid din Capi
tală și alți activiști ai organe
lor locale de partid bucureș- 
tene.

Cei prezenți au primit eu 
puternice aplauze și aclamații 
în mijlocul Iot pe tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului politic, secretar al 
C.C. al P.MJi., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Române.

Intr-o atmosferă creatoare, 
de muncă, participanții la dis
cuții au dezbătut prevederile 
proiectelor de Directive ale 
Congresului al IV-lea al parti
dului, referindu-se concret la 
activitatea lor, la posibilitățile 
existente de creștere continuă 
a producției și productivității 
muncii, de punere în valoare 
a noi rezerve interne, de ridi
care continuă a nivelului lor 
de trai și al familUJor lor.

Adunarea c- tost deschisă 
de Ionică Cristei prim-secre- 
tar al Comitetului raional

„Grivița Roșie* al P.M.R. La 
dezbateri au luat cuvîntul Ni- 
colae Iosif, secretarul Comi
tetului de partid al Uzinelor 
„Grivița Roșie", cazangiul Ion 
Constantin și inginerul șef 
Florea Sfîriială de la Uzinele 
„Grivița Roșie", profesorul Ion 
Dragu, directorul Școlii medii 
„Ion Neculce", țesătoarea Maria 
Diaconu de la întreprinderea 
..Dacia", strungarul Dumitru 
Stan de la Uzinele „Grivița 
Roșie", Oprea Cojocaru, pen
sionar ceferist, și mecanicul de 
locomotivă Diesel-electrică
Stelian Dudău.

Vorbitorii au subliniat că 
proiectele Directivelor consti
tuie o continuare firească a 
politicii științifice a partidului. 
Ei au arătat că dezbătînd și 
aprobind aceste documente de 
o importanță majoră pentru 
partid și popor, împreună cu 
oamenii muncii de pe întreg 
cuprisul patriei trăiesc senti
mentul viitoarelor împliniri 
ale României socialiste, al par
ticipării active la cucerirea 
unor noi victorii.

Ideea ridicării nivelului teh
nic și calitativ al producției, 
pregătirea unor cadre compe
tente la nivelul exigențelor 
actuale ale tehnicii și culturii 
noastre a străbătut ca un fir 
roșu cuvîntul participanților 
la discuții.

Ei au prezentat rezultatele 
pozitive obținute de colecti
vele în mijlocul cărora/ mun
cesc, au analizat lipsurile lor 
în muncă, măsurile pe care le 
vor lua pentru înlăturarea lor, 
au făcut numeroase propuneri 
valoroase pentru îmbunătăți
rea activității economice și 
culturale.

Mulți dintre vorbitori au ți
nut să sublinieze bucuria și 
entuziasmul cu care comuniștii 
din raionul Grivița Roșie, ca 
și toți Oamenii muncii din țara 
noastră, au primit propunerea 
înscrisă în proiectul de Statut 
al partidului, ca partidul să

poarte denumirea de Partidul 
Comunist Român. Ei au arătat 
că acest nume le este scump 
tuturor, el evocă anii eroice
lor bătălii revoluționare con
duse de Partidul Comunist 
pentru eliberarea socială și 
națională a țării, pentru inte
resele vitale ale poporului — 
printre care un loc de frunte 
l-au ocupat luptele ceferiștilor 
de la Grivița din 1933; el ca
racterizează pe deplin trăsă
turile partidului nostru, conți
nutul său de clasă, corespunde 
cel mai bine etapei actuale de 
dezvoltare a societății și țe
lului final al partidului — 
construirea societății comu
niste.

De asemenea, un mare nu
măr de vorbitori au scos în 
evidență puternicul ecou pe 
care l-a produs citirea proiec
tului noii Constituții a patriei 
noastre, publicat în presă. Ei 
și-au exprimat deplina apro
bare și satisfacție în legătură 
cu conținutul proiectului de 
Constituție, aprobat la recenta 
Plenară a Comitetului Central, 
față de acea prevedere a sa 
ca patria noastră să se nu
mească Republica Socialistă 
România, această denumire co
respunzând întru totul profun
delor transformări ce au avut 
loc în țara noastră în procesul 
de construire a orînduirii so
cialiste.

Primit de asistență cu înde
lungi ovații, a luat cuvîntul 
tovarășul Chivu Stoica.

In încheierea adunării, în- 
tr-o atmosferă plină de entu
ziasm, a fost adoptat textul 
unei telegrame adresate Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, prin care 
se exprimă hotărîrea comuni
știlor, a tuturor oamenilor 
muncii din raionul Grivița 
Roșie de a-și consacra toată 
energia și puterea de muncă 
îndeplinirii hotărîrilor ce vor 
fi adoptate de Congresul al 
IV-lea al partidului.

(Agerpres)

(Agerpres)

a apărut:

In Editura politică

Concurs pentru Imnul de Stat

Consiliul de Stat al Republicii Populare 
Române a hotărît să se instituie un concurs 
pentru Imnul de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Condițiile concursului și componența juriu
lui se vor stabili de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

(proiect)

Broșura a fost tipărită in

tr-un tiraj de masă.

OMUL DE LA CATEDRA
n zori, pe fila ca
lendarului de azi, 
30 iunie, iubirea și 
respectul nostru au 
strecurat o dedica
ție: „Omului de la 
catedră...". Au așe

zat apoi o floare proaspătă, pur- 
tînd încă boabele de rouă pe 
petale. Cînd s-a trezit, prima în- 
tîlnire a omului de la catedră a

fost, am fi venit și am fi răspuns: 
„prezent!", numai că de data a- 
ceasta n-am mai fi așteptat să 
rostească el primul cuvînt. l-am 
fi spus mai întîi noi: „La mulți 
ani, tovarășe învățători". „La 
mulți ani, tovarășe profesori".

de Octav Pancu-iași
pre învățători și profesori ca des
pre niște apostoli ce îndurau 
sărăcia și batjocura, ce treceau 
prin vifor de nemulțumiri și vor

suferea pentru fiecare copil care 
nu mai putea continua învățătura 
și se dăruia celorlalți, inimos, cu 
înțelegere și cu blindețe, visînd 
la ziua cînd îi va vedea oameni 
întregi, luminați. El însuși elev al 
lui Basile Drăgoșescu, al lui

fost cu iubirea și respectul nos
tru. Nu s-a mirat. S-a obișnuit să 
le descopere în fiecare zi, nu nu
mai azi, la sărbătoarea sa. A 
privit floarea și s-a întrebat de 
la cine o fi. Este întocmai ce am 
vrut și noi: să se întrebe astfel 
și să-și răspundă: „De la un elev... 
ori de la un fost elev.j.". Și fiecare 
am fi vrut să rostească în- 
tîi numele nostru. Așa cum îl ros
tește cînd ne cheamă la tablă...

DE ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI

sau îl rostea cînd ne chema la
tablă. Ori cit de departe am fi

11 cunosc de mult, îl înconjur 
de mult cu o statornică dragoste 
și stimă pe acest om de la ca
tedră. L-am cunoscut întîia oară 
prin ’36. Era anul cînd statisti
cile vremii numărau peste un 
milion de copii care nu puteau 
învăța carte, iar din totalul ce
lor înscriși la școală numai o ju
mătate frecventau cursurile. Era 
unul din anii pe care îi avea în 
vedere Sadoveanu cînd scria des-

be grele... Pe atunci, omul de la 
catedră preda iarna în clase în
ghețate; rupea din salariul său 
mizer. și veșnic sosind cu întîr- 
ziere ca să ajute un elev eminent 
ai cărui părinți n-aveau cu ce 
să-i cumpere un manual; scria 
pînă noaptea tîrziu memorii ră
mase fără răspuns, sugerind mă
suri împotriva analfabetismului, 
ori solicitând ■ condiții' mai hune 
de învățătură pentru elevii săi;

Creangă sau al altui marc și ge
neros dascăl, n-avea cum să ajun
gă un „Dom Vocea". S-a zbătut 
biciuit de „viforul nemulțumirii 
și al vorbelor grele", dar nu s-a 
plecat, nu s-a resemnat, Condi
țiilor vitrege ale învățămîntului 
din România de odinioară, dezin
teresului statului burgliezo-moșie- 
resc pentru școală, el le opunea 
o luptă neostenită, plină de dem
nitate, care îl situa pe poziția ți

nui om înaintat, îl apropia în 
chip nemijlocit de politica par
tidului comunist în care descope
rea propriul său ideal, singura 
cale pentru a-și vedea înfăptuită 
cu adevărat nobila misiune de ri
dicare a maselor la un înalt grad 
al științei și culturii.

11 întîlnesc, astăzi, pretutindeni 
pe omul de la catedră. In inima 
lui a găsit cele mai fecunde e- 
couri bucuria noastră, a tuturor, 
că în România socialistă peste 
3 500 000 de copii — adică, prac
tic, toți copiii țării — învață, că 
organizarea actuală a învățămîn
tului nostru și, în primul rîttd, 
trecerea la învățămîntul general 
de 8 ani, obligatoriu șt gratuit, 
ne include patria printre puținele 
țări din lume ajunse la un ase
menea nivel al culturii de masă. 
In inima lui a găsit întâiul ecou

(Continuate tn pag. a Il-a)

(Imitarea tovarășului 
Chivu Stoica

După ce a transmis un căl
duros salut din partea Comi
tetului Central al Partidului, 
a Biroului Politic, a primului 
secretar al Comitetului Cen
tral, tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, vorbitorul a spus :

în aceste zile, întreaga țară 
cunoaște un puternic avîrit po
litic, o intensă activitate în 
întîmpinarea Congresului al 
IV-lea al partidului.

Că și în această adunare, 
pretutindeni, în toată țara, 
oamenii muncii își manifestă 
totală lor adeziune și apro
bare față de proiectele de do
cumente ale Congresului al 
IV-lea al partidului. Contu- 
rînd cu precizie științifică ta
bloul luminos al țării noastre 
de mîine, proiectele de Direc
tive întruchipează năzuințele 
de progres ale întregului po
por, exprimă grija partidului 
pentru destinele țării, profun
dul patriotism al politicii sale. 
Dezbătînd proiectele de Direc
tive, oamenii muncii își expri
mă hotărîrea de a îndeplini în 
mod exemplar sarcinile încre
dințate de partid și de stat, de 
a nu-și precupeți forțele pen
tru a aplica în viață politica 
partidului.

Este demnă de remarcat 
competența și răspunderea cu 
care comuniștii, oamenii mun
cii — ca adevărați stăpîni ai 
țării — se ocupă, în aceste a- 
dunări, de problemele econo
mice, ale culturii și învăță
mîntului, ale vieții de partid. 
Ca și aici, se fac propuneri 
valoroase, au apărut aspecte 
importante ale muncii, care 
vor trebui să fie examinate cu 
atenție de organele locale de 
partid și de stat, precum și de 
organele centrale, spre a li se 
găsi soluții de rezolvare.

Subliniind că partidul no
stru se va prezenta la Congre
sul al IV-lea cu un bilanț de 
realizări însuflețitoare, vorbi
torul a înfățișat pe larg re
zultatele dobîndite în anii șe- 
senalului în dezvoltarea indu
striei, transporturilor, agricul
turii, învățămîntului, în ridi
carea nivelului de trai al oa
menilor muncii.

La realizarea importantelor

obiective ale planului de șase 
ani o contribuție prețioasă au 
adus muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la Uzinele „Grivița 
Roșie", de la Atelierele de re
parat material rulant, oame
nii muncii din raionul Grivița 
Roșie. în anii șesenaiului, Uzi
nele „Grivița Roșie" au cu
noscut o adevărată reîntine
rire.

Pentru aportul prețios la în
deplinirea cu succes a sarcini
lor trasate de cel de-al III-lea 
Congres al partidului, pentru 
tot ceea ce au creat în slujba 
propășirii țării și făuririi unui 
trai mai bun celor ce muncesc, 
adresez muncitorilor, tehnicie
nilor, inginerilor, tuturor oa
menilor muncii din aceste în
treprinderi și din întregul ra
ion, calde felicitări.

Reliefînd marile succese ale 
poporului nostru în făurirea 
noii orînduiri, vorbitorul a 
spus: Profundele transfor
mări petrecute în structura so- 
cial-economică a țării sînt re
flectate în proiectul noii Con
stituții a Republicii Socialiste 
România. în timp ce Constitu
ția elaborată acum 13 ani o- 
glindea situația țării noastre 
în perioada de trecere de la 
capitalism la socialism, pro
iectul noii Constituții con
sfințește conținutul actual 
al orînduirii noastre, ca
racterizat prin victoria de
plină și definitivă a socialis
mului, prin lichidarea orică
rei forme a exploatării omu
lui de către om. Reprezentînd 
bilanțul cuceririlor istorice 
dobîndite de poporul nostru, 
noua Constituție este Consti
tuția socialismului victorios.

Economia națională nu cu
prinde mai multe formațiuni 
social-economice, ci este o eco
nomie socialistă unitară, în 
care relațiile de producție so
cialiste s-au statornicit pe de
plin în toate sectoarele ; ea se 
bazează pe un singur fel de 
proprietate asupra mijloacelor 
de producție —- proprietatea 
socialistă, în cele două forme 
ale sale: proprietatea de 
stat, a întregului popor, și pro
prietatea cooperatistă.
Transformările revoluționare 

petrecute în baza economică

au determinat schimbări îl 
în structura de clasă a socie
tății noastre. Au dispărut peo- 
tru totdeauna clasele exploa:: - 
toare. Eroica noastră ci; jj 
muncitoare și-a sporit rir.^® 
rile, și-a întărit rolul 
ducător în societate, rol cM 
sacrat de proiectul noii Cor.^B 
tuții. în urma cooperativizări 
agriculturii, țărănimea și-a 
omogenizat rîndurile, a deveni: 
o nouă clasă — țărănimea coo
peratistă. Atît prin compo
nența, cit și prin activitatea sa, 
intelectualitatea s-a legat și 
mai strîns de poporul munci
tor. Unitatea moral-politiăa a 
întregului popor se manifestă 
ca o puternică forță motrice 
a progresului nostru.

Pe bună dreptate, proiefctul 
noii Constituții proclamă că 
Republica Socialistă România 
este stat al oamenilor muncii 
de la orașe și sate, suveran, in
dependent și unitar. Adevăra
tul și singurul stăpîn al țării, 
deținătorul suveran al puterii 
este poporul nostru. De aceea, 
proiectul noii Constituții cons
fințește că întreaga putere în 
Republica Socialistă România
aparține poporului, liber și 
stăpîn pe soarta sa. Baza rje 
granit a puterii poporului 
constituie alianța muncitore 
că-țărănească, ridicată pe 
treaptă superioară prin vi 
ria socialismului.

Corespunzător perioade. " 
care se găsește țara nan 
numeroase articole ale r* ■ - 
tului noii Constituții ori-- - 
funcțiile actuale ale sb -

O prevedere prince— 
proiectului noii Cons: ~ — » 
consfințirea rolului ' 
Comunist Român 3 
litică conducătoc-T ggg
noastre societăți.
vedere constituie o 
tere a meritelor 
partidului nostru în 
rea puterii celor ce 
in asigurarea victori: fl : 
mului.

O caracteristică 
proiectului noii Con-a^MI 
profundul ei ciemocrsr-^^® 
acest document osrr.e» I 
cii găsesc o reflecta»« WM

(Continuare in pe.
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întreținerea culturilor

URGENȚA
DE FIECARE ZI

în sudul țării a început acum și griul să ia dru
mul din lanuri spre silozuri și magazii.

Anul acesta culturile de păioase ocupă o supra
față de peste 3 200 000 de hectare. Se așteaptă o 
recoltă bună, mai mare decît în anii trecuți. Pentru 
strîngerea ei la timp și fără pierderi va fi nevoie, 
deci, de o concentrare deosebită de foițe. Aceasta 
impune însă, acum, în aceste zile, desfășurarea în 
grafic a lucrărilor de întreținere la culturile prăși- 
toare pentru evitarea suprapunerilor, care ar di
minua pînă la înjumătățire forța de muncă.

înfăptuind ritmic planurile de măsuri operative, 
numeroase unități agricole sînt într-un stadiu avan
sat cu prășitul. în G.A.S. și cooperative agricole de 
producție din multe raioane ale regiunilor Bucu
rești, Dobrogea, Galați, din sudul Olteniei și al 
Argeșului se efectuează acum cea de-a treia prașilă 
mecanică și manuală. Calitatea lucrărilor este asi
gurată și prin prezența permanentă pe teren a spe
cialiștilor. Aceasta a intrat în practica zilnică a in
ginerilor și tehnicienilor de la G.A.S. Piatra-OIt, 
regiunea Argeș (o secvență — în fotografia alătu
rată).

Sînt însă unități unde lucrările de întreținere a 
culturilor sînt mult rămase în urmă față de perioa
da în care ne aflăm. în timp ce, așa cum am ară

tat, în numeroase gospodării de stat și cooperative 
agricole se face prașiîa a treia, în raionul Măcin, 
de exemplu, pînă la 25 iunie prașila întîi mecanică 
se efectuase în proporție de numai 58 la sută, iar 
cea manuală în proporție de 29 la sută. La coope
rativa agricolă din comuna Greci, buruienile au 
crescut mult mai mari ca porumbul. La Jijila, din 
cauză că prima prașilă s-a prelungit nepermis de 
mult, pînă în momentul cînd trebuia făcută cea 
de-a doua, ce și-au spus oamenii : „hai să zicem 
că am terminat-o pe prima, s-o considerăm pe asta 
a doua și mai departe om vedea". (Poate că pînă 
la urmă se va transforma în a treia și astfel, din- 
tr-un singur condei, au fost rezolvate toate). „Ari
ciul", prezent la raidul nostru, a ilustrat în două 
imagini faptele pe care vi le-am relatat din cele 
două unități.

Cîmpul este o carte de vizită foarte fidelă. Plan
tele neîngrijite la timp nu se dezvoltă normal. Și 
la toamnă vor intra mai puține boabe în hambare. 
Măsurile necesare se recomandă singure ; ele sînt 
cunoscute. Se impune numai ca aplicarea lor să 
fie cît mai operativă, pentru că secerișul griului 
a început și necesită concentrarea tuturor forțelor.

G. MIHĂIESCU

Două din tinerele evidențiate in Întrecerea socialistă de la Fabrica de hirtie „Steaua ro
șie" din Bacău, Maria Șeica și Genoveva Descu

Plenare ale comitetelor regionale 

de luptă pentru pace
La Suceava șl Cluj au avut 

loc marți plenare ale comitete
lor regionale de luptă pentru 
pace, la care au luat parte re
prezentanți ai vieții publice, 
muncitori, țărani cooperatori, 
oameni de cultură și artă, 
funcționari, reprezentanți ai 
cultelor, pensionari, gospodine.

*
La Suceava, Ion Iacoban, se

cretar ai comitetului regional, 
de luptă pentru pace, care a 
amintit între altele o serie de 
acțiuni desfășurate de comitet 
în vederea cunoașterii de că
tre masele cele mai largi a 
politicii consecvente de pace 
promovată de partidul și sta
tul nostru. Au luat cuvîntul 
apoi poetul Platon Pardău, 
președintele Comitetului re
gional pentru cultură și artă, 
prof. Alexandru Vasilescu, 
prorector al Institutului peda
gogic de trei ani, prof. Alexan
drina Ionescu, președinta Co

mitetului regional al femeilor, 
juristul Teodor Reuț și alții, 
care și-au exprimat sprijinul 
deplin față de politica de 
apărare a păcii promovată de 
guvernul țării noastre. Ei au 
condamnat acțiunile agresive 
ale imperialismului american 
în Vietnamul de Sud, cerînd 
retragerea trupelor intervei. 
ționiste și crearea posibilități* 
poporului vietnamez de a 
hotărî singur soarta.

★

în sala mică a Casei univer
sitarilor din Cluj, prof. univ. 
Ștefan Pascu, membru cores
pondent al Academiei K. P. 
Române, a vorbit despre apro
piatul Congres mondial pentru 
pace, independență națională 
și dezarmare generală de la 
Helsinki. El a scos apoi în evi
dență acțiunile organizate 
sfaturile păcii din regiune, p 
cum și concursurile organ: 
de Comitetul regional de 1’ 
pentru pace, la care a pt

SPORT • SPORT

— X ai, se poate ? li trebuie porumbului trei pro
file ? De acord ! Privește: un tractor — o prașilă, 
ait tractor — altă prașilă, al treilea tractor — a 
treia prașilă.

/Iu terminat 

recoltatul orzului

Este cunoscută evoluția forma
țiilor din prima categorie de fot
bal a țârii in ultima etapă a cam
pionatului.

La București. unde Dinamo 51 
Rapid s-au intilnit indirect in me
ciuri hotâritoare pentru cucerirea 
trtiului de campion, am purtat dis
cuții cu fotbaliștii sau antrenorii 
acestor formații.

In cabină rapidițtii se echipează 
(mai grăbiți ca de obicei) expri- 
mindu-$i păreri, unele dintre ele 
imp le ti te cu reproșuri și regrete. 
Să transcriem cite ceva din aceste 
discuții.

GEORGESCU — căpitanul echi
pei Rapid: A fost foarte cald. După 
1—0 n-am crezut c-o să mai ciști- 
găm deși sint convins că fie
care dintre noi a dorit victoria. 
Păcat, acum totul depinde de 
Dinamo.

MACRI (îl critică pe Oblemen- 
co): Puștiul ăsta de 18 ani aleargă 
de parcă ar avea 50 de ani.

IONESCU: întreruperile ne-au
scos din formă.

GEORGESCU: Ori cum, s-a ter
minat cel mai disputat campionat, 
cu cele mai multe semne de între
bare și pentru învingători și pentru 
cei din subsolul clasamentului.

KRAUS (ceva mai optimist) : 
Sîntem 45 de minute campioni.

DAN COE : Puteam să cîștigăm 
ușor campionatul: nu ne-am gîn- 
dit să cîștigăm la Brașov. Dar la 
Iași trebuia (mi-amintesc de cele 
patru ocazii Clare de gol pe care 
le-am ratat, așa cum am ratat cu 
U.T.A. la București). (N.R. : Oare 
de ce nu s-au gîndit și atunci ? O 
competiție de talia acestui campio
nat cere în permanență concen
trare, mobilizare și dăruirea tutu
ror torțelor). în aceste meciuri, am 
pierdut puncte care ne costă. 
Mi-aș putea permite să spun că

înaintașii au ratat goluri și proba
bil și campionatul. La Iași, Bucu
rești și mai cu seamă la Brașov, 
înaintașii s-au întrecut in ratări, 
capitol la care a excelat Dumitriu 
II.

Tabela de marcaj înregistra sco
rul de 2—0 pentru Dinamo (și 
Kraus credea că măcar 45 de mi
nute echipa lui, va fi campioană).

DAN COE, părăsește stadionul: 
Xu-i nimic, mai avem Cupa R.P.R.

Pe banca antrenorilor, VALEN-

Cauza ? Am pierdut forța, am 
pierdut și fantezia și eficacitatea. 
Dumitriu, Ionescu au terminat 
campionatul într-o formă slabă, 
tocmai pentru că nu au forță.

Dinamo conduce cu 3—0. Pe ga
zonul din marginea pistei de atle
tism, profesorul ANGELO NICU
LESCU, antrenorul formației din 
,.$tefan cel Mare", urmărește atent 
partida, cu mai puține emoții.

— Echipa noastră se menține pe 
o linie ascendentă, ne declară. Mă

Interviuri 
pe gazon

TIN STĂNESCU (printre puținii 
rapidlști rămași pe stadion) pare 
resemnat.

— Echipa mea, ne mărturisește 
dinsul, nu mai are forță, a fost 
prea mult solicitată. Atacanții, s-au 
sufocat înainte de linia de sosire, 
în retur au alergat ca într-un ma
raton, susținînd trei meciuri pe 
săptămînă. E bine să jucăm dumi
nică, miercuri, duminică, dar ar 
trebui ca măcar într-o lună să ju
căm doar o dată pe săptămînă. în 
acest final, echipa s-a dovedit și 
din punct de vedere psihic obo
sită. Dinamo, virtuală campioană 
a avut un finiș foarte bun, tocmai 
în etapele în care noi am jucat 
prost.

bucură mai ales mișcarea dinamică 
a jucătorilor și elasticitatea echipei. 
Nici unul dintre dinamoviști 
nu-și păstrează postul. Acțiunile 
de atac au fializare și eficacitate. 
Observați: Haidu se află mal întot
deauna pe post de centru atacant, 
Pîrcălab la fel, și mai toți evo
luează fără a păstra o zonă rigidă, 
greșală pe care o săvîrșeau înain
te. Indiscutabil, jocul echipei de-a- 
cum este un progres, un cîștig al 
campionatului, îndeosebi al aces
tui retur atît de aprig disputat.

Rapid e o formație fragilă, dar 
a știut să profite oportun de scă
derile echipelor Steaua și Dinamo, 
cînd a și reușit să se instaleze în

fruntea plutonului. Spre sfîrșit 
însă...

In timpul discuției cu prof. An
gelo Niculescu, petroliștii reduc 
surprinzător scorul : 1—3. Antre
norul dinamovist ne propune sâ 
continuăm discuția după finalul 
partidei.

Mii de spectatori invadează te
renul, iar cei mai devotați supor
teri dinamoviști, poartă formația 
în triumf.

In tabăra dinamoviștilor domne
ște buna dispoziție. Jucătorii, an
trenorii zîmbesc obiectivelor foto
grafice. Continuăm discuția cu 
profesorul ANGELO NICULESCU.

— Am ciștlgat, In sfîrșit... Dar 
nu intrăm în vacanță. Avem ne
voie de multe întâlniri internațio
nale, pentru că înainte de a ne 
înfrunta cu alte echipe de pe 
continent, e necesară o perioadă 
de aclimatizare.

NUNWE1LLER III, căpitanul echi
pei campioane : — Campionatul
care s-a slirșit acum cîteva mi
nute a fost cel mai disputat din 
cîte am trăit direct pe stadion. Din 
1955 de cînd joc aproape etapă cu 
etapă, ediția aceasta a fost cea 
mai spectaculoasă. Ori ce s-ar 
spune, n-am cîștigat ușor. La 3—1 
încă mai aveam emoții, pentru că 
echipa „Petrolul" era capabilă să 
schimbe rezultatul. îmi pare rău că 
în această dispută pentru puncte, 
în ceea ce ne privește, calitatea 
fotbalului a suferit.

...Un scurt dialog, cîteva scurte 
declarații. Evident, chiar și după 
ultimul act al acestui atît de dis
putat retur, evoluția formațiilor 
categoriei A mai suportă discuții, 
îndeosebi cu privire la ceea ce a 
adus nou competiția, pentru ridi
carea calității fotbalului nostru.

VASILE RANGA

cipat un mare număr de ce 
țeni.

în cadrul discuțiilor au luat 
cuvîntul prof. univ. dr. Octa
vian Fodor, prof. univ. Viorel 
Grigore și alții. Ei și-au expri
mat convingerea că apropiatul 
Congres mondial pentru pace, 
independență națională și de
zarmare generală va reprezen
ta o nouă și amplă manifes
tare a forțelor care stau de 
strajă păcii.

La plenare au fost aleși noi 
membri ai comitetelor și bi
rourilor regionale de luptă 
pentru pace.

(Agerpres).

-- •--

C.r.e ghicește unde s-a as-

• FAGII RADULESCU

In raionul Corabia, 
regiunea Oltenia, s-a 
încheiat luni recoltarea 
orzului. A fost ob
ținută o producție me
die de 2 200 kg 
la ha. In unitățile agri
cole socialiste din loca
litățile Ianca, Vișin" 
Veche, Corabia, pro
ducția maximă obținută 
la ha este de 3 000 kg. 
Imediat după recoltare 
sc desfășoară tnsămîn- 
țatul porumbului in 
cultură dublă. Recolta
tul orzului se apropie 
de sfîrșit și în alte ra
ioane din regiune.

In raioanele Calafat, 
Corabia și Băilești, ra
ioane mari cerealiere 
din regiune, a început 
și secerișul griului. Co
operativele agricole din 
raionul Băilești au și re
coltat primele lanuri 
date în pîrgă pe o su
prafață de 500 ha.

Și în peste 20 coope
rative agricole de pro
ducție din regiunea 
Dobrogea, printre care 
cele din Gîrliciu, Ti- 
chilești, Dăeni, To- 
palu, Satu Nou și Bă- 
neasa s-a terminat 
recoltatul orzului de 
toamnă. In celelalte u- 
nități agricole din re
giune se lucrează în 
prezent într-un ritm in
tens pentru ca recolta 
de orz de pe întreaga 
suprafață de peste 
12 000 ha să fie strînsă 
in timpul cel mai scurt.

In regiune, griul se 
apropie de perioada 
optimă de recoltare. In 
unele Cooperative agri
cole a început secerișul. 
Sînt create toate condi
țiile ca această impor
tantă lucrare să se des
fășoare în perioada op
timă.

(Agerpres)

La Uzina de jevi din Roman

A intrat în funcțiune o nouă 
instalație de tratament termic

La Uzina de țevi 
din Roman a intrat 
în funcțiune o nouă 
instalație de trata
ment termic. Datori
tă acesteia crește 
producția prăjinilor 
grele de foraj cu 30 
la sută și se înmbu-

nătățește calitatea 
lor.

Instalația, care se 
caracterizează prin- 
tr-un înalt nicel teh
nic, a fost proiectată 
de către Institutul de 
proiectări de lami
noare din București.

(Agerpres)

PE SCURT • PE SCURT

Informații
Marți seara a sosit în Capi

tală dl. Mahommed El Fasi, 
președintele Consiliului execu
tiv U.N.E.S.C.O. și rector al 
universităților din Maroc, cu 
soția. Oaspetele va face o vi
zită în țara noastră, ca invitat 
al ministrului învățămîntului, 
Ștefan Bălan, și al președinte
lui Comisiei naționale a R. P. 
Române pentru U.N.E.S.C.O., 
acad. Athanase Joja.

Marți la amiază s-a deschis 
în Capitală, în sala „Dalles", 
„Expoziția de stat a artelor 
decorative — 1965“ organizată 
de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Uniunea 
Artiștilor Plastici, în cinstea

Omul de la catedră
’. ’miei și culturii socialiste, să 
pregătească cadre cu o calificare 
•■■■ leinică, să pregătească genera
ții de oameni noi, cu un profil 
moral demn de societatea noas- 
•G. Ce poate fi mai înălțător, în- 

asemenea climat, decît visul 
unui om de a se pregăti pentru
— eria de profesor, de a studia 
« a deveni învățător și educator

tineretului, slujind școala, și
- ea. slujind în chipul cel mai

- viața, năzuința a generații
- generații de a se împlini, în-

destinul printr-o 
r-'<’ activă la lupta pen

- ' Omul de la catedră
-înrsețe azi, la noi, acest înăl
țase -r-tțiment. Geneza lui o _ 

•narea și permanenta 
psH t paritfahi, a întregii socic- 
Mk Ttrsfru f-: Milă. La prestigioa- 
~-er teuiairi de pînă acum, la 

iiiînfar—tags— faptelor născute 
si* ■usirin*' partidului privind 
MftaMa artMOMI a încățămîn- 
■u*. șsMia — așa cum prevăd 

ir Dr-ectice — tși ca

adăuga noi biruințe. Intre 1965 și 
1970 investițiile afecttnd baza 
materială a învățămîntului Vor 
atinge suma de circa 3,5 miliar
de lei, se va da în folosință o 
capacitate de școlarizare de circa 
270 000 mp. Numai școlile pro
fesionale și medii de specialitate 
vor beneficia, în acest timp, de 
l 000 noi săli de clasă și în jurul 
a 44 000 locuri în internate.

Inima bătînd frenetic a omu
lui de la catedră înregistrează, în 
strînsă legătură cu condițiile op
time de care se bucură școala 
noastră, noi și noi semne ale în
crederii și respectului cu care 
este înconjurat el, învățătorul, 
profesorul. Nenumărate cadre 
didactice au fost răsplătite pen 
tru meritele lor cu titlul de „în
vățător emerit" și „profesor eme
rit", au fost distinse cu înalte 
ordine și medalii, alese de către 
oamenii muncii deputați în Ma
rea Adunare Națională și în sfa
turile populare.

11 întîlnesc, astăzi, la sărbătoa-

• în Capitală în
cep să se desfășoare 
joi finalele campiona
telor republicane uni
versitare de volei, 
baschet, handbal și 
fotbal. întrecerile fi
nale ale acestor cam
pionate vor reuni pe 
terenurile de sport 
din București 74 de 
selecționate din cele 
15 centre universita
re, cu acest prilej e- 
voluînd aproape 1 000 
de studenți. Ei vor fi 
reprezentanții unor 
centre universitare cu 
veche tradiție sporti
vă ca București, Cluj, 
Timișoara, Iași, pre
cum și a unor centre 
noi în plină afirma
re ca Brașov, Galați, 
Petroșeni și Craiova.

întrecerile se vor 
desfășura pe terenu
rile bazei sportive de 
la I.M.F.. Universi
tate (Str. V. Pirvan"), 
Tei, precum și sta
dioanele Progresul și 
Republicii.

finală ale „Cupei 
RJ>.R." la fotbal, 
pentru care, după 
cum se știe, s-au ca
lificat echipele Di
namo București, Ra
pid București, Dina
mo Pitești, C.S.M.S. 
Iași, Știința Cluj, Pro

gresul București, Me
talul Tirgoviște și 
A.S.A. Tg. Mureș. în 
Capitală, pe stadionul 
Dinamo, se dispută 
partida Dinamo- 
București-M e t a 1 u 1 
Tirgoviște (cele două 
echipe au căzut de 
acord ca jocul să aibă 
loc în Capitală și nu 
la Rm. Vîlcea). Cele
lalte trei meciuri au 
loc la Tirgoviște (Di
namo Pitești-Rapid 
București), la Brăila 
(C.S.M.S. Iași-Progre-

sul București) și la 
Hunedoara (A.S.A. 
Tg. Mureș-Știința 
Cluj).

Ora de începere a 
întâlnirilor este 17,15 
pentru a se lăsa tâmp 
eventualelor prelun
giri, căci regulamen
tul competiției preve
de că în caz de ega
litate partida se va 
continua cu cîte două 
reprize a cîte 15 mi
nute. Dacă egalitatea 
se va menține atunci 
se califică echipa de 
categorie inferioară, 
iar în cazul cînd for
mațiile sînt de aceeași 
categorie se califică 
echipa cea mai tânără.

• Tradiționala com
petiție atletică „Me
morialul Znamenski" 
se va desfășura în zi
lele de 3 și 4 iulie la 
Minsk. La întreceri 
participă 350 de a- 
tleți sovietici și peste 
100 de campioni și 
recordmeni din alte 
țări, printre care Au
stralia. Anglia, Unga
ria, Grecia, R. D. 
Germană, Cuba, Nor
vegia, Polonia, Ro
mânia. Tunis, Franța, 
Finlanda, R. F. Ger
mană, Cehoslovacia, 
Japonia etc.

R. P. Română va 
fi reprezentată la a- 
ceastâ competiție de 
următorul lot: Gh. 
Zamfirescu și Al. Tu- 
dorașcu (100 și 200 
m), V. Sâlâgean 
(disc), Gh. Costache 
(ciocan) Ilie Popa și 
Ion Barbu (50 km 
marș), Viorica Gabor 
(800 m), Florentina 
Stancu (400 m) și 
Viorica Viscopoleanu 
(lungime).

• Oficialitățile spor
tive mexicane au 
comunicat că pre
ședintele comitetului 
de organizare al O- 
limpiadei de vară din 
1968 de la Ciudad de 
Mexico a fost numit 
Adolfo Lopez Ma
teos.

(Agerpres)

Congresului partidului.
Expoziția cuprinde peste 570 

de lucrări realizate în ultimul 
timp de artiști decoratori și 
lucrători ai Fondului Plastic, 
colective de creație din cadrul 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor, Ministerului Econo
miei Forestiere și UCECOM.

★

La Institutul pedagogic de 
trei ani din Oradea a avut loc 
prima sesiune științifică a ca
drelor didactice din această 
tînără instituție de învățământ 
superior. Printre comunicările 
prezentate se remarcă cele 
privind „Contribuții la publi
cistica lui Camil Petrescu", 
„Contribuții la definirea ro
manului modern" și altele.

(Agerpres)

Suită de dansuri populare 

din Făgăraș, interpretată de 

•chipa căminului cultural 

din comuna Boholț

rea sa, pe omul de la catedră, 
prefăcînd ziua de 30 iunie într-un 
prilej de bilanț și, mai cu seamă, 
într-o ambianță proprie repetării 
unui angajament solemn: acela 
de a-.și desăvîrși mereu măiestria 
profesională, de a transmite co
piilor nu numai pasiunea pentru 
carte, ci toată bogăția sufletească 
a omului nou, educat de partid 
în spiritul celor mai generoase 
idealuri ale contemporaneității. 
Faptul că anul acesta, emoționan
ta sa sărbătoare are loc în timpul 
cînd întreaga noastră opinie pu
blică, dezbătînd proiectele de Di
rective ale celui de al IV-lea Con
gres al partidului, aduce o uriașă 
contribuție la conturarea, în linii 
ferme, a viitorului, îl cheamă și 
pe el să scruteze anii care vin, 
descoperind certitudinea că mun
ca sa vă cunoaște un nou și ro
bust avînt. lși așteaptă colegii 
promoției anului 1965, pe cei care 
din primul contact cu catedra vor 
avea cinstea să le fie încredințați 
spre instruire și educație „gene
rația orizont ’70", să le împărtă
șească din experiența lui, să-i a- 
tragă în acțiuni menite să lege 
și mai strins școala de viață, d- 
producție.

11 întîlnesc, astăzi, la sărbătoa
rea sa, pe omul de la catedră 
mîngîind cu gingășie florile care 
i-au fost oferite, așa cum știe să 
mîngîie cel care, poate mai mult 
decît noi toți laolaltă, prin misi
unea sa, dăruiește sens gingășiei.

Îmi plec fruntea în fața sărbă
toriților de azi cărora cu toții le 
datorăm într-o atît de mare mă
sură satisfacția împlinirii.

La mulți ani, iubiți sărbătoriți, 
ani mulți de sănătate, de bucurii, 
luminați de inegalabila fericire 
că fiecare copil din cei care vă 
sînt încredințați va deveni mîine 
un constructor de nădejde al so
cialismului, un patriot înflăcărat, 
tin luptător neobosit pentru cau
za măreață a partidului.

La mulți ani, iubiți sărbătoriți 
ai zilei de 30 iunie, dar șl a tutu- 
tor celorlalte zile ale anului, pen
tru că nobila voastră profesie 
consemnează în fiecare zi o sărbă
toare: aceea că încă un copil. încă 
o sută, încă o mie, cegheați de 
dragostea și grija pamdahri *• de 
a căror iutiwr p ecearie *- 
pândei ob aof Meat *■ Bar 
•rrre b-ob -.tare rntr. n»-
B-* — —-

LALEAUA NEAGRĂ — film pen
tru ecran panoramic ■— rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) . FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
—cinemascop — rulează la Repu
blica (orele 9,45; 11,45; 14; 16,15; 
19; 21,15), Festival (orele 8,45; 
10,45; 13; 15,45; 18; 20,15), Melodia 
(orele 10; 12; 15; 17; 19; 21), Fla
mura (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20). 
ȘAPTE MIRESE PENTRU ȘAPTE 
FRAȚI — cinemascop — rulează la 
Carpați (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). AMERICA, AMERICA — am
bele serii — rulează la Luceafărul 
(orele 10; 13,15; 16,30; 20), Grivița 
(orele 10; 13,15; 16,30; 19,45), Mo
dern (orele 10; 13,15; 16,30; 19). 
CAN-CAN — cinemascop — rulea
ză la București 
16,30; 19; 21,30). 
VIOLETE, rulează 
le 9,30; 11,45; 14;
Feroviar (orele 9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Excelsior (orele 
10; 12,15; 16,15; 18,45; 21,15). FE
MEIA NECUNOSCUTĂ, rulează la 
Victoria (orele 8,45; 11; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15), Tomis (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Flo- 
reasca (orele 10,30; 13; 15,30; 18;
20.30) . SCARAMOUCHE — cine
mascop — rulează la Lumina (ore
le 10; “ ' '
Unirea 
rulează 
20,30).
ANI. rulează Ia Doina (orele 
14,30: 16 30; I8JJ0: MJM. » 
pentru coș»:: loca l>.
GÎNDIJtn OMEXE5~ — u 
TA — <O AÎF N STî'Ui 
PK7TÎND XA7.H
KZLMCKSaC

•—r» *
1 >T MS

(orele 9,30; 12;
DE DOI BANI 

la Capitol (ore- 
16,30; 18,45; 21),

tural (orele 18,15; 20,30).
ASTA-I TOT CE S-A ÎNTlMPLAT, 
rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 10,30; 16; 18; 20), Volga (o- 
rele 10; 12; 14,15; 16,30; ‘18,45;
21). NUNTĂ CU PERIPEȚII; com
pletare HEMINGWAY, rulează la 
Dacia (Orele : 9; 13; 16,15; în con
tinuare 18,45; 21), Drumul Sării
(orele : 16; 18,15; 20,30). JOE
LIMONADA — cinernascop — ru
lează Ia Buzești (orele : 14; 16,15; 
18,30). NU TE ATINGE DE FERI
CIRE ; completare Dincolo de cer
cul polar rulează la Crîngași (ore
le : 15,30; 18; 20,30). MERII SĂL
BATICI rulează Ia Cosmos (orele : 
16; 18; 20). Completare Comandan
tul regimentului. WINNETOU — 
cinemascop — rulează la Bucegi 
(orele : 10; 12; 15; 16; 18,15; 20,30), 
Miorița (orele : 9,30; 11,45; 14;
16,15, 18,30; 20,45). ARENA CIR
CULUI : completare Smulse din 
împărăția sării rulează la Flacăra 
(orele : 16: 18,15; 20,30). BINE AT) 
VENIT — BALETUL negru din 
SENEGAL tulează 
16; 18; 20). SPRE 
ia Munca (Orele :

16,30; 18,30; 20,30), Rahova (orele 
15; 17; 19). DOI BĂIEȚI C,
PUNEA CALDĂ — DRUMURI1 
CELUI DE-AL CINCILEA CONȚI 
NENT rulează la Popular (orele : 
16; 18,15; 20,30). ROȘU ȘI NEGRU 
— ambele serii — rulează la Aria 
(orele : 16; 19,45). OLIVER TWIST 
rulează la Moșilor (orele : 15,30: 
18). LOGODNICELE VĂDUVE - 
GURA LUMII rulează la Viitorul 
(orele 16; 18,15; 20,30), RACHE
TELE NU TREBUIE SĂ DECOLE
ZE — ȘAPTE SECOLE MAI T’R- 
ZIU — rulează Ia Colentina (ore
le : 16; 18; 20). NE ASUMĂM
RĂSPUNDEREA — .rulează la Pro 
greșul (orele : 15,30; 18; 20.15)
CRONICA UNUI BUFON NO 
ȘI SOARELE rulează la Lira (ore 
le : 15,30; 18). FERNAND 
BOY - COMORI DE 
MANEASCA rulează I 
(orele : 16; 1 
ClNTFCELOR
(orele :

la Vîtan (orele 
CULMI rulea

12; 14; 16; 18.15: 20.301.
(orele 16; 18.15). HANKA. 
la Union (orele 15: 18-

CÎND MARTIN AV

14-30.



Adunarea activului de partid 
al raionului Grivita Roșie

CARTEA DE AUR

Cuvîntarea tovarășului A VICTORIILOR NOASTRE
Chivu Stoica

țVrmare din pag. 1)

melor și libertăților democra
tice care au pătruns adine in 
activitatea societății noastre.

Dintre drepturile cetățenești 
cuprinse în proiectul noii Con
stituții merită relevat dreptul 
la muncă. In societatea noas
tră, In care au dispărut pro- 
prietaea particulară asupra 
mijlocelor de producție și ex
ploatata omului de către om. 
in car toți cetățenii patriei 
sint «li, munca constituie 
temelii progresului întregii 
țări. Intru fiecare cetățean 
muncite nu numai un drept
ei șl îndatorire de onoare, 
patriot.

Adîn democratism al orîn- 
duirii astre se reflectă in 
particiea largă a maselor la 
viața tică, economică, so
cială șlturală, la exercita
rea colului obștesc, la ac- 
tivitattrganelor locale ale 
puterii stat. Este demn de 
relevai proiectul noii Con- 
stituțlbclamă conducerea 
colecții principiu al acti
vității uror organelor de 
stat, < Consiliul de Stat 
pînă rmitetele executive 
ale sfor populare.

O trră principală a în- 
tregulviect de Constituție 
este ftcă el nu se limi
tează npla enunțare a 
unor peri, ci fiecare din
tre elen puternic suport, 
o garataterială.

Proft schimbări înnoi
toare pte în toate dome
niile ații economice, po
litice, și culturale din 
țara nUlustrează forța și 
vitalitsocialismului. Re- 
zultatelarcabile obținute 
de poptstru într-un timp 
istoric demonstrează a- 
vantaje. orînduiri, spul
beră „1“ celor care po- 
negresăsmul și încearcă 
să semincredere în for
țele celu*npes«* con-- 
firmei1 Ș1 eficacitatea 
nrficipininiste ale cons

trucției ste, aplicate con- 
secvent»artidul nostru. 
Proiect Directive relie
fează tfre continuitatea 
liniei le a partidului 
nostru.

Ocuje pe larg de dez
voltară^ viitori a indu
striei ste, îndeosebi a 
ramur producătoare de 
mijloa producție, vor- 
bitoruiefat avîntul pe 
care-1 moaște industria 
constr de mașini, trans
portul! arătat sarcinile 
impore revin uzinelor 
„Grivie" și Atelierelor 
de rejaterial rulant.

Vor a înfățișat, de 
aseme larg vastul pro
gram suri cuprins în 
proiet Directive pentru 
dezvontensivă și mul- 
tilateigriculturii noas
tre.

Sul importanța pro
gram investiții prevă
zut £tul de Directive, 
vorb: spus : Va trebui 
să st în toate sectoa
rele e deosebită creș
terii iței economice a 
inve Organele de stat 
și d au o mare răs
puns de popor pentru 
înde planului de in- 
vestosirea plină de 
grijiodărirea chibzuită 
a iielor fonduri alo
catei scop.

Șiră pentru a spori 
fontcumulare, investi
țiile a asigura resur- 
selee dezvoltării eco

Aspect de la adunarea activului de partid al raionului „Grivița Roșie" din Capitală 
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nomiei și ridicării >econtenite 
a nivelului de trai , consti
tuie creșterea susținu^ a pro
ductivității muncii și induce
rea prețului de cost.

După ce a arătat că ridi
carea continuă a calificării 
muncitorilor, tehnicienilor 
inginerilor în pas cu progre
sul tehnicii și al științei con
stituie o sarcină de mare ac
tualitate, vorbitorul s-a ocupat 
de problemele îmbunătățirii 
calității produselor — obiec
tiv esențial al întregii acti
vități economice în prezent și 
in anii viitorului cincinal.

Proiectele de Directive sînt 
străbătute ca un fir roșu de 
grija partidului pentru înflo
rirea patriei și ridicarea con- 
tinuă a nivelului de trai al 
poporului. Oamenii muncii 
se conving încă o dată că, cu 
cit înaintăm mai repede pe 
drumul socialismului, cu atît 
ei culeg mai multe din roa
dele noii orînduiri.

Perioada care a trecut de 
la Congresul al Ill-lea — a 
spus tovarășul Chivu Stoica
— constituie o etapă deosebit 
de importantă în întărirea 
partidului. Aceasta se reflectă 
în creșterea sa numerică și 
calitativă, în coeziunea și u- 
nitatea rîndurilor sale, în ri
dicarea pe o treaptă supe
rioară a întregii activități po- 
litico-organizatorice și ideo
logice. A crescut nemăsurat de 
mult rolul de conducător 
politic al partidului în viața 
economică, culturală și socială 
a țării, prestigiul său în rîn- 
durile poporului. Vă rog să-mi 
permiteți să vă mulțumesc 
pentru cuvintele calde și 
înaltele aprecieri rostite aici 
la adresa conducerii partidu
lui și statului nostru.

Referindu-se la propunerea 
ca partidul să poarte denu
mirea de Partidul Comunist 
Român, vorbitorul a înfățișat 
lupta eroică a P.C.țț, .pupă 
cum au arătat aici mai mulți 
vorbitori, pentru muncitorii 
de la Grivița — centrul ma
rilor bătălii proletare din fe
bruarie 1933 — numele Parti
dului Comunist este deosebit 
de scump. Partidul Comunist 
a organizat și condus luptele 
eroice ale ceferiștilor și petro
liștilor din 1933, care au con
stituit un moment de cotitură 
în istoria partidului și a în
tregii mișcări muncitorești, o 
repetiție generală a asaltului 
ce a dus la eliberarea țării, 
la cucerirea puterii de către 
clasa muncitoare. Este un me
rit al Partidului Comunist că
— în adîncă ilegalitate, în 
ciuda prigoanei și terorii, în 
ciuda politicii reacționare a 
unor conducători social-de- 
mocrați de dreapta — a reali
zat în focul luptelor ceferiști
lor și petroliștilor din 1933 
politica frontului unic de jos 
al muncitorilor, indiferent de 
apartenența lor politică.

După ce a subliniat impor
tanța creării Partidului Mun
citoresc Român în 1948, prin 
unirea Partidului Comunist cu 
Partidul Social-Democrat, pe 
baza ideologiei și principiilor 
marxist-leniniste, vorbitorul a 
relevat meritele istorice ale 
P.M.R.

Tovarășul Chivu Stoica a 
consacrat o parte importantă 
a cuvîntării sale prevederilor 
proiectului de Statut al Parti
dului Comunist Român, subli
niind că acestea exprimă matu
ritatea partidului nostru, fiind 
menite să ducă la întărirea ro

lului conducător al partidului, 
a legăturilor sale cu masele.

în continuare, vorbitorul a 
spus : După cum se arată în 
proiectul noii Constituții, țara 
noastră întreține și dezvoltă 
relații de prietenie și colabo
rare frățească cu țările socia
liste, promovează relații de co
laborare cu țările avînd altă 
orînduire social-politică. Rela
țiile externe ale republicii 
noastre socialiste se bazează 
Pe principiile respectării su
veranității și independenței 
naționale, egalității în drep
turi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile in
terne. Poporul nostru își a- 
::rmă deplina solidaritate cu 
lupta popoarelor pentru elibe
rarea națională și socială.

Subliniind că este dreptul 
sfint al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur ^soarta, vorbito
rul a arătat că poporul nostru 
își exprimă solidaritatea și 
sprijinul deplin față de lupta 
eroicului popor vietnamez, 
condamnă cu hotărîre acțiunile 
agresive ale Statelor Unite ale 
Americii in Vietnam și Repu
blica Dominicană. Relevînd că 
prin acțiunea unită a țărilor 
socialiste, a tuturor forțelor 
păcii, pot fi stăvilite provocă
rile imperialismului american, 
poate fi apărată pacea în 
lume, vorbitorul a spus: Parti
dul nostru militează neobosit 
pentru întărirea unității miș
cării comuniste si muncitorești 
internaționale și a coeziunii 
țărilor socialiste

în încheiere, tovarășul Chi
vu Stoica a spus : Sînt aici în 
sală veterani ai luptei parti
dului, oameni care-și amin
tesc de timpurile de acum 35 
de ani, premergătoare luptelor 
din februarie 1933. în perioa
da crizei prin care trecea țara 
noastră, clasele dominante du
ceau o ofensivă : pe plan eco
nomic — împotriva nivelului 
de trai al maselor, iar pe plan • 
politic — pentru restrîngerea 
libertăților și drepturilor de
mocratice.

Acum, ne pregătim și noi 
pentru o nouă ofensivă, dar 
în sens contrar : pentru înflo
rirea patriei și ridicarea nive
lului de trai al cetyir ce mun
cesc, pentru dezvoltarea conti
nuă a democrației reale de 
care se bucură oamenii mun
cii.

în acest moment istoric, 
înainte de a definitiva jaloa
nele luptelor viitoare, Comite
tul Central șe consultă cu co
muniștii, cu' muncitorii, țăra
nii, intelectualii patriei noas
tre, cu întregul popor. Aceas
ta reprezintă o ilustrare a sti
lului leninist de activitate a 
conducerii partidului nostru.

Generația noastră, cît și cele 
care ne urmează, au înalta 
datorie patriotică de a depune 
toatp. eforturile pentru ca Ro
mânca socialistă să devină în
tr-un timp scurt o țară a teh
nicii, științei și culturii celei 
mai înaintate și a unui nivel 
de trai cît mai ridicat. Avîntul 
neîntrerupt al economiei și 
culturii, mersul nostru hotărît 
spre atingerea țelurilor ce ni 
le-am propus întăresc și mai 
mult baza materială și poli- 
tico-socială a României socia
liste, asigură poporului român 
suveranitatea, independența și 
dreptul de a dispune singur 
de soarta sa.

Avem toate condițiile favo
rabile pentru a înfăptui obiec
tivele importante concretizata 
în proiectele de Directive.

(Urmare din pag. I)

întreaga activitate a statului nostru socialist are drept scop dezvol
tarea orinduirii socialiste, creșterea continuă a bunei stări materiale 
și culturale a poporului, Asigurarea libertății și demnității omului, 
afirmarea multilaterală a personalității umane. Relațiile sale externe 
se bazează pe principiile respectării suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului 
în treburile interne. Membră a marii comunități socialiste mondiale, 
țara noastră dezvoltă relații prietenești și de frățească colaborare cu 
țările socialiste și, totodată, promovează relații de colaborare cu țări 
avînd altă orînduire social-politică. România s-a afirmat pe arena in
ternațională ca un factor activ de pace și înțelegere între popoare și 
va continua neabătută această linie politică.

întregul curs al dezvoltării sociale a țării, marile prefaceri revolu
ționare care au schimbat înfățișarea patriei, au confirmat justețea liniei 
politice generale a partidului, care s-a dovedit la înălțimea misiunii 
sale istorice, îndcplinindu-și cu cinste rolul de conducător și organi
zator al măreței opere de construcție socialistă. „In Republica Sooia- 
listă România — se spune în proiectul de Constituție — forța politică 
conducătoare a întregii societăți este Partidul Comunist Român". 
Această prevedere vine să înscrie în legea fundamentală dragostea, 
marea încredere pe care partidul a cîștigat-o în rîndurile poporului 
nostru, hotărîrea poporului de a merge mai departe pe calea indicată 
de partid. Poporul nostru este conștient că marile sale succese au 
fost posibile datorită faptului că a avut un conducător atît de încer
cat și hotărît cum este partidul comuniștilor, capabil să descopere 
adevăratul drum de urmat, să făurească planuri îndrăznețe, să mă
soare cu știință posibilitățile reale — economice și morale — ale țării, 
să mobilizeze întreaga forță capabilă să determine acest avînt unic în 
istoria poporului român. Prevederile proiectului de Constituție expri
mă dezvoltarea rolului conducător al partidului în toate domeniile 
vieții social-economice, unitatea de monolit a poporului în jurul său.

Prin totalitatea prevederilor sale, proiectul de Constituție reflectă 
profundul democratism propriu orinduirii noastre socialiste. Masele 
populare nu numai că dispun de drepturi depline, dar au la îndemînă 
și mijloacele de a-și exercita în practică aceste drepturi, le este ga
rantată posibilitatea de a le îndeplini. Începînd din forul suprem al 
țării — Marea Adunare Națională — și pînă în sfaturile populare 
comunale, mandatarii milioanelor de oameni ai muncii dau expresie 
nemijlocită năzuințelor și intereselor poporului. Această realitate se 
întemeiază pe noua structură socială a țării noastre în care clasa 
muncitoare este clasa conducătoare. Lărgirea democrației socialiste 
se manifestă, totodată, prin participarea activă a maselor largi popu
lare la dezbaterea tuturor problemelor importante de stat, își găsește 
exprimarea în conducerea colectivă exercitată în toate verigile orga
nelor puterii de stat. Cetățenilor României socialiste le este asigurată 
libertatea cuvîntului, presei, întrunirilor, mitingurilor și demonstra
țiilor, libertăți puse la îndemînă poporului în scopul necontenitei în
tăriri a orinduirii socialiste.

Proiectul de Constituție prevede dreptul tuturor cetățenilor patriei 
noastre de a se asocia în organizații sindicale, cooperatiste, de tine
ret, de femei, social-culturale, în uniuni de creație, asociații științifice, 
tehnice, precum și în alte organizații obștești.

Organizațiile de masă și obștești asigură larga participare a maselor 
populare la viața politică, economică, socială, culturală a țării și la 
exercitarea controlului obștesc — expresie a democratismului orindui
rii socialiste. Prin organizațiile de masă și obștești, partidul comuniș
tilor înfăptuiește o legătură organizată cu clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea și celelalte categorii de oameni ai muncii, le mobili
zează în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialismului.

Proiectul de Constituție stipulează că toți cetățenii patriei noastre 
socialiste sînt egali în drepturi în toate domeniile vieții economice, 
politice, juridice, sociale și culturale. Nici o îngrădire a acestor drep
turi, garantate de stat, și nici o deosebire în exercitarea lor pe te
meiul naționalității, rasei, sexului sau religiei nu sînt îngăduite, legea 
pedepsind orice manifestare avînd ca scop stabilirea unor asemenea 
îngrădiri. Unitatea frățească de nezdruncinat dintre poporul rorpân 
și naționalitățile conlocuitoare s-a făurit și consolidat în focul luptei 
comune, sub steagul glorios al partidului, pentru același țel — con
struirea socialismului, înflorirea patriei comune — România socialistă.

Niciodată realizarea calităților proprii tinereții n-a fost însoțită de 
condițiile optime de care ne bucurăm astăzi. Socialismul a dat tinerei 
generații drepturi, posibilități de dezvoltare și afirmare pe care nici 
o altă generație din istoria țării nu le-a avut. O largă rețea de școli 
de toate gradele oferă tinerilor posibilitatea de a-și însumi Comorile 
științei și culturii. Sute de case de cultură, cluburi, terenuri de sport 
stau la dispoziția tineretului. Fiecare tînăr are asigurate dreptul la 
muncă, bucuria de a făuri bunuri materiale și spirituale în folosul 
lui și al întregii societăți.

Principiul „la muncă egală, salariu egal", proclamat în proiectul 
de Constituție, este încă o dovadă a democratismului orinduirii noa
stre, constituind pentru tineret un stimulent puternic de a se pregăii 
continuu, de a munci cu tot entuziasmul său în scopul prosperității 
continue a patriei noastre socialiste.

El este chemat să ia parte activă la întreaga viață politică și so
cială a țării. Fiecare tînăr care împlinește vîrsta de 18 ani are dreptul 
de vot, iar cei care au împlinit vîrsta de 23 de ani pot fi aleși depu- 
tați în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare.

Tineretul — mîndria întregului popor, nădejdea de mîine a țării 
— este înconjurat în permanență de dragostea caldă, părintească a 
partidului și guvernului, a întregului popor. „Republica Socialistă 
România — se spune în proiectul de Constituție — asigură tinerilor 
condițiile necesare dezvoltării aptitudinilor lor fizice. și intelectuale": 

Recunoștința noastră trebuie să-și găsească expresia în exemplara 
îndeplinire a îndatoririlor cetățenești. Apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului nostru, consolidarea orinduirii socialiste este cauza 
fiecărui om al muncii, a fiecărui tînăr, conștient că viitorul patriei 
este propriul său viitor. A munci pentru prosperitatea patriei, pentru 
progresul ei economic, cultural și științific, a se pregăti spre a fi de 
folos societății — iată îndatoriri de onoare ce stau în fața tineretului 
nostru. A respecta constituția, a respecta legile țării, legi făurite de 
popor, înseamnă a îndeplini obligațiuni pe care le impune conștiința 
socialistă a generației noastre tinere. Dragostea fierbinte față de patria 
socialistă, față de partidul care ne conduoe pe drumul victoriilor, 
sentiment sfînt al fiecărui tînăr comunist, ne îndeamnă să fim gata 
oricînd spre a apăra patria iubită, succesele istorice ale poporului 
nostru.

însuflețită de perspectivele mărețe pe care le deschid proiectele 
de Directive ale celui de-al IV-lea Congres al partidului, tînăra ge
nerație, împreună cu întregul popor, își va consaora și pe mai de
parte energia și priceperea desăvîrșirii construcției socialiste, luptei 
pentru înflorirea și prosperitatea scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

mar mea, tmar și 
de aici înainte, 
întinerind necon
tenit în armo
nioasă simetrie cu 
patria-mi socia
listă, simt în ini

mă postulatul tradițional al 
folclorului românesc: tinere
țea fără bătrînețe. Intr-o con
junctură fericită și propice ela
nului juvenil, tinerețea robus
tă a noului proiect de Consti
tuție sosește la timp, în calen
darul secolului, să consfin
țească și să statornicească vic
toriile mărețe și consecvente 
a două decenii de luptă și 
muncă, deschizînd totodată 
dialectic perspectivele unui 
viitor comunist.

Constituția României socia
liste înscrie în prevederile 
legii supreme cuceririle po
porului stăpîn pe soarta sa, 
oglindește realitatea vieții pe 
care și-a făurit-o sub condu
cerea. înțeleaptă a partidului.

Cu adîncă emoție și vibrație 
citești istoricul articol 1 al 
proiectului de Constituție care 
sintetizează drumul parcurs 
în anii de construcție creatoa
re, istoricul articol 1, această 
sobră metaforă — sinteză a 
victoriilor noastre : „România 
este republică socialistă".

Cu adîncă vibrație și emoție

ARIPILE TINEREȚII
citești acel paragraf din 
proiect care înmănunchează 
rezonanțele aspirațiilor de 
veacuri — confirmând dreptu
rile depline ale poporului de 
stăpîn și stăpînitor al destine
lor și bogățiilor patriei: 
„întreaga putere în Republi
ca Socialistă România aparți
ne poporului, liber și stăpîn pe 
soarta sa".

Iar, corolar al acestor sin
teze emoționante, al acestor 
titluri de poeme solemne, ar
ticolul 26 din proiectul de 
Constituție numește Partidul 
Comunist Român „cea mai 
înaltă formă de organizare a 
clasei muncitoare, detașamen
tul ei de avangardă".

Înscrierea în cartea de aur 
a țării a acestui mare adevăr, 
care exprimă dragostea și. 
încrederea pentru gloriosul 
nostru partid, consfințește, cu 
ecouri adinei în inimi, faptul 
că poporul consideră partidul 
inima fierbinte a țării care-i 
luminează viitorul . și certitu
dinile.

Tineretul patriei, crescut și 
educat de partid — acest ti
neret entuziast și frumos, 
serios și sănătos, avîntat și 
robust, pe care partidul comu
nist l-a numit sobru metafo
ric și istoric, schimbul de 
mîine — este gata pregătit

Apariția proiectului 
noii Constituții a Repu
blicii Socialiste Româ
nia ne reține atenția în 
mod deosebit atît mie 
cît și tovarășilor mei 
de muncă. Am parcurs 
cu mare interes cele 116 
articole ale proiectului 
de Constituție, am re
citit multe dintre ele. 
Mă sțăpînește un senti
ment de adîncă mîndrie 
și recunoștință pentru 
partidul nostru, al co
muniștilor, sub conduce
rea căruia au fost în
făptuite toate marile 
transformări din țara 
noastră. Aceste trans
formări sînt consfințite 
cu claritate în proiectul 
noii Constituții. De la 
un capăt la altul, acest 
prețios, document reflec
tă un adevăr cunoscut 
pentru toată lumea, și 
anume că în România, 
socialismul a triumfat 
definitiv la orașe și sate.

OGLINDA
J VIEȚII
Ml

Articolul III prevede : 
,,ln Republica Socialistă 
România lor fa politică 
conducătoare a întregii 
societăți este P.C.R.", 
iar în articolul 26, ali
niatul II, se arată : 
„P.C.R. exprimă și 
slujește cu fidelitate 
năzuințele și interesele 
vitale ale poporului, în
deplinește rolul condu
cător în toate domeniile 
construcției socialiste, 
îndrumă activitatea or
ganizațiilor de masa și 
obștești, precum și or
ganele de stat".

Fiecare om al muncii 
din țara noastră aprobă 
din toată inima aceste 
prevederi.

Proiectul noii Consti
tuții oglindește, de ase
menea, grija deosebită 
a partidului și statului 
socialist pentru crește
rea și educarea tinere
tului. în articolul 24 se 
spune : „Republica So
cialistă România asigură

Al. Andrițolu

pentru noul asalt al timpului, 
pentru deplina realizare a 
noii etape.

Sînt ani de zile de cînd con
ducerea partidului nostru 
marxist-leninist anunța sim
plu și firesc că tineretul poa
te să viseze, visele cele mai 
îndrăznețe cu certitudinea că 
le, va împlini. Iar tineretul, 
cu inima .în spre partid, le-a 
visat . și le-a împlinit. Elanul 
a pornit de la Âgnita-Botor- 
ca sau Bumbești-L.ivezeni, a 
trecut prin focarul Bicazului, 
prin digurile Dunării, pe 
cernoziomul Bărăganului, spre 
Hidrocentrala de la Argeș, Pe 
harta patriei, tinerii au mun
cit la ctitorirea unor orașe 
mai tinere decît ei: Victoria, 
Săvinești, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Nucet, Dr. Petru 
Groza. Orașe cu arhivă suma
ră dar cu tradiție socialistă 
bogată. Avem astăzi tineri 
eroi ai muncii socialiste, ti
neri savanți și erudiți, tineri 
deputați în Marea Adunare 
Națională, tineri activiști de 
partid. Toate acestea vin pînă 
în pragul noului proiect de 
Constituție, ca o zestre a tine
rilor crescuți de încercatele

tinerilor condițiile nece
sare dezvoltării aptitu
dinilor lor fizice și in
telectuale".

într-adevăr, noi tinerii, 
am simțit și pînă acum 
aceste drepturi, ne-am 
bucurat de cele mai mi
nunate condiții pentru 
învățătură. La noi în 
oțelărie, toți cei peste 
200 de tiheri care lu
crează aici, fii ai oame
nilor muncii, sînt absol
venți din ultimii ani ai 
școlilor profesionale, teh
nice sau ai institutelor 
de învățămînt superior. 
Pentru a ne ridica însă 
necontenit măiestria 
profesională, pentru a 
ne pregăti bine din toa
te punctele de vedere, 
beneficiind de condițiile 
optime create, noi con
tinuăm să învățăm : a- 
proape cu toții partici
păm la cîte o formă de 
învățămînt cum ar fi 
cursurile de perfecție-

Proiectul Constituției 
Republicii Socialiste Ro
mânia în primul articol 
luminează strălucitor 
zorile unei noi etape în 
viata socială a patriei 
noastre.. El proclamă cu 
o hotărîre solemnă și 
mîndră: România este 
republică socialistă și o 
caracterizează ca pe un. 
stat ai oamenilor mun
cii de la orașe și sate, 
suveran, independent și 
unitar.

Aceste cuvinte care 
dălțuiesp lapidar chipul 
de mîine al tării, umplu 
inimile oamenilor mun
cii de sentimente vi
brante și înălțătoare.

Tot atît de hotărît ră
sună ait. 2. care subli
niază faptul că întreaga 
putere îti Republica So

nare a cunoștințelor 
profesionale, cursurile 
serale și fără frecvență 
ale școlilor medii teh
nice și tehnice de mai
ștri sau ale învățămîn- 
tului superior.

Pentru toate aceste 
drepturi și condiții mi
nunate, atît de precis 
oglindite în proiectul 
noii Constituții, vom fi 
ădînc recunoscători prin 
munca noastră de fie
care zi partidului, pa
triei socialiste. Vom 
munci astfel îneît Repu
blica Socialistă România, 
azi în plină înflorire, 
să cunoască mîine noi 
străluciri în toate-dome
niile.
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cialistă România, aparți
ne poporului, liber și stă- 
pîn pe soarta sa. El sti
mulează pe nenumărafii 
constructori ai socialis
mului care împînzesc 
întinsul tării, să por
nească și mai avîniați 
Ia muncă pentru desă
vîrșirea construcției so
cialiste, crelnd' condițiile 
trecerii la 'comunism.

Ca om de carte și de 
știință, salut cu căldură 
pasajul care privește 
dezvoltarea învățămîn- 
țului de toate gradele, 
asigurarea condițiilor 
pentru dezvoltarea știin-

generații de comuniști. Odată 
cu noua Constituție, elanul 
reprimenit, forța majoră, ex
periența înavuțită a tinerilor 
sînt gata să se declanșeze ro
mantic dar lucid și realist.

„Republica Socialistă Româ
nia asigură tinerilor condițiile 
necesare dezvoltării aptitudini
lor lor fizice și intelectuale" — 
stă scris în articolul 24. De aici, 
ca niște cercuri concentrice, 
se desfășoară armonios drep
turile și îndatoririle tineretu
lui nostru în viața ' socială a 
patriei. Și cum socialismul, și 
cu atît mai mult comunismul, 
aula temelie cultura, este 
intru totul firesc ca accentul 
să cadă, cu preponderență, pe 
învățămînt. Un învățămînt de 
toate gradele, gratuit și încă 
stimulat de către sistemul 
burselor de stat. Raza acestui 
învățămînt, știm cu toții, intră 
pînă în uzine și cooperative 
agricole — cu ramificații 
diverse, de la cel profesional 
metalurgic sau agrozootehnic, 
pînă la teza de doctorat.

Cetățenește, dreptul tinere
tului este totodată electiv — 
o dată cu vîrsta de 18 ani, 
generația proaspătă putînd să 
voteze și să se pronunțe asu
pra destinelor statului, iar o 
dată cu vîrsta de 23 de ani să 
reprezinte obștea în forul su

lei, artei și culturii, o- 
crotirea . sănătății tutu
ror.

Invătămintul, știința și 
cultura gu cunoscut în 
tara noastră în anii pu
terii populare o înflori
re aproape nevisată. .As
tăzi, cind ni se pare 
normal să mergem fără 
piedici înainte, trebuie 
să privim atît în urmă 
pentru a vedea de unde 
am plecat și unde am 
ajuns, cît.și înainte, spre 
viitor, prin prizma scli
pitoare a acestui pasaj 
din proiectul de Consti
tuție. Astfel vom putea 
prinde în adevărată lor 
lumina realizările ' de 
pînă acum, ca și sarci
nile . însemnate cărora 
legea noastră fundamen
tală ne îndeamnă să ne 

Constituția 
pe care 

ne-o dăm 
noi înșine

Academician

Nicolae Theodorescu

consacrăm toate puterile, 
toate capacitățile și tot 
elanul nostru.

A ne da. adeziunea a- 
cestui proiect de viață 
socială în care datoriile 
decurg din idealuri și 
drepturile din înfăptui
rile obștești, ni se pare 
prea puțin. Trebuiai, - să 
dăm viață acestei ade
ziuni din viața noastră 
proprie, prin hotărîrea 
de a ne uni aspirațiile 
cu cele ale întregului 
popor, așa cum sînt 
consemnate în Constitu
ția pe care ne-o dăm noi 
înșine.

prem al puterii de stat: 
Marea Adunare Națională.

îndatoririle noastre devin 
severă și autoimpusă literă de 
lege, iar contribuția noastră 
la destinul patriei trebuie să 
devină excepțională și exem
plară.

Aceste datorii încep cu da
toria sfîntă a muncii. A 
muncii care cere astăzi fnuț’A 
calificare, înaltă mecamza,’ 
și, întîi de toate, înaltă etic i 
profesională. Apoi, cu datoria 
de-a depune o intensă.. activi
tate cetățenească în spiritul 
partinității, pentru desăvîr
șirea conștiinței socialiste.

Versuri de aur și lumină 
circulă prin legea supremă a 
țării, cu drepturi și îndatoriri 
care se referă la oameni de 
toate vîrstele, de toate națio
nalitățile, în acel front co
mun, în acea unitate de gra
nit, în care tineretul își are 
partea sa de contribuție. Mîn- 
dru de a mă ști părtaș,, la 
epopeea construcției unei pa
trii libere și fericite și de a 
face parte din generația 
crescută de partid — mândru 
de a mă ști cetățean al Ro
mâniei socialiste, mă vreau 
cîntărețul inspirat, poetul co
munist al acestor zile de sla
vă și glorie pe care sînt fericit 
că le trăiesc.
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SAIGON. — Potrivit rela
tărilor agențiilor de presă, for
țele patriotice sud-vietnameze 
au continuat luni noaptea și 
marți dimineața atacurile lan
sate împotriva unor poziții im
portante ale trupelor guver
namentale. In cursul nopții de 
luni, patrioții sud-vietnamezi 
au supus unui atac de mor- 
tiere regiunea Dak Sut, la a- 
proximativ 290 mile nord-est 
de Saigon, precum și regiunea 
Dak To. Potrivit primelor știri, 
mai mulți soldați guvernamen
tali au fost răniți și uciși. 
Marți dimineață, patrioții sud- 
vietnamezi au atacat capitala 
districtului Hidu Duc, unde se 
află punctul strategic cel mai 
apropiat de baza aeriană de la 
Da Nang.

Tot marți dimineață au avut 
loc lupte între forțele patrioti
ce și poliția guvernamentală 
în provincia Phuyen (250 mile 
nord de Saigon), în cadrul că
rora au fost uciși 28 de poli
țiști, alți 9 au fost răniți, iar 
15 au fost dați dispăruți. A- 
genția Reuter, relatează, refe
rindu-se la noile acțiuni ale 
forțelor patriotice, că trupele 
guvernamentale au abandonat 
orice idee privind reocuparea 
capitalei provinciei Tou Mo- 
rong.

D
e pe unul din aeroporturile situate în împrejurimile Sai- 
gonului a decolat duminică noaptea un avion american 
cu două motoare. Dar abia a luat înălțime și din pădu
rile învecinate, asupra aparatului a fost declanșat un 
puternic tir de artilerie antiaeriană. Doar cinci minute 
a evoluat avionul în aer pentru că, lovit în plin, s-a 
prăbușit la numai 23 de kilometri est de capitala sud- 
vietnameză. Știrea a provocat surpriză în cercurile zia
riștilor occidentali din Saigon. „Partizanii Vietcong —

a transmis unul din corespondenți — se află în imediata apropiere a 
capitalei și dispun chiar de artilerie antiaeriană".

Autoritățile militare nord-americane s-au mărginit să dea publici
tății un comunicat în care anunțau numai că, un avion de tipul 
,,C-123“ s-a prăbușit, doi aviatori americani fiind uciși. „Orice alte 
detalii cu privire la numărul total al victimelor sînt secrete" — a 
declarat purtătorul de cuvînt al comandamentului american. De ce 
acest mister ?

„Luni dimineața — relatează agenția ASSOCIATED PRESS — 
atunci cînd oficialitățile militare nord-americane și mai mulți civili 
au vizitat locul unde s-a prăbușit aparatul, în jurul resturilor avio
nului au putut fi văzute 16 cadavre". Poliția militară nu a permis 

nici unui ziarist 
să se apropie de 
carlinga distru
să. La toate în
trebările puse se 
dădea același 
răspuns: „se
cret". Și totuși, 
un fotoreporter 
a putut lua cî- 
teva fotografii 
încă înaintea so
sirii poliției mili- 

îmbrăcați în haine

Secretai avionului

C -123“
tare. Pe ele apăreau cadavrele unor indivizi, 
civile vietnameze. „Misterul" începea să fie dezlegat. „Avionul — 
subliniază agenția — era probabil unul din aparatele de transport 
folosite de forțele aeriene sud-vietnameze pentru misiuni speciale". 
La Saigon se știe prea bine ce se înțelege prin asemenea „misiuni 
speciale" : pregătirea și parașutarea de diversioniști pe teritoriul R. D. 
Vietnam.

Ziariștii au remarcat amănuntul că prăbușirea avionului american 
prezintă multe similitudini cu „accidentul" suferit de un alt avion, 
de același tip, la 11 decembrie, anul trecut în timp ce efectua o „mi
siune de noapte". Atunci, aparatul s-a prăbușit în munții Vonkey, în 
apropiere de aeroportul Da Nang, fiind pierdute 38 de vieți dintre 
care doi americani. Ca și acum, autoritățile militare nord-americane 
au păstrat secrete toate amănuntele privitoare la „accident" și chiar 
numărul victimelor. Abia mai tîrziu, dintr-o „sursă militară neoficială" 
s-a aflat că avionul efectua exerciții de parașutare în vederea unor 
„misiuni speciale" deasupra R. D. Vietnam.

„Accidentul" din decembrie, fusese considerat drept „cel mai grav 
dezastru aerian suferit de trupele sud-vietnameze de la începutul 
războiului împotriva Vietcongului". De atunci însă, asemenea „de
zastre" au devenit tot mai dese pe măsură ce, după cum s-a văzut, 
patrioții din Vietnamul de sud își întăresc în permanență forța, ajun- 
gînd să-și instaleze tunurile destul de aproape de pistele de decolare 
ale aeroporturilor militare din perimetrul capitalei sud-vietnameze.

P. NICOARA
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umătate din copiii născuți în America La
tină mor înainte de a împlini șase ani, 
iar două treimi din supraviețuitori suferă, 
intr-un grad sau altul, de perturbări fizice 
și mintale din cauza alimentației insufi
ciente ori necorespunzătoare". Această 
zguduitoare constatare a fost reafirmată 
de cei 150 de delegați din țările conti
nentului, întruniți timp de două săptă-

mîni în orașul brazilian Petropolis, la lucrările ce
lui de al treilea seminar interamerican, privind ali
mentația infantilă. Reuniunii i s-a dat numele de 
„Operation ninos" („Operația copiii "), avînd scopul 
de a îmbuntăți programele de alimentație infan
tilă elaborate în diverse țări, prin intermediul unei 
coordonări mai eficiente 
raționale.

Concluzia de mai sus nu face 
decît să repete semnalul de a- 
larmă tras la primele două semi- 
narii, ținute în Mexic și Peru. 
Merită, însă, atenție o serie de 
detalii furnizate pe parcursul șe
dințelor seminarului actual. S-a 
explicat, de pildă, că „problema 

nutriției deficiente nu ar însemna 
chiar problema foamei, iar mor
talitatea provocată de lipsa ali
mentelor nu e așa de frecventă 
ca cea cauzată de alimentația in
completă". Observația nu poate 
mîngîia pe nimeni. Cuvintele 
„chiar" și „așa" afirmă, de fapt, 
că, pe aceste meleaguri, viețile 
copiilor sînt răpuse și de foamea 
ancestrală, adică de stomacul 
complet gol. Specialiștii în mate
rie fac distincție între „foamea 
violentă" și „foamea ocultă". Pri
ma doboară organismul uman în 
timp scurt. A doua macină trep
tat resursele fizice și chiar inte
lectuale din pricina insuficienței 
alimentare sub raport cantitativ 
și calitativ. Pentru victime, însă, 
distincția nu există — rezultatul 
final e aproximativ același. Iar 
victimele din America Latină se 
numără cu milioanele la copii și 
cu zecile de milioane la totalul 
populației.

Statisticile nu pot, deocamdată, 
pretinde să cuprindă tot ce s-ar 
cuveni. Calculele privind consu
mul alimentar lasă pe dinafară 
mase compacte de oameni soco
tiți „în afara economiei" așa 
cum, de altfel, și sînt, căci trăiesc, 
spre uimirea specialiștilor, care nu 
le-au putut determina rațiile ca
lorice. E vorba în acest caz de 
păturile cele mai dezmoștenite 
ale populației. Acum cîtva timp, 
un ziarist preocupat de problema
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alimentației medii a populației 
din Guatemala a primit din par
tea oficialităților observația, ab
solut autentică, că o treime din 
locuitorii rurali nu sînt luați în 
considerare, întrucît nu cumpără 
niciodată nimic, ci se hrănesc cu 
fructe sălbatice și cu alte resurse 
vegetale puse la dispoziție de na
tură 1 Un studiu al Centrului la- 
tino-american de științe sociale 
apreciază că „majoritatea țărilor 
din America Latină au populație 
slab alimentată, cu o medie zil
nică de calorii variind între 2 000 
și 2 500". Cifrele se referă la an
samblul populație, dar copiii for
mează o parte considerabilă a a- 
cestui ansamblu.

La seminar s-au auzit glasuri 
realiste. Șeful delegației peru- 
viene, Luis Bemales, a declarat 
că pentru a rezolva problema a- 
limentației „este necesar să se 
modifice structurile sociale și eco
nomice ale țărilor respective : 
reforma agrară, reforma credi
tului și alte măsuri guvernamen
tale". Se recunoștea astfel că în 
ultimă instanță, problema are un 
aspect politic. în mai multe țări 
latino-americane s-au experimen
tat sau sînt pe cale de elabo
rare un șir de reforme în genul 
celor amintite de delegatul Peru
vian. însă ele, fie că au dat re
zultate cu totul și cu totul mo
deste (atît de modeste îneît au 
fost anulate complet de sporul 
demografic), fie că au fost împie
dicate de forțele cele mai retro
grade prin răsturnarea regimuri
lor politice care le inițiaseră. Ca
racteristica tuturor acestor refor
me era aceea că ele se reduceau 
la măsuri de suprafață, lăsînd in
tact cadrul social tradițional în 
ansamblul său. Or, soluții cu a- 
devărat realiste nu pot fi decît 
acelea care prevăd schimbări pro
funde, care să înnoiască funda
mental relațiile sociale, econo
mice și politice.

VASILE OROS
Corespondentul Agerpres 

pentru America Latină

SANTO DOMINGO 29 (A- 
gerpres). — După cum trans
mite agenția France Presse, la 
Santo Domingo s-a anunțat 
marți că în orașul Sabana 
Grande de Boya, situat la 70 
km nord de capitala dominica
nă a izbucnit o mișcare insu
recțională împotriva regimului 
juntei militare de dreapta. In
surgenții au atacat forțele ar
matei și poliției din acest oraș. 
Alte amănunte nu sînt cunos
cute.

Pe de altă parte, corespon
dentul agenției Prensa Latina 
relatează că în orașul Santiago 
de Los Caballeros s-au produs 
ciocniri între forțe constituțio- 
naliste și trupele imbertiste, 
după ce militarii juntei de 
dreapta au început punerea în 
aplicare a unui plan de acțiuni 
represive împotriva populației 
civile. Agenția arată că în ul
timele zile în acest oraș au 
fost arestate numeroase per
soane care au participat la de
monstrații de protest împotri
va juntei condusă de Barreras. 
S-a anunțat trimiterea unor 
noi întăriri de trupe imbertiste 
în acest oraș.

între timp, criza politică 
dominicană se găsește într-un 
punct mort. Reprezentanții 
O.S.A. au făcut cunoscut că 
vor continua eforturile pentru 
formarea unui guvern provi
zoriu și organizarea de alegeri 
într-o perioadă de șase pînă la 
nouă luni. Luni seara, la Santo 
Domingo a sosit Joaquin Bala- 
guer ultimul „președinte" do
minican impus de fostul dicta
tor Rafael Leonidas Trujillo. 
Balaguer trăiește în exil la 
New York după ce a fost răs
turnat de Ia putere de mișca
rea populară din 1961. Deși în 
mod oficial a venit pentru a-și 
vizita mama bolnavă, el s-a 
grăbit să facă declarații în 
care a afirmat sprijinul față 
de acțiunile O.S.A. în Republi
ca Dominicană. i

Ședința C. C.

h

’1

al P. M. S. U
BUDAPESTA 29 (Agerpres). 

— După cum s-a mai anunțat, 
la 25 iunie a avut loc ședința 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar. în cadrul ședinței Zol- 
tan Komocsin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., a prezentat o infor
mare asupra problemelor in
ternaționale actuale. El a scos 
în evidență importanța acor
dului încheiat între guvernul 
R. P. Ungare și guvernul R. D. 
Vietnam cu privire la acorda
rea de ajutor, subliniind că 
P.M.S.U. și poporul ungar con
damnă agresiunea imperialiș
tilor americani în Vietnam

Comitetul Central a aprobat 
informarea cu privire la con
vorbirile care au avut loc la 
Moscova între 23 și 29 mai a.c. 
între delegația de partid un
gară condusă de Jănos Kădâr 
și delegația C.C. al P.C.U.S. 
condusă de L. Brejnev șl A. 
Kosîghin.

Referindu-se la vizita făcută 
de o delegație de partid a R.P.

Ungare, în frunte cu Gyula 
Kallai, la București, unde a dus 
tratative cu delegația C.C. al 
P.M.R., condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, vorbitorul a 
arătat că C.C. al P.M.S.U. a- 
preciază că tratativele s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, au fost utile și 
încununate de succes. Cele 
două părți au căzut de acord 
asupra extinderii legăturilor 
dintre partidei a rei^tiP^- eco
nomice și culturale, au ajuns 
la o hotărîre comună în legă
tură cu studierea unor sarcini 
și măsuri concrete. De comun 
acord, ele au relevat importan
ța unor acțiuni comune împo
triva imperialismului și faptul 
că trebuie să se depună efor
turi continue pentru întărirea 
relațiilor de prietenie dintre 
cele două partide și a unității 
mișcării muncitorești interna
ționale revoluționare.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la adunarea 
festivă consacrată primei pro
moții a Universității interna
ționale „Patrice Lumumba" din 
Moscova, A. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a salutat în nu
mele guvernului sovietic pe 
studenți și profesori. Prin 
crearea acestei universități, a 
spus el, oamenii sovietici au 
reafirmat dorința lor de a a- 
juta popoarele care au pășit pe 
calea dezvoltării independente 
în pregătirea cadrelor lor na
ționale.

Vorbind despre dezvoltarea 
mișcării de eliberare națională, 
A. Kosîghin a subliniat că 
S.U.A. desfășoară o largă con
traofensivă împotriva luptăto
rilor pentru libertate și inde
pendență. „Congo-ul, Vietna
mul, Republica Dominicană, a 
spus el, sînt verigi ale unuia 
și aceluiași lanț". Referindu-se 
la războiul din Vietnam, vor- 

încheierea „tratatului de re
conciliere" dintre Japonia și 
Coreea de sud a dat naște
re, în ambele țări, la nume
roase acțiuni de protest. Mii 
de locuitori din Tokio, prin
tre care numeroși studenți, 
au organizat mai multe de
monstrata. De la una din 
ele publicăm imaginea de 
sus. Și in Coreea de sud, de
monstrațiile continuă de ci- 
teva zile. Agențiile de presă 
anunță că detașamente de 
polițiști au atacat pe sta- 
denti folosind gaze lacrimo
gene și că in urma acestor 
atacuri numeroși demon
stranți au lost răniți. Foto
grafia din stingă redă un 
aspect din timpul ciocnirii 
unui grup de demonstranți 
cu politia, pe străzile Seu

lului

Premierea Tearuhii 
de Coined!

din Bucureti
PARIS 29 (Agerpre. — La 

sfîrșitul celei de-a -a sta
giuni a Teatrului Ițiunilor 
de la Paris, juriul eatrului 
Internațional al finelor cri- 
M<!i a acv.jqț Premi pentru 
cea mai bună paru„e na_ 
țională Teatrului de die 
din București pentrurei 
spectacole pe care re- 
zentat — cu o mențșe- 
cială pentru „Troilussi- 
da“ de Shakespeare, (ia 
lui David Esrig.

Cupa transmisibilă a- 
trului Națiunilor a f,r- 
dată orașului Florenț a 
prezentat piesa „Romn- 
lleta“ de Shakespeareia 
lui Franco Zeffirelli.

A.

tratative, în 
bombarda 

asupra teri 
și ex]

bitorul a arătat cț. 
vor să dea impresia 1 
spre o reglementai 
nică, deoarece s-au ir. 
lit în acest război și 
că sînt nevoite să țini 
de creșterea mișcării. 
perialiste. „Cine poate 
dă în sinceritatea deci 
politicienilor americani 
vire la 
continuă 
barbare 
R. D. Vietnam 
de represalii împotriva 
ților din Vietnamul d 
Vietnamul, a continuat 
torul, este linia înaii 
luptei forțelor iubitos 
pace din toate țările îm 
imperialismului și col 
mului. El a subliniat 
tanța pe care o are pen 
cea mondială unitatea 
țările socialiste, țările 
Africii și Americii Le 
mișcarea muncitorească 
națională.

A
nul acesta, după 
cum recunosc chiar 
cercurile oficiale din 
Tokio, exporturile 
japoneze au întîm- 
pinat serioase difi
cultăți atît în țările 
dezvoltate din
punct de vedere 

industrial cît și cele aflate în 
curs de dezvoltare. Dificultățile 
au fost provocate de numeroase
le restricții pe care țările impor
tatoare le-au introdus pentru 
mărfurile japoneze. Motivele im
punerii restricțiilor au fost bine
înțeles diferite. Dacă țările dez
voltate au hotărît frînarea im
porturilor din Japonia cu scopul 
( a-și proteja propria produc
te, țările în curs de dezvoltare 
au făcut aceasta în lipsă de va
lută. Cartea albă asupra comer
țului exterior japonez, dată pu
blicității în cursul săptămînii tre
cute, avertizează asupra faptului 
că economia japoneză este pri
mejduită de recesiune, mai ales 
din cauza dificultăților întîmpi- 
nate în comerțul exterior. „Pri
mele simptome ale unei stagnări 
a comerțului international încep 
să se contureze în Occident, iar 
protecționismul, dușmanul numă 
ml unu al Japoniei capătă forțe" 
subliniază autorii Cărții albe.

Restricțiile americane au du:- 
la o considerabilă scădere a Vo
lumului mărfurilor japoneze des
făcute pe piața Statelor Unite, 
îndeosebi al produselor industrii
lor textile, metalurgice, de apa
rate electrice și radio. Presa din 

Tokio relatează că exportul japo
nez de aparate de radio cu tran- 
zistori în S.U.A. a scăzut în ulti
mul an cu 12 la sută față de 
1963. O vie nemulțumire și o 
deosebită îngrijorare au stîrnit în 
cercurile de afaceri japoneze 
proiectele de lege supuse în ul
tima vreme Congresului S.U.A. 
Aceste proiecte preconizează o 
serie de noi măsuri în vederea 
îngrădirii importurilor la produ
sele de lînă, încălțăminte și fur
nir din Japonia. într-un raport 
special publicat de Consiliul gu-

Exportul japonez în dificultate

vemamental suprem pentru pro
blema exporturilor se arată că 
„Japonia este nevoită să autoex- 
cludă de pe lista de exporturi 
în S.U.A. 57 de articole". De a- 
eeea în arhipelag se aud voci 
- are cer guvernului de la Tokio 
■ă se situeze pe o poziție fermă 
și să convingă partea americană 
'ă țină seamă de interesele ja
loneze.

O însemnată scădere au înre
gistrat exporturile japoneze în 
Anglia și în țările Pieței comune, 
datorită atît barierelor vamale o- 
bișnuite (la care, în cazul Marii 
Britanii, se adaugă și faimoasa 

suprataxă de 15 și apoi de 10 la 
sută) cît și unor restricții intro
duse special pentru mărfurile ja
poneze. Recent Comisia Pieței 
comune a autorizat Belgia, O- 
landa și Luxemburgul să adopte 
măsuri vizînd frînarea afluxului 
de produse textile japoneze pe 
piața lor. Anterior asemenea au
torizații obținuseră Franța și Ita
lia. Aceasta din urmă studiază în 
prezent introducerea de restricții 
la un număr de 118 articole ja
poneze, iar Franța — la 68 de 
articole. „Cei șase" au cerut a

semenea autorizații deoarece, 
profitînd de tarifele interne scă
zute, unii parteneri (mai ales 
R.F.G.) procedează la reexporta
rea de produse importate din 
terțe țări, printre care la loc de 
frunte Japonia.

Și ta privința piețelor europe
ne oficialitățile japoneze au fost 
nevoite să ia unele măsuri. Ast
fel, guvernul japonez intențio-. 
nează ca la sfîrșitul acestei luni 
să reia tratativele cu țările vest- 
europene pentru înlăturarea ba
rierelor anunțate sau existente (o 
delegație comercială japoneză se 
și află de mai multe zile în Eu

ropa). în timpul vizitei pe care 
o va face la Paris și Bruxelles 
ministrul japonez al comerțului 
exterior și al industriei, Miki, in
tenționează să ceară țărilor 
C.E.E. și A.E.L.S. să înceteze 
discriminările împotriva produ
selor japoneze, promițîndu-le în 
schimb o „reglementare rezona
bilă" a prețurilor de export, care 
să nu constituie o amenințare 
pentru producția țărilor din cele 
două organisme.

Totodată, era de așteptat ca 
producătorii japonezi să caute 

să-și intensifice exporturile pe 
alte piețe, unde să nu se lovească 
de barierele amintite. Una din a- 
ceste piețe a fost America Lati
nă, în care vînzările japoneze au 
înregistrat creșteri. De unde în 
1963 Japonia importa din țările 
latino-americane mărfuri în va
loare de 560 milioane dolari, în 
timp ce exportul său se ridica la 
numai 330 milioane dolari, în 
anul următor exportul depășea 
deja cu 200 milioane dolari im
portul.

în programul japonez al acti
vității de afaceri pe exercițiul fi
nanciar 1965—1966 se pune ac

centul pe necesitatea • depistării 
unor noi piețe externe. în acest 
sens programul acordă o mare a- 
tenție țărilor africane și asiati
ce. Se prevăd vizite ale unor de
legații comerciale în țări ca In
donezia, Filipine, Tailanda, Cam- 
bodgia și altele. în luna octom
brie un grup de experți ai fir
melor japoneze exportatoare de 
mașini vor vizita Kenya, Tanza
nia, Etiopia, Sudanul și alte țări 
africane pentru a obține anumite 
contracte. Pentru țările în curs 
de dezvoltare care au adoptat 
măsuri de limitare a importurilor 
la produsele japoneze, din lipsă 
de valută, japonezii sînt dispuși 
să ofere chiar și credite pentru 
finanțarea tranzacțiilor.

Prin toate aceste acțiuni, Japo
nia speră să facă față actualelor 
dificultăți din sfera exportului și 
să-și mențină o balanță comer
cială activă. In acest context, în 
cercurile de afaceri japoneze se 
vorbește tot mai mult de o ex
tindere a comerțului cu țările so
cialiste, amintindu-șe că numai 
în cursul anului trecut comerțul 
dintre Japonia și țările socialiste 
a crescut cu 66 la sută față de 
1963, ajungînd la suma de 
918 000 000 dolari.

Avînd însă în vedere recentele 
măsuri luate în Europa apuseană 
împotriva mărfurilor japoneze, la 
Tokio se exprimă deocamdată un 
optimism destul de moderat, iar 
în ceea ce privește industria tex
tilă, o destul de serioasă îngrijo
rare.

ION D. GOIA

î
R. P. POLONA. Vedere pa

noramică a orașului Nowa 

Huita
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nomice, joacă un rol 
esențial în viața prin
cipatului.

Convenția dintre 
S.B.M. și guvernul 
monegasc cuprinde în
să o prevedere care-1 
deranjează foarte mult 
pe Onassis și pe care 
acesta ar dori cu ori
ce preț s-o vadă abro
gată. Este vorba de 
dreptul de veto a! 
guvernului Monaco-

Onassis în 
convenției cart 
dea participare 
la modernizări, 
iectate. „Spe 
Onassis •— a 
prințul — trim 
tematic p. 
noastre de a. 
și modernizare, 
învestit niciod 
me noi în re 
de interes gem 
cum se angajt.

de răscoală
Cearta din 

regatul rulete
in Ecuador

QUITO. — După cum transmite 
agenția Reuter, garnizoana, din 
provincia ,,E1 Oro", cea mai mare 
provincie a Ecuadorului, s-a răs
culat luni împotriva juntei militare 
de dreapta condusă de amiralul 
Jijon. Un comunicat al armatei 
ecuadoriene a arătat că răsculații 
au preluat controlul asupra sta
ției de radio de unde au transmis 
un apel cerînd sporirea soldelor 
militarilor, îmbunătățirea asistenței 
medicale pentru militari și fami
liile lor, precum și alte revendi
cări. Intr-un alt comunicat .dat 
publicității, marți s-a anunțat înă
bușirea răscoalei de către forțele 
armate trimise de pe aeroportul 
militar Simon Bolivar.

De diva timp : în
coace prințul Rainier 
ai Ill-lea al Monaco- 
ului a luat obiceiul 
de a ridica, periodic, 
glasul pentru a arun
ca anatema asupra Iui 
Aristotel Socrate Ona- 
ssis, proprietarul cazi
noului de la Monte 
Carlo. Ultima din a- 
ceste luări de poziție 
ale prințului s-a pro
dus cu ci teva zile în 
urmă și se pare că a 
tost cea mai drastică 
dintre toate. Rainier 
a! Ill-lea l-a amenin
țat pe Onassis, nici 
mai mult nici mai pu
țin, cu naționalizarea 
tuturor proprietăților 
acestuia din urmă 
dacă va refuza, în 
continuare, să colabo
reze cu conducerea 
principatului.

Tranzacția care stă 
la baza actualei dis
pute a avut loc în 
1958, cînd „Societe 
des Bains de mer“ 
(S.B.M.), care cuprinde 
cazinoul și alte loca
luri de joc, întreprin
derile pentru servirea 
turiștilor, vile și hote
luri, era în deiicit. A- 
lunci armatorul miliar
dar Onassis, de origi
ne greacă dar cu pa
șaport argentinian, o 
prins momentul și a 
cumpărat cazinoul de
venind stăpîn pe ma
joritatea acțiunilor 
S.B.M. care, datorită 
importanței sale eco

ului, în speță al prin
țului Rainier al Ill-lea, 
în principalele hotărîri 
ale societății.

Pentru a-1 sili pe 
prinț să revizuiască a- 
ceastă convenție, Ona
ssis a adoptat tactica 
boicotării proiectelor 
de modernizare urba
nistică a principatului. 
Or, în aceste proiec
te Rainier al Ill-lea 
punea mari speranțe.

Monarhul acestui 
stat liliputan (1,5 km. 
pătrați și 20 400 locu
itori) îi impută astăzi 
miliardarului Socrate

Mulți s-au n 
violența atacu 
sat de Rainie 
noscută fiind 
tea poziției fii 
a lui Onassis, 
de represalii 
mare. Unii obs 
au făcut însă c 
sprijinul unor 
influente din 
care ar fi ta 
înlăturării mi! 
lui și preluării 
cerii S.B.M. de 
joritate franc, 
gașcă.
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