
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I Președintele Consiliului de Stat.
Nicolae Ceaușescu, a primit

pe ministrul poștelor al S. U. A.
Președintele Consiliului de 

Stat • al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit miercuri după-amiazâ pe. 
Winton Blount, ministrul poște
lor al S.U.A.

La primire a participat Flo
rian Dănălachc, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor.

A fost de față Leonard C. 
Meeker, ambasadorul S.U.A. la. 
București.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire despre dezvoltarea 
relațiilor bilaterale dintre Ro
mânia și Statele Unite ale A- 
mericii.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
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Mitingul prieteniei dintre 
Partidul Comunist Român

metodologie și filozofia științei
Miercuri au continuat la 

București lucrările celui de al 
TV-lea Congres internațional de 
logică, metodologie și filozofia 
științei.

Programul zilei a cuprins co
municări pe secții, simpozioa

ne, care au abordat o arie lar
gă de probleme din aceste do
menii. Totodată, numeroși oa
meni de știință au ținut con
ferințe care au reținut atenția 
participanți'or prin complexi
tatea și actualitatea tematicii 
abordate.

Seara, în cinstea partiHnan- 
ților la congres a Cost prezen
tat un spectacol de gală. In a- 
ceeași zi, a avut loc adunarea 
generală a Diviziei de logică, 
metodologie și filozofia științei.

Lucrările Congresului conti
nuă.

și Partidul Comunist din Japonia
Miercuri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
nera! al Partidului Comunist 
Român. împreună cu tovarășul 
Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului Comitetului Central 
a1. Partidului Comunist din Ja
ponia. au vizitat Fabrica de ma- 
șini-unelle și agregate din Ca
pitală.

Cei doi conducători de partid 
au fost însoțiți de tovarășii 
Emil Bodnaraș. membru al Co
mitetului Executiv, ai Prezidiu
lui Permanent al C.C. a! P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Paul Niculescu-Miz.il, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. a] P.C.R, Alexandru Sen- 
covici. membru al C.C. al P.C.R.. 
Ștefan Andrei, membru su- 
pleant al C.C. al P.C.R., prim
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., iar din partea japo
neză de tovarășii Tomio Nis- 
hizawa. membru al Biroului 
Permanent al Prezidiului C.C. 
al P.C.J.. Koichiro Ueda. mem
bru al Prezidiului C.C. al

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși.

Doresc să exprim satisfac
ția Comitetului Central ai 
partidului nostru pentru vizita 
pc care delegația Partidului 
Comunist Japonez, condusă de 
tovarășul Miyamoto o face in 
țara noastră, ca răspuns la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. (A- 
plauze puternice, urale).

Salutînd în mod călduros, și 
Ia acest miting de prietenie, in 
numele comuniștilor români și 
a! clasei muncitoare române, 
al oamenilor muncii din patria 
noastră, delegația de partid 
condusă de tovarășul Miyamoto, 
considerăm această vizită ca o 
expresie a solidarității comu
niste dintre partidele noastre, 
dintre clasa muncitoare din 
România și clasa muncitoare 
din Japonia. (Aplauze puterni
ce). Doresc, de asemenea. să 
adresez participanților la mi; 
ting, tuturor oamenilor muncii 
din această uzină, un salut 
călduros din partea Comitetu
lui Central al Partidului. (Aplau
ze puternice).

Timp de 12 zile delegația 
Partidului Comunist Japonez a 
vizitat România și a putut cu
noaște unele aspecte din acti
vitatea desfășurată de poporul 
nostru în construcția socialistă 
a patriei, rezultatele obținute 
de oamenii muncii din România, 
sub conducerea Partidului Co
munist. în edificarea orânduirii 
socialiste. Sperăm că tovarășii 
japonezi și-au putut face bune

P.C.J., Shiro Toyoda, mem-
; P.C.J..

Eizo Kobayashi, membru suple
ant al C.C. al P.C. J., Hiroshi Ki- 
kunami. activist la Secția Inter
națională a C.C. al P.C.J.

La intrarea în uzină oaspe
ții sînt salutați de tovarășii 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. 
Dumitru Joița. prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Popular al 
Municipiului București, de mem
bri ai conducerii Centralei in
dustriale de mașini unelte, ai 
Comitetului de direcție al fa
bricii, de reprezentanți ai Co
mitetului de partid și U.T.C., 
ai organizațiilor de masă.

In fața unor machete și gra
fice are loc o scurtă prezen
tare a realizărilor și perspec
tivelor uzinei. Gazdele infor
mează despre activitatea ce se 
desfășoară aici în îndeplinirea 
sarcinilor planului cincinal, des
pre aportul acestei mari unități 
a industriei românești construc
toare de mașini la înzestrarea 
economiei naționale cu mașini- 
unelte de înaltă performanță.

Conducătorii de partid români 
și japonezi vizitează apoi cî- 

impresii despre ceea ce este in 
stare să realizeze un popor e- 
liberat de asuprire, un popor 
stăpîn pe destinele sale, hotărît 
să-și făurească viața așa cum o 
dorește el- (Aplauze puternice, 
urale).

Discuțiile dintre delegațiile 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Japonez du 
fost prietenești și tovărășești : 
în cadrul lor au fost abordate 
atît probleme ale relațiilor din
tre partidele noastre — care se 
dezvoltă tot mai mult, pe baza 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar — cil 
și ale relațiilor dintre poporul 
român și poporul japonez care, 
de asemenea, cunosc o dezvol
tare continuă ; aceste relații — 
atît cele dintre partidele noas
tre cit și cele din țările noastre 
— contribuie la cauza păcii în 
întreaga lume. (Aplauze puter
nice).

De asemenea, în cadrul dis
cuțiilor am făcut Un schimb de 
păreri asupra problemelor ac
tuale ale situației internațio
nale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești mondiale, con- 
statind cu satisfacție dezvolta
rea ascendentă a forțelor anti
imperialiste. intensificarea lup
tei clasei muncitoare sub con
ducerea comuniștilor, a luptei 
tuturor forțelor antiimperialis
te împotriva politicii imperia
liste de forță și dictat, pen
tru pace si colaborare între 
ponoare. (Aplauze puternice).

Tovarășul Miyamoto ne-a vor
bit pe larg despre situația din 

teva din sectoarele de fabrica
ție. Se urmărește la fața locu
lui modul de realizare, la un 
înalt nivel tehnic, a mașinilor- 
unelte grele, a mașinilor agre
gate unicate, a strungurilor Ca
rusel, mașinilor de alezat și 
frezat.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kenji Miyamoto, ceilalți oaspeți 
sînt informați despre eficiența 
aplicării sistemului informațio
nal integrat, conceput de spe
cialiștii uzinei împreună cu 
Centrul de perfecționare a pre
gătirii cadrelor de conducere 
din ’întreprinderi — CEPECA.

In încheierea vizitei, în ma
rea hală a uzinei, are loc un 
însuflețit miting închinat prie
teniei dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Japonia, dintre popoarele ro
mân și japonez. Miile de mun
citori, tehnicieni și ingineri, 
participant la miting, întîmpi- 
nă cu urale prelungite, cu pu
ternice aplauze pc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kenji 
Miyamoto, pe ceilalți condu
cători de partid români și ja
ponezi. Minute în șir se scan

Japonia, despre succesele înre
gistrate de’ Partidul Comunist 
Japonez și de alte forțe demo
cratice. de clasa muncitoare și 
poporul japonez, în lupta îm
potriva imperialismului, pen
tru dezvoltarea democratică și 
progresistă a Japoniei. Ne bu
cură in mod sincer succesele 
obținute de Partidul Comunist 
Japonez și de forțele democra
tice și urăm din toată inima 
Partidului Comunist Japonez noi 
succese în activitatea sa pentru 
dezvoltarea democratică a Ja
poniei, pentru socialism, in 
lupta împotriva imperialismu
lui. pentru pace. (Aplauze pu
ternice ; urale).

In cursul discuțiilor, noi am 
înfățișat tovarășilor japonezi 
preocupările actuale ale parti
dului și poporului român. De 
altfel, dragi tovarăși japonezi, 
cred că ați putut să constatați, 
in contactele care le-ați avut 
cu activul de partid și cu oa
menii muncii din țara noastră, 
că întregul popor român spri
jină politica internă și externă 
a partidului, înfăptuiește nea
bătut hotărârile Congresului al 
X-lea al P.C.R.. care urmăresc 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Ro
mânia. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Știm că Japonia este. în ge
neral, o țară dezvoltată din 
punct de vedere industrial și 
economic. Pentru a avea o ima
gine mai completă asupra rea
lizărilor obținute de poporul 
român într-o perioadă istorică 

dează ..Ceaușescu — P.C.R/. 
Toți cei prezenți, dau glas dra
gostei față de partid, față de 
secretarul său general, își ex
primă adeziunea deplină la po
litica internă și externă, mar- 
xist-leninistă a partidului și 
statului, hotărârea de a o în
făptui neabătut.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Nicolae Popa, secre
tarul Comitetului de partid al 
fabricii.

Au luat apoi cuvîntul, mun
citorul Ion Vișan, inginerul 
proiectant Felicia Teodorescu, 
și maistrul Marin Popa.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, primit cu vii și în
delungi aplauze, expresie a 
sentimentelor de dragoste .și 
stimă față de conducătorul 
partidului și statului nostru, a u- 
nității de monolit dintre partid 
și popor — a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Salutat călduros, cu aplauze 
puternice și îndelung repetate, 
elocventă manifestare a spiri
tului internaționalist în care 
partidul educă clasa noastră 
muncitoare și întregul popor, 

scurtă, ar trebui desigur să 
cunoașteți cum se prezenta Ro
mânia cu numai 20 de ani in 
urmă; atunci ar reieși și mai 
grăitoare marile realizări obți
nute pe calea socialismului dc 
poporul nostru, faptul că nu
mai socialismul deschide posi
bilitatea ca într-o . perioadă 
scurtă un popor să poată obține 
succese mărețe pe calea indus
trializării. a înfloririi vieții sale 
materiale și spirituale. (Aplauze 
puternice, urale).

Acum. în întreaga noastră 
țară se depun eforturi și se 
desfășoară o amplă activitate 
pentru realizarea cu succes 
a noului plan cincinal. Primele 
8 luni se încheie cu rezulta
te bune, atît pe întreaga țară 
cît și în capitala patriei noas
tre, și — după cîte știu — și 
de către colectivul uzinelor pe 
care le vizităm astăzi, al Fa
bricii de mașini-unelte și agre
gate București. (Vii aplauze).

Am putut vedea și astăzi u- 
nele realizări ale colectivului 
dumneavoastră; aveți o serie de 
rezultate bune. Uzina s-a dez
voltat rapid, fiind realmente 
născută în anii socialismului; 
ea este dotată cu tehnică a- 
vansată, produce mașini-unelte• 
moderne. In următorii cinci ani. 
se prevede un program de dez
voltare destul de mare a uzi
nei, deși, țlnînd seama de do
tarea ei, de capacitatea colecti
vului de oameni al muncii care 
s-a închegat aici și, totodată, 
avînd în vedere necesitățile în

a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Kenji Miyamoto.

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă de fierbinte entuziasm. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Kenji Miyamoto își string căl
duros miinile.

Sub cupola marii hale, răsună 
urale. Se scandează .Ceaușescu- 
P.C.R.". Mii de glasuri aclamă 
pentru prietenia frățească din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Ja
ponia. Este o manifestare a- 
dînc grăitoare a solidarității in
ternaționaliste dintre comuniș
tii români și japonezi, a ade
ziunii depline față de politica 
pe care o promovează cu con
secvență Partidul Comunist 
Român, pentru dezvoltarea le
găturilor frățești cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, 
cu forțele antiimperialiste de 
pretutindeni în interesul întă
ririi unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
al cauzei socialismului și păcii, 

înainte de plecare, tovarășul 
Kenji Miyamoto a semnat în 
cartea de onoare a fabricii.

(Agerpres)

zestrării economiei naționale, cit 
și cerințele de a exporta .pro
dusele dumneavoastră pe piața 
internațională, consider că a- 
ceastă întreprindere trebuie 
să-și propună să facă mai mult 
decît este prevăzut în planul 
cincinal. (Aplauze puternice). 
Este adevărat că programul u- 
zinei s-a mai suplimentat de 
vreo două ori, dar consider că, 
și așa, este încă loc ca oa
menii muncii, colectivul, folo
sind an de an tot mai rațio
nal mijloacele din dotare, să 
producă un număr mai mare 
de mașini-unelte. Eu sînt con
vins că dumneavoastră, în frun
te cu comuniștii, cu colectivul 
de conducere, veți realiza a- 
ceastă sarcină. (Aplauze puter
nice). Doresc să vă adresez fe
licitări pentru ceea ce ați rea
lizat pînă acum și să vă urez 
succese și mai mari în activi
tatea dumneavoastră. (Aplauze 
prelungite, urale).

Este de înțeles că trebuie să 
nc preocupăm permanent de 
a perfecționa activitatea noas
tră în toate domeniile, de a 
mobiliza eforturile clasei mun
citoare, țărănimii, intelectuali
tății, ale întregului popor, pen
tru a înfăptui cu succes pro
gramul dezvoltării României so
cialiste. Pentru noi toți este 
clar că în lumea de astăzi

(Continuare în pag. a 2-a) 

in salba 
dc reali
zări ale 
construc

torilor
încheierea bilanțului pe 

luna august a confirmat încă 
o dată în plus hărnicia con
structorilor de locuințe din 
Valea Jiului. Strădaniile și 
dăruirea in muncă ale mun
citorilor și cadrelor tehnice 
de pe șantierele Grupului 
T.C.H. s-au materializat in 
predarea a 100 de aparta
mente. In cadrul acestora, 
blocul E 3-1 din cartierul 
Aeroport — Petroșani a fost 
predat cu un devans de o lună 
de zile față de termen. In 
ultima zi a lunii august a 
fost, de asemenea, predată 
școala cu 16 săli din Lupeni.

Tradiția vredniciei, dc a 
termina și preda obiectivele 
înainte de termen, este con
tinuată de constructorii noș
tri. La Vulcan se află cu lu
crările avansate blocul B-3, 
cu 66 de apartamente, care 
va fi dat în posesia benefi
ciarului încă în prima, jumă
tate a lui septembrie, în loc 
de 30 septembrie cît o ter
menul.

Despre rivna depusă pentru 
îndeplinirea sarcinilor actua
lului cincinal de constructorii 
Grupului T.C.H. vorbește și 
faptul că in cele opt luni tre
cute planul anual la con
strucția de locuințe a fost 
îndeplinit in proporție de 78 
la sută. Dp ia începutul a- 
nului au fost terminate și 
predate 539 de apartamente 
— cu 160 mai multe decit 
prevederile pe cele 8 luni.

Meritoriu de consemnat din 
salba acestor prestigioase suc
cese este și faptul că ele au 
fost dobîndite concomitent cu 
pregătirea condițiilor pentru 
activitatea pe anul viitor. 
Pînă în prezent, pe șantie
rele Grupului au fost atacate 
ca front de lucru pe anul 
1972, un număr de 4 blocuri 
ce vor însuma 120 de aparta
mente, respectiv blocul II 2-1 
la Petroșani, blocurile 11 și 
13 II la Vulcan. Totodată se 
așteaptă proiectele în vederea 
atacării lucrărilor la blocu
rile D 1-6 și D 2-2 la Petro
șani, iar la Vulcan la blo
curile 9 A și 9 B. Pentru 
perioada de iarnă este deja 
asigurat front de lucru la 
motelul „Ganibrinus" Petro
șani, la blocurile D-10 Pe- 
trila, la complexul de deser
vire Lonea, stația 110 kV 
Vulcan, blocul C 3 Lupeni, 
complexul de deservire Uri- 
cani și alte obiective de in
vestiții social-culturale.

Afirmarea criticii și 
autocriticii, a combativității 

partinice — 
chezășie a intensificării 

procesului de 
EDUCAȚIE COMUNISTA

Pregătită minuțios de către 
biroul comitetului dc partid al 
minei Lonea, recenta adunare 
a activului de partid a marcat 
un evident pas pe calea ridică
rii activității politice pe o 
treaptă superioară, a întăririi 
continue a rolului organizații
lor de partid în viața colectivu
lui de la această mină. Discu
țiile vii, principiale, criticile Ja 
obiect adresate de vorbitori au

• ♦ •
Dezbaterea 
activității 
ideologice

• ♦ •
conținut idei și sugestii care 
își mențin o anumită valabili
tate chiar și pentru alte ex
ploatări miniere, fapt ce nc 
obligă la o relatare amănunți
tă, la sublinierea pregnantă a 
neajunsurilor semnalate, înțelc- 
gind aceasta, ca o dorință a co
muniștilor care și-au exprimat 
cu mult curaj partinic, cu mul
tă combativitate punctul de 
vedere asupra unor lipsuri evi
dente. Mai deosebito ni s-au 
părut cele rostite în legătură 
cu activitatea „de suprafață" 
desfășurată pe alocuri. Iar. 
dacă la sfârșitul lucrărilor ple
narei anumite critici nu au fost 
înțelese sau însușite în sensul 
lor pozitiv, aceasta nu diminu
ează cu nimic din valoarea 
dezbaterilor, din principialitatea 
cu care au fost purtate.

Ințelegînd. din capui locului, 
necesitatea de a întări spiritul 
combativ în rîndu! comuniști
lor, de a elimina mar.Testările 
de automulțumire adăpostite 
după dictonul «dacă producția 
..merge', „merge,, și munca po
litică-, comitetul de partid a 
insistat, în informarea prezen
tată plenarei, asupra acelor 
neajunsuri care se răsfrîng în 
întreaga viață de partid a or
ganizației. ..Sînt încă serioase 
rămîneri în urmă — s-a arătat 
în informare — mai ales în 
afirmarea vie a combativității, 
a spiritului militant revoluțio
nar, ■ asigurării unui înalt con

ținut politic și ideologic acti
vității desfășurate de fiecare 
comunist". O sumară analiză 
retrospectivă a prilejuit mem
brilor biroului o constatare ne
așteptată : „In cele 57 de adu
nări generale ale organizațiilor 
de bază, in ședințele de birou 
ale comitetului de partid s-au 
abordat in exclusivitate pro
bleme economice și organiza
torice. S-a ajuns astfel la im
primarea unui caracter unilate
ral conținutului adunărilor ge
nerale, axat cu preponderență 
pe teme de producție". Mate
rialele de analiză prezentate în 
aceste adunări sau ședințe de 
lucru au abundat în cifre și 
fapte, oglindind cu lux de amă
nunte numai acele probleme cu 
care membrii de partid erau 
mai familiarizați. dovedind, 
prin antiteză, absența totală a 
unor dezbateri avînd drept su
port o interpretare politică a 
fenomenelor care frâ mintă co
lectivul.

Evidențiind activitatea mul
tiplă desfășurată de mulți co
muniști — ingineri. maiștri, 
conducători ai procesului de 
producție — care vădesc cali
tăți de buni educatori, în rîn- 
dul cărora trebuie amintiți to
varășii Ghiță Popescu, Ludovic 
Repaș, Constantin Cîorbea. Ni
colae Popovici, Petru Stupu, 
loan Bălănescu, Maria Farcaș, 
Maria Mercioiu și alții, infor
marea a scos în evidență și re
versul acestei situații, adică ac
tivitatea necorespunzătoare n 
unor conducători care descon
sideră sarcinile politice ce le 
sînt trasate, socotmdu-îe preo
cupări exclusive ale organiza
țiilor de partid Comuniștii 
loan Goncea, Iuliu t’icoară, 
loan Onici, Cornel Stoicoiu, 
Dumitru Olteanu, Iosif Gycri, 
Aurel Marhan, Eronim Damian 
si alții vor trebui să înțeleagă 
— s-a arătat în informare, ca 
o concluzie desprinsă din în
săși recomandări1 e secretarului 
generai al partiduiu’, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că tova
rășii care sînt puși să conducă 
oricare sector de activitate sînt

I. mustața

(Continuare in pag. a 2-a)

Cuvintarea tovarășului Kenji Miyamoto
Dragă tovarășe Ceaușescu,

Dragi tovarăși și prieteni,

In primul rînd. aș dori să. 
exprim din toată inima mulțu
mirile noastre pentru primirea 
călduroasă și sentimentele de 
solidaritate manifestate față de 
delegația Partidului Comunist 
din Japonia de către tovarășul 
Ceaușescu și c-eilalți tovarăși. 
(Aplauze îndelungate, urale).

De L. dota de 20 august, cînd 
delegația P.C. din Japonia a 
sosit în țara dumneavoastră, au 
trecui mai bine de 10 zile. In 
cursul acestei perioade, am a- 
vut discuții tovărășești și pri
etenești cu o delegație a Parti
dului Comunist Român, condu
să de tovarășul Ceaușescu. Am 
participat la demonstrația oa
menilor muncii prilejuită de 
cea de-a XXVII-a aniversare 
a insurecției eroice de la 23 
August. Am vizitat Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist 
șț a mișcării revoluționare și 
democratice din România, care 
demonstrează grăitor lupta eroi
că a poporului român și isto
ria strădaniilor sale pentru li- 
berta’e. De asemenea, am vizi
ta: multe întreprinderi. orașe 
și sale din diferite regiuni ale 
țării, precum și școli și orga
nizați; de partid. Aș dori, și

BSt prilej -
pentru primirea frățească ș: 
caldă făcută delegației P.C. dm. 
Japonia de către partidul •> 
poporul dumenavoastră. (Aplau
ze puternice).

Toate aceste vizite și acțiuni 
m-au făcut sâ înțeleg in mod 
concret că clasa muncitoare din 
România’ și masele largi ale

poporului luptă cu cea mai 
mare abnegație și întreaga lor 
energie pentru progresul con
tinuu al României socialiste 
slrîns unite în jurul Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
(Aplauze).

La Combinatul siderurgic și 
Șantierele navale din Galați, 
la Uzina Electroputere și la 
Combinatul Chimic din Craio
va. pe platforma industrială și 
in cooperativele agricole de 
producție din județul Argeș, la 
Porțile de Fier și de-a lungul 
Dunării am văzut multe între
prinderi șî mulți oameni.

Ceea cg este comun tuturor 
acestor locuri este pasiunea co- 
virșitoare și patriotismul socia
list care fac ca plaiurile socia
liste ale țării dumneavoastră să 
devină cît mai curînd bogate, 
depășind toate obstacolele și a- 
doptînd cele mai recente cuce
riri ale științei și tehnologiei : 
totodată ele dovedesc solida u- 
nitate dintre partid și clasa 
muncitoare, țărănime, intelec
tuali și masele largi. Aș dori 
din nou să subliniez convinge
rea mea, așa cum de altfel am 
mai făcut-o în cursul vizitelor 
de pînă acum, că în țara dum
neavoastră construcția socialis
tă va obține noi progrese și 
victorii depășind toate obstaco
lele. (Aplauze prelungite).

In orezent. Partidul Comunist 
Român își elaborează in mod 
independent linia sa politică 
internă și externă pe baza con
dițiilor concrete istorice exis
tente in țara dumneavoastră, 
întărindu-și unitatea cu masele 
largi ale poporului și îndepli-

nindu-și astfel rolul său con
ducător. in actuala situație in
ternațională complexă, Parti
dul Comunist Roman, întregul 
popor roman își apără cu fer
mitate suveranitatea sa națio
nală, desfășurând în același 
timp o activitate de dezvolta
re a solidarității internaționa
le pe buza principiilor indepen
denței naționale, egalității și 
neamestecului în treburile in
terne (Aplauze puternice). In 
mod deosebit. în decursul ul
timilor ani, am urmărit cu mul
tă atenție activitatea partidului 
și poporului dumneavoastră. A- 
ceasta, deoarece întreaga dum
neavoastră activitate conține e- 
lemente noi, încurajatoare pen
tru clasa muncitoare și poporul 
japonez în ce privește idealul 
construcției socialiste. Forțele 
reacționare din lumea capita
listă, inclusiv din țara noastră 
atacă sub diferite forme teoria 
socialismului științific și idea
lurilor comunismului, folosindu- 
se de lipsa actuală de unitate 
dintre țările sistemului socia
list, ce se manifestă in diferite 
forme. Iată de ce, în aceste 
condiții, imaginea construcției 
socialiste, strâns legată de pozi
ția de solidaritate internationa
list și independență pe care se 
situează partidul și poporul 
dumneavoastră constituie o pu
ternică încurajare pentru con
știința poporului japonez. (Aplau
ze îndelungate). Ne bucurăm 
de toate succesele obținute de 
poporul român sub conducerea 
Partidului Comunist Român și 
sperăm din toată inima că veți 
obține și în viitor noi și im
portante succese în lupta pen
tru cauza construirii societății

socialiste multilateral dezvolta
te. (Vii aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni,

Clasa muncitoare și poporul 
nostru' luptă în mod conștient 
și neabătut pentru propria sa 
emancipare, independență na
țională și dezvoltare democrati
că și pașnică, luptă împotriva 
opresiunii și exploatării de că
tre imperialismul american și 
capitalismul monopolist japonez 
care domină în țara noastră. 
Așa cum știți. Japonia este una 
dintre cele mai dezvoltate sta
te capitaliste ; în lumea capi
talistă producția ei națională 
globală urmează imediat după 
cea a S.U.A. In același timp, 
există circa 300 baze militare, 
inclusiv în Okinawa, care se 
găsesc sub ocupația militară 
a S.U.A. Circa 100 000 militari 
americani sînt staționați aci, 
ceea ce constituie un important 
cap de pod al agresiunii impe
rialiste americane împotriva 
Asiei.

In timpul celui dc-al II-lea 
război mondial, dumneavoas
tră ați avut o experiență eroi
că în lupta pentru independen
ță națională, libertate și elibe
rare de sub dictatura fascistă 
a armatei hitlerisle, și de aceea 
înțelegeți bine sentimentele 
poporului nostru. In Japonia 
există o ocupație loială sau se- 
mitotală de către forțele mili
tare ale S.U.A. care continuă 
de un sfert de secol : în mod 
deosebit Okinawa se află încă 
sub dictatura militară a S.U.A. 
In prezent, Japonia a fost 
transformată în cea mai mare

bază militară din Asia, folosită 
in războiul rușinos și nedrept 
purtat de către imperialismul 
american împotriva popoarelor 
indochineze, inclusiv împotriva 
poporului vietnamez. Importan
te operațiuni de atacare a 
Vietnamului sînt efectuate de 
la bazele din Okinawa. In pre
zent, datorită activității cîtor- 
va zeci de milioane dc oameni, 
și în primul rând datorită mun
citorilor. forțele de producție 
cunosc o puternică dezvoltare, 
se produc bogății. Totuși, capi
taliștii monopoliști japonezi 
subordonați imperialismului a- 
merican caută să-și mărească 
profiturile pe seama sacrifică
rii muncitorilor și lasă capita
lul monopolist american să in
vadeze Japonia. Ca urmare a 
acestor fapte, economia Japo
niei. aflată în miinile capitalului 
monopolist, s-a dezvoltat inten
siv într-o scurtă perioadă de 
timp. In același timp, munci
torii japonezi au salarii mici, 
trebuie să suporte prețuri mari, 
chirii ridicate și taxe grele.

In plus, datorită politicii 
S.U.A. și a cercurilor conducă
toare japoneze sînt desconside
rate fericirea și siguranța na
țiunii noastre prin contamina
rea atmosferei, râurilor și a 
apelor mării ceea ce consti
tuie o gravă problemă pentru 
sănătatea oamenilor. De ase
menea, datorită dezvoltării ne
limitate a producției de auto
mobile, au crescut accidentele 
de circulație care se cifrează la

(Continuare in pag. a 2-a)
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare di» pag. 1)

— lume a progresului tehnic 
șî științific rapid, revoluț. 
. ș putea spune — nu este po- 
6'bi‘ă construirea socialismului 
'. . . grad . .. _ . .. -
tare a inJustrîei pe baza teh
nicii celei mai avansate, fără 
ridicarea nivelului general d e- 
ccnomiei naționale: aceasta ce- 
eforturi, cere să învingem încă 
multe greutăți, dar fără a face 
;'<e .s’3 nu putem construi so-

(Aplauze puternice, prelungite).

pro pe 50 la sută a al' . 
pentru copii — .......

plan cir. ic (Aplauze puter
nice. prelungite). Am început

cii și va avea, în primul rii

Urm.
cern ,.i sporirea sorinilor in- 
cepind cu salariile mici și. du- 
pâ Cfim S’*’’ ne P™Punem 

riul minim să ajungă de la 
.500 de lei dt este în pre ent. 
',i 1 100 d lei (Aplauze prelun
gite. urale). Cunoașteți. d. a- 
H’menea. preocupările partidu
lui și statului nosLru privind 
construcția de locuințe, creșe. 
cămine de copii, pentru îm
bunătățirea asistenței sociale ia 
general. De altfel, eu fiind și 
deputat in această circumscrip
ție, — și știți și dumnea
voastră — că aici s-a înce
put construcția unui spital și 
a unei noi creșe: cred că vom 
1ndeplini și chiar depăși ceea 
re am stabilit Ia întâlnirea e- 
țcctorală pe care am avut-o cu 
«etătenii din această circum
scripție. (Aplauze prelungite).

Rezultatele construcției socia
liste se văd pretutindeni in 
țara noastră — in noile uzine, 
în dezvoltarea agriculturii, in 
noile locuințe. în construcțiile 
«ocial-culturale. în învățâmînt, 
i»:» știință, în ridicarea bunăs
tării poporului. Putem spune 
• ă întreaga politică a parti
dului nostru, tot ceea ce fa
cem este închinat omului, feri
cirii lui, înfloririi națiunii noas
tre socialiste. (Aplauze puter
nice. prelungite, urale).

-Odată cu aceste preocupări, 
-■'«eordăm o atenție mai mare 
decît pînă acum problemelor 
muncii politico-educative, for

(Urmare din pag. 1) 

un milion pe an și aduc un 
mare dezastru țării noastre.

In Japonia, în cursul primei 
jumătăți a acestui an au avut 
loc două importante campanii 
electorale pentru alegerile în 
Dietă și în organele adminis
trației locale. Cu această oca
zie, nu întâmplător. partidele 
reacționare, care se află în sluj
ba capitalului monopolist, au 
fost aspru criticate de întreaga 
națiune și obligate să bată în 
retragere. Alegerile au demon
strai progresul protestului e- 
nergic al maselor largi din Ja
ponia care doresc independen
tă, pace, dezvoltarea democra
tică -a sfatului și îmbunătățirea 
condițiilor de viață. (Aplauze 
indelungale).

Pairtidul Comun ist din Japo-
nia a ob'ținut în mod vzizibil
’in import ces în ;aceste

;ri. Ffkind ape! la cr■earea
unui front: unit a’1 forțe! or de-
mocicalice partidul nostru a de-
ous toată energia pentru a ob-
‘ine acest succes. Ca urmare a
acestor eforturi depuse de parti
dul nostru. în zone care cu
prind R0 la sută din întreaga 
populație a Japoniei s-a reușit 
ca in cadrul alegerilor locale 
să se creeze fronturi unite la 
care au participat Partidul co
munist, Partidul socialist și 
alte pături largi ale forțelor de
mocrate.

Cu ocazia alegerilor din pre
fecturi. am obținut in conti
nuare o victorie covârșitoare Ia 
Tokio, capitala Japoniei, care 
are o populație de zece milioa
ne 'ocuitori. De asemenea, la 
Osaka, a) doilea mare oraș al 
țării, cu o populație de 7.6 mi
lioane locuitori, și în alte câ
teva zone, forțele frontului unit 
ou înfrânt forțele și blocurile 
reacționare și au obținut o nouă 
victorie. (Vii și puternice a- 
plauze). In prezent, 25 000 000 
de japonezi trăiesc în zone 
guvernate de forțe progresiste.

Referindu-mă tot la rezulta- 
■cle alegerilor, trebuie să _ arăt 
■â Partidul Comunist din Japo
nia a obținut în unele locuri 
pînă 'a două treimi din vo
turi, iar candidații săi s-au pla
sat în multe zone mult mai 
bine decât în alegerile anteri
oare. (Aplauze prelungite).

In alegerile pentru Camera 
Consilierilor cu care ocazie 
Partidul socialist n-a vrut să 
participe ia front comun cu 
partidul nostru, noi am obți
nut circa cinci milioane de vo
turi, adică cu un milion mai 
mult decît în alegerile prece
dente. Partidul nostru a fost 
singurul partid care a progre
sat în ce privește numărul de 
depuîați aleși în Dietă, în ce 
privește numărul și proporția 
de voturi în general. Nu mai 

mării omului nou. constructor 
al socialismului. înlăturării din 
conștiința oamenilor a rămăși
țele;- ideologiei lumii capita- 
l;ste. . mentalităților retrogra
de, înapoiate, înarmării clasei 
muncitoare, a țărănimii, a in
telectualității. a tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră 
cu idealurile nobile ale •o>mu- 
rosmului. ale marxism-leninis
mului, cu concepția despre lu
me și despre viață a clasei 
muncitoare, a-e presupune e- 

daritate între oameni, îichida-

( Aplauze puternice, pre
lungite). Măsurile adoptate de

>tc 

orinduirii noi in țara sa : in 
felul acesta își îndeplinește in


sa muncitoare proprie, față de 
propriul popor, și, totodată, se 
•achită și de o îndatorire fun
damentală internațională. Suc
cesele obținute de România ca 
și de oricare altă țară în con
strucția socialistă, fac să creas
că prestigiul 
lume, să grăbească 
cialismului pe plan 
(Aplauze puternice, 
gate).

tă țar 
i, fac 
ciclismului în 

rtoria so
mon dial, 
indelun-

arași.

Viața internațională devine 
tot mai complexă : in raportul 
de forțe pe plan internațional 
au loc 
funde care duc la creșterea 
tinuă a forțelor 
liste, a rolului lor 
litică din întreaga 
cur. nu putem trece cu 
că încă mai au loc 
imperialiste de agresiune, 
politica imperialistă de forță 
dictat mai provoacă încă multe 
suferințe popoarelor de pe di
ferite continente : alîta timp cit 
sc menține imperialismul exis
tă și pericolul unor noi războa
ie, a unor noi agresiuni, inclu* 
siv al unui nou război mondial, 
lată de ce considerăm că în 
aceste condiții internaționale 
complexe este necesară întări
rea continuă a vigilenței, a 

schimbări tot mai pro- 
ron- 

antiimperia- 
în viața po- 
lume. Desi- 

vederea 
războaie 

că 
și

Cuvîntarea tovarășului Kenji Miyamoto
este necesar să spun că a', es
te rezultate constituie un prim 
pas pe calea misiunii istorice 
pe care partidul nostru o are 
de îndeplinit. Noi nu subesti
măm deloc faptul că cercurile 
conducătoare japoneze și im
perialismul american au încă 
rădăcini adînci și întinse. Dar 
este clar că rezultatele ultime
lor alegeri n-au un caracter 
temporar, ci indică cu claritate 
caracteristica vieții politice din 
Japonia din ultimii zece ani, 
adică un regres al forțelor re
acționare, o instabilitate a do
minației lor și o creștere a for
țelor progresiste și conștiente, 
conduse de partidul nostru. 
(Aplauze îndelungate).

Partidul Comunist din Japo
nia a obținut progrese in ulti
mii ani datorită perspectivei 
date dc programul nostru corect 
de realizare a revoluției demo
crate populare antiimperialis- 
te, de luptă împotriva capita
lului monopolist și datorită 
convingerii că se va realiza 
revoluția socialistă.

Partidul nostru a luptat cu 
consecvență pentru apărarea 
intereselor de zi cu zi ale ma
selor de oameni ai muncii care 
sînt obligate să ducă o viață 
inumană in condițiile exploa
tării de către capitalul monopo
list Infruntind diferite obsta
cole. inclusiv cele anticomu
niste ale social-democraților, 
partidul nostru a făcut întot
deauna apel la formarea fron
tului larg unit împotriva impe
rialismului și a capitalului 
monopolist. In cursul acestor 
lupte, parlidu) nostru a adus 
o contribuție originală în pre- 
zentarea perspectivelor țării 
situindu-se astfel fără întreru
pere pe poziția unui partid de 
avangardă. (Vii aplauz.c). In 
prezent, forța organizatorică a 
partidului nostru a crescut e- 
norm in comparație cu cea de 
acum 10 ani.

Numărul membrilor partidu
lui a crescut de șapte ori, iar 
tirajul organului de presă a 
crescut de cinci zeci de ori.

Una din cauzele importante 
ale acestor progrese obținute 
de partidul nostru se datorează 
faptului că el s-a situat în mod 
continuu pe poziția solidarită
ții internaționaliste și a inde
pendenței chiar în situațiile 
complexe și dificile existente 
în mișcarea comunistă interna
țională.

Partidul nostru a suferit se
rioase daune datorită unor fac
tori complecși existenți in inte
riorul și in afara sa, ca ur
mare a opresiunilor din perioa
da mac-arthismului și a primei 
părți a anilor 50. Invățî.nd din 
amara lecție istorica a acestei 
perioade, partidul și-a elaborat 
după aceea, o linie independen- 

unității forțelor anliimperialis- 
te, a acțiunilor lor tot mai 
ferme pentru a respinge poli
tica imperialistă de agresiune 
și război, de dictat și de forță, 
pentru a asigura dezvoltarea 
democratica a tuturor popoare
lor. fără nici un amestec din 
î .■ ă. (Aplauze puternice). A- 

vem ferma convingere < a for
țele care se opun politicii im
perialiste. care militează pentru 
progres social și pace sînt in- 
c-omparabil mai puternice decît 
iele ale imperialismului : dacă 
aceste forțe vor acționa unite 
de sînt în stare să asigure pa
cea. dezvoltarea independentă a 
tuturor națiunilor lumii (A- 
plauze puternice, prelungite).

Un rol important au în a- 
' castă luptă tarile sistemului 
socialist mondial, țări care con
struiesc noua orînduirc și care 
exercită o influentă tot mai pu
ternică pe plan internațional, 

■rermanent, cu consecvență, 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu toate țările socialiste. pentru 
întărirea unității acestora, con- 

toririle princip ce în activita
tea internat ion., iă ale partidu- 

(Aplau- 
zc puternice).

înțelegem rolșl iot ma im- 
portant pe care-J au țările ce 
au scuturat jugul imperialist și 

uonîal și luptă pentru ridica
rea lor economico-socială. țări

le dezvoltare. Consideră.
dezvoltarea colaborării cu aces
te state, ă unității acestor po
poare cu popoarele țărilor so- 
cialiste. cu forțele antiimperia- 
liste reprezintă singura cale 
sigură pentru progresul lor e- 
conomico-social, pentru lichi
darea înapoierii, pentru asigu
rarea dezvoltării rapide și ga
rantarea independenței lor na
ționale. a dreptului de a fi slă- 
pîne asupra tuturor bogățiilor 
lor. de a le folosi în conformi
tate cu interesele proprii. (A- 
plauze puternice).

Luptăm pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduirc so
cială : dorim să așezăm la 
baza acestor relații deplina ega
litate în drepturi intre toate 
țările, respectul independenței 
și suveranității naționale, nea
mestecul în treburile interne, 
precum șj renunțarea la forță 
și la amenințarea cu forța, co
laborarea reciproc avantajoasă. 
Desigur, cînd vorbim de rela
țiile cu țările socialiste, adău
găm întotdeauna la acestea 
principiile marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar, 
care călăuzesc partidele și po
poarele noastre. întrajutorarea 
și colaljorarea în construcția o- 
rînduirii noi, în vederea înflo
ririi fiecăreia din țările care au 
pășit pe acest drum. Avem
convingerea că afirmarea aces
tor principii in viața interna
țională deschide perspectiva 
minunată a unei lumi a cola

Partidul nostru a activat cu 
forțe proprii în "multe probleme 
interne și externe și a respins 
cu hotărîre diferite ingerințe 
în treburile sale .și ale mișcării 
democratice japoneze. Aceasta 
a ridicat în mod normai dem
nitatea partidului in ochii po
porului japonez.

$i de acum înainte, partidul 
nostru se va menține ferm pe 
pozițiile ce au la bază marxism- 
leninismul. (Aplauze îndelun
gate). Va merge înainte spre 
victoria revoluției japoneze ca 
un partid de avangardă al cla
sei muncitoare japoneze și își 
va asuma propria răspundere 
fată dc destinele poporului ja
ponez și în același timp va 
depune eforturi pentru cauza 
unei adevărate solidarități in- 
‘ern.il ionale. (.Aplauze puterni
ce).

Tovarăși și prieteni,

Fără îndoială, punctul central 
al situației internaționale actu
ale îl constituie problema lup
te: popa .retor indochine/e îm
potriva agresiunii imperialismu
lui american. După cum se știe, 
politica de agresiuni și război 
a forțelor reacționare a intim- 
pinat o ripostă în diferite zone 
ale lumii, din partea popoare
lor care doresc pacea și inde
pendența. In mod deosebit, 
lupta eroică a popoarelor din 
Indochina a pus imperialismul 
american într-o situație cu to
tul grea. Insă imperialismul a- 
merican n-a renunțat la pla
nurile sale neocolonialiste în a- 
ceâstă zonă, iar acum de fapt 
continuă războiul de agresiune. 
Iată de ce, lupta împotriva a- 
cestui imperialism constituie 
centrul luptei pe plan mondial 
intre forțele agresiunii și răz
boiului și forțelor anti imperia
liste și iubitoare de pace.

Trăsătura dominantă a situa
ției internaționale actua'e în 
ciuda zigzagurilor sale comple
xe o constituie faptul că ej nu 
se dezvoltă în favoarea forțelor 
imperialiste. Criza generală a 
capitalismului se agravează, 
așa după cum arată șj criza 
dolarului. Dar însăși natura 
imperialismului arată că forțele 
imperialiste nu se dau în lă
turi dc bunăvoie. De aceea, 
este cert că succesul luptei 
împotriva imperialismului de
pinde de dezvoltarea continuă 
a combativității și unității for
țelor antiimperialiste și demo
cratice. Considerăm acest lu
cru foarte important, deoarece, 
așa cum arată doctrina Nixon, 
imperialismul american, ținînd 
cont de lipsa de unitate a la
gărului socialist și a mișcării 
comuniste internaționale, duce 
un război agresiv împotriva po
poarelor Indochinei.

Sîntem convinși că întărirea

borării și păcii intre popoare. 
(Aplauze- puternice, prelungite), 

întotdeauna poporul nostru 
a acordat sprijin luptei poporu
lui vietnamez împotriva agresi
unii imperialismului american, 
luptei celorlalte popoare din 
Indochina : sprijinim propune
rile Frontului de Eliberare Na
țională din Vietnamul de sud. 
propuneri cane oferă o bază 
bună pentru încetarea războiu
lui din Indochina. Ne expri
măm convingerea că poporul 
vietnamez, popoarele din Indo
china vor obține victoria depli
nă in lupta lor, că ele își vor 
putea hotărî dezvoltarea fără 
nici un amestec din afară. Le 
urâm succes in această luptă 
și le asigurăm că vom fi per
manent solidari cu ele ! (A-
plauze puternice, prelungite).

Trăind in Europa ne preocu
păm, desigur, ca pe acest con
tinent — de unde au pornit in 
trecut două războaie mondiale
— să se instaureze relații noi 
de colaborare intre popoare, să 
re arigure securitatea tuturor 
statelor. De aceea milităm pen
tru realizarea unei conferințe 
■reneral-europene, pentru așeza
rea relațiilor dintre statele a- 
icslui continent pe noi princi
pii, eonsiderind că aceasta co
respunde nu numai intereselor 
Europei, dur și celor ale între
gii lumi. Avem convingerea că • 
popoarele europene pot și vor 
realiza securitatea pe continent. 
(Aplauze puternice).

Sîntem. de asemenea, preo-. 
cupați de faptul că înarmările 
cunosc o dezvoltare continuă, 
că sporesc continuu cheltuieli
le consacrate acestui scop — 
ele ajungînd in acest an la 
peste 200 de miliarde de dolari
— că pericolul armei nucleare 
amenință viața popoarelor. De 
altfel, poporul japonez este 
primul care a cunoscut groză
viile bombei atomice. Iată de 
ce poporul român își ridică! 
cu hotărâre glasul împotriva! 
cursei înarmărilor, pentru rea
lizarea dezarmării generale și ' 
in primul rind a dezarmării 
nucleare, eonsiderind că aceas- i 
ta este o cerință imperioasă a 
tuturor popoarelor, că trebuie 
să facem totul pentru a realiza • 
acest deziderat. (Vii aplauze).

Noi considerăm că lupta îm
potriva imperialismului este 
pînă la urmă o luptă concretă, 
nu ..în general", că ea se re
feră la eforturile pentru înce
tarea războiului din Vietnam, 
pentru înfăptuirea securității 
europene, pentru a se pune ca
păt politicii de amestec în tre
burile interne ale altor state, 
politicii imperialiste de forță 
și dictat, pentru a se realiza 
dczannarea generală și în ’pri
mul rînd dezarmarea nucleară. 
Toate acestea sînt verigi ale 
luptei unice împotriva iipperier 
lismului. pentru pace, penrrâ 
democrație. (Vii aplauze). Jn.ce o 
privește. România va a<$ohâ 
și în viitor cu toată forța sa 
și își va aduce contribuția lă • 

continuă a colaborării interna
ționale împotriva agresiunii im
perialismului american în In
dochina, sprijinirea popoarelor 
indochînezc constituie sarcina 
generală, urgentă a clasei mun
citoare. a forțelor antiimperia- 
liste din întreaga lume. (Vii 
aplauze). De aceea, se impune 
dezvoltarea unei colaborări in
ternaționale largi pentru a găsi 
o formă eficientă în vederea 
creării unui front antiimperia- 
list internațional unit cu parti
ciparea popoarelor indochineze.

Diferențele de păreri nu tre
buie în nici un caz să ducă la 
o deteriorare decisivă a rela
țiilor dintre partidele respec
tive. Pentru aceasta, trebuie să 
se acționeze pe bază corectă. 
Asemenea amestec, cum este 
sprijinirea unei grupări sau a 
unor clemente antipartinice poa
te duce la o întrerupere deci
sivă a relațiilor normale dintre 
partide. Strict vorbind, aceasta 
înseamnă să domini alt partid 
și popor ceea ce este în totală 
contradicție cu principiile co
munismului.

In condițiile de astăzi, mișca
rea comunistă internațională nu 
arc nevoie de nici un centru. 
Aceasta este cu atît mai clar 
dacă se au în vedere multiplele 
experiențe dinaintea dizolvării 
Cominternului.

Noi sperăm in mod ferm că 
un internai, ionaiism proletar 
real înseamnă a hotărî în mod 
independent propria linie inter
nă și externă pe baza marxism- 
leninismului, însemană Mați a- 
suma răspunderea pentru miș
carea revoluționară din propria 
țară și a lupta in unitate pen
tru îndeplinirea sarcinilor inter
naționale care sînt urgente și 
comune. (Aplauze îndelungate). 
Sini pe deplin convins că miș
carea comunistă internațională 
își va regăsi în ultimă instan
ță unitatea sa pe baza unor 
relații corecte. In situația com
plexă existentă în prezent în ca
drul mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a- 
proape țoale partidele comuniste 
și muncitorești sprijină lupta 
popoarelor din Indochipa îm
potriva agresiunii imperialismu
lui S.U.A. Acesta poate fi un 
important element pozitiv nu 
numai pentru viitorul luptei an
tiimperialiste ci și pentru viito
rul mișcării comuniste interna
ționale.

Partidul Comunist din Japo
nia speră în mod ferm că toate 
partidele comuniste și munci
torești din lume se vor uni in 
mod corect. Pentru a realiza a- 
ceasta, se impune necesitatea 
ca fiecare partid să respecte cu 
strictețe normele de relații din
tre partide, principiile indepen- 
denței, egalității și neameste
cului în treburile interne. (Vii 
și puternice aplauze). Este ab
solut inadmisibil din punctul 

succesul luptei antiimperialiste, 
la cauza păcii și cooperării in
tre popoare. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși.

In lupta uriașă pentru pro
gres și pace in lumea întrea
gă, clasa muncitoare de pretu
tindeni. partidele comuniste și 
muncitorești joacă un roi tot 
mai important. Piuă la urină 
de olasa muncitoare, dc u- 
nitatea clasei 
i ute țările 
cesul luptei 
perialismului, 
tarea democr 
dentă a tutun

muncitoare din 
depinde suc- 

împotriva im- 
pentru dezvol- 

atică, indepen- 
>r s! ițelor. (A-

plauzc puternice). Nu subapre
ciem de loc rolul celorlalte 
forțe sociale din fie are iară; 
dimpotrivă, noi considerăm că 
este necesară unirea tuturor a- 
cestor forțe ; dar numai in mă
sura in care clasa muncitoare 
va ști să-și îndeplinească rolul 
de a uni și conduce aceste for- 
’e se v putea obține suc esul
in e - a luptă. (Aplauze pu
ternice). In acest cadru este

niște și muncitorești din fie- 

bucurie că în piuite țări — prin
tre cure și Japonia — partide
le comuniste joacă un rol tot 

a statelor respective. Fără îndo
ială, cu cît fiecare partid co
munist vj ști să găsească căile 
pentru înfăptuirea în condiții 
cît mai bune a unității clasei 
muncitoare, a tuturor forțelor 
progresiste din țara respectivă, 
cu cit își va întări mai mult 
rîndurile și capacitatea de lup
tă, cu atît rolul său în viața 
națională va fi mai puternic, 
<u atit mai importantă va fi și 
contribuția sa la lupta genera
lă antiimperialistă, cu atît mai 
mare va fi aportul său la în
tărirea solidarității internațio
nale. (Aplauze prelungite).

Noi pornim de la faptul că 
fiecare partid își desfășoară ac
tivitatea in condiții naționale, 
sociale, istorice deosebite. Dacă 
am lua, de exemplu, Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Japonez, condițiile in 
care ele activează sînt cu totul 
deosebite nu numai prin fap
tul că Partidul Comunist Ro
mân este un partid de guvernă- 
mînt, dar și pentru că altele 
sînt realitățile concrete, socia
le și istorice, în România-și al
tele în Japonia. De aceea, alte
le sînt și problemele ce se ri
dică în fiecare țară și pe care 
trebuie să le soluționeze parti
dele noastre — atît Partjdul 
Comunist' Român cît și Parti
dul Comunist Japonez. Pornind 
de la aceasta ne pronunțăm cu 
hotărîre pentru dreptul fiecă- 
rbi partid de a-și elabora de 
sine stătător linia sa politică ge
nerală corespunzător condițiilor 
și intereselor națiunii respecti
ve. Vorbind de națiune am în 
primul rînd în vedere — cum 
am mai spus — clasa munci

de vedere al marxism-leninis
mului și al adevăratului inter
naționalism proletar dc a inter
veni în orice fel în treburile 
altui partid, inclusiv de a ali
menta și sprijini fracțiunile 
antipartinice. In unele cazuri es
te inevitabilă apariția unor di
ferențe de păreri între partide 
din diferite motive. Indepen
dența partidului din fiecare 
țară și solidaritatea internațio
nală sînt interdependente. As
tăzi, această tendință devine 
in ultimă instanță din ce în ce 
mai clară. (Aplauze puternice).

Tovarăși și prieteni,

in ultimii ani. Partidul Co
munist din Japonia și Partidul 
Comunist Român și-au întărit 
relațiile de prietenie și înțele
gere reciprocă, au efectuat

Curs 
de 

perfecționare
In Capitală, a avut loc 

miercuri dimineața deschide
rea unui curs de perfecționa
re pentru profesorii, care 
predau obiectul „Controlul 
calității produselor" în învă- 
țămîntul profesional, tehnic 
și liceal de specialitate.

Timp de 12 zile. 100 de 
protesuri din școlile minis
terelor industriei construcții
lor de mașini, industriei me- 
taiurgice, transporturilor și 
telecomunicațiilor precum și 
din inspectoratele școlare ju
dețene vor audia prelegeri 
pe probleme legate de gesti
unea modernă a calității, 
controlul statistico-matemulio 
din punct de vedere calitativ 
al produselor industriale, cu
noașterea și mînuirea mijloa
celor moderne de control in 
domeniul calității — mașini 
automate de sortare a produ
selor, calculatoare electronice 
ele. Un loc important, în te
matica cursului. îl ocupă stu
dierea politicii economice in
terne a partidului și statului 
nostru in vederea înarmării 
cadrelor didactice cu cunoș
tințele necesare unei bune 
pregătiri a elevilor în acest 
domeniu.

(Agerpres) 

toare din țara respectivă. (A- 
plauze puternice).

Desigur, sînt legități gene
rale, valabile și într-o țară și 
alta, dar aceste legități acțio
nează în condiții particulare și 
situații concrete ; numai in mă
sura în care fiecare partid co
munist .știe să aplice aceste le
gități la condițiile concrete se 
verifică justețea politicii sale, 
se asigură triumful adevăruri
lor generale ale marxism-leni- 
nisinului. (Vii aplauze).

In lupta _ uriașă pe care o 
ducem trebuie întărită solida
ritatea între partidele comu
niste, între forțele antiiinpi ria- 
liste ’ in general, trebuie dez
voltat schimbul de păreri, con
tactele între partidele comunis
te și muncitorești. Tocmai a- 
ccasta face permanent partidul 
nostru, militind neobosit pen
tru dezvoltarea relațiilor cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești. Considerăm că 
deosebirile de păreri asupra 
unei probleme sau alta — de 
multe ori inerente — nu tre
buie să influențeze în nici un 
fel raporturile de colaborare și 
dezvoltarea solidarității inter
naționale. (Aplauze puternice). 
Aș putea spune — și cred că 
și tovarășul Miyamoto și cei
lalți tovarăși, japonezi vor fi 
de acord cu mine — că i„ acest 
sens relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Japonez sînt un e- 
xemplua de relații între două 
partide care activează in con
diții deosebite, da .are acțio- 
H ’ ă in spiritul m - n- na

nismului și internaționalismului 
proletar și dezvoltă raporturi 
de strînsă ib n (Aplau
ze puternice).

Este de înțeles că relațiile 
dintre partidele comuniste se 
pot dezvolta numai atunci cînd 
există respect reciproc, cînd nu 
se amestecă unul in treburile 
celuilalt, cînd se pornește de 
la respectul independenței fie
cărui partid comunist; pe o 
asemenea bază se dezvoltă re
lațiile între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Japonez! Noi considerăm că 
trebuie pus capăt oricărui a- 
mestec în treburile altor parti
de, că nu este admisă susține
rea sub nici o formă a nici u- 
nui fel de grup din alt partid, 
aceasta fiind in contradicție cu 
marxism-leninismul, cu interna
ționalismul proletar. (Aplauze 
prelungite).

In condițiunile de astăzi es
te dc înțeles că nu se poate 
vorbi în nici un fel de existen
ța unui centru sau de necesi
tatea existenței vreunui ase
menea centru. De altfel.. încă 
de mult s-a ajuns la această 
concluzie de către partidele co
muniste, iar dezvoltarea mișcă
rii comuniste, viața internațio
nală însăși a confirmat și con
firmă continuu adevărul că nu 
se mai poate conduce mișca
rea comunistă din nici un fel 
dc centru, că fiecare partid tre
buie să acționeze do sine stă
tător. că centru politic din fie

schimburi de delegații, aproape 
in fiecare an. Sînt convins că 
vizita actuală a delegației noas
tre a contribuit la dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor 
prietenești cțjntre ambele parti
de. In același timp, consider că 
a contribuit în mod activ la 
întărirea colaborării în lupta 
antiimperialistă. pentru cauza 
unității mișcării comuniste in
ternaționale. (Vii șt puternice a- 
plauze).

Partidul Comunist din Japo
nia respectînd unitatea de pă
reri realizată la convorbirile 
dintre partidele noastre va 
milita pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre partidele noastre, 
pentru sarcinile comune a- 
le luptei antiimperialiste. ale 
mișcării comuniste internațio
nale. (Aplauze îndelungate).

Excursii peste hotare
in stopul cunoașterii de 

către tinerelul Văii Jiului a 
frumuseților naturale și a 
succeselor obținute de țările 
vecine și prietene. Sectorul 
<I< turism pentru tineret al 
Comitetului municipal l.T.C. 
Petroșani, organizează o ex
cursie cu autocarul in R.ST. 
Iugoslavia in zilele de tî>, 20 
și 21 decembrie a.c.

Itincrariul va cuprinde cen
trele Petroșani — Timișoara 
— Virsec — Pancevo — Bel

care țară este partidul comu
nist respectiv ; numu. acesta 
poate notări in probivmele lup
tei și dezvoltării fiecărui popor! 
UMnauze puternice, prelungite). 

ryViaențiind încă o data re
lațiile bune, tovărășești și pri
etenești, bazate pe principiile 
marxisl-lcnimste, pe internațio
nalismul proletar, pe egalitate, 
■nuependența, neamestec și so
lidaritate comunistă dintre 
Partidul Comunist Roman și 
Partidul Comunist Japonez, du- 
iesc sti exprim s.itislacț.a parti
dului nostru penii u rezultatele 
uoținule pînă acum in dezvol
tare,! colaborării aintre pai ude
le n astro, cit și pentru |jers- 
peci.va evoluție, viitoare a a- 
ceslor ieiui.il, pentru Întărirea 
i n tinuă u solium ilăiii interna- 

nulc dintre cele două partide, 
(Aplauze prelungite). Fără în
doială că dezvoltarea estor 
relații corespunde atît intere
selor comuniștilor români, cit 
și intereselor comuniștilor ja
ponezi : totodată ea corespunde 
intereselor poporului român 
și pnp ruiui jftpjaez, pentru că 
partidele noastre, deși active 
ză in condiții deosebite, au un' 
roi important în viața si în 
dezvoltarea celor doua popoare. 
De asemenea, noi considerăm 
că relațiile bune dintre parti
dele noastre corespund interese
lor generale ale mișcării comu
niste și muncitorești, ale fron
tului anliimperialist, ale luptei 
împotriva imperialismului, pen
tru pace în lume. (Aplauze pu- 
(ernice, prelungite).

Vâ rugăm, dragi tovarăși ja
ponezi. ca, întoreîndu-vă acasă, 
să transmiteți comuniștilor din 
Japonia sentimentele de solida
ritate frățească ale comuniști
lor români. (Aplauze puternice, 
îndelungate). De asemenea, va 
rugăm să transmiteți clasei 
muncitoare și poporului japo
nez, din partea clasei munci
toare și a poporului român, cele 
mai bune urări de prosperitate, 
de dezvoltare democratică și 
de pace (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trăiască colaborarea și soli
daritatea dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Japonez 1 (Aplauze puter
nice, îndelungate : urale).

Trâiascâ prietenia dintre po
porul român și poporul japo
nez ! (Aplauze puternice, pre
lungite : urale).

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste. a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale ! 
(Aplauze puternice, prelungite : 
urale).

Trăiască pacea ’i prietenia 
între pomnrp ’ (Anlau/e outer- 
’'■'•e. prelungite ; urale și ova-

Tar dumneavoastră, tovarăși, 
vă urez încă odată multe si 
multe succese în activitatea pe 
care o desfășurati. multă sănă
tate Și multă fericire ! (Aplau
ze puternice, îndelung repetate : 
răsună minute in șir urale Ș» 
ovații; se scandează: -Ceaușescu 
— P.C.R.".

In curînd, delegația noastră 
va părăsi țara dv. Dorim ca 
prietenia și solidaritatea din
tre partidele și popoarele țări
lor noastre să fie veșnice ca 
marea dv. Dunăre, care curge 
la frontiera țării dv. (Vii apla
uze). Totodată, vă dorim din 
toată inima succese în construc
ția socialistă. în dezvoltarea 
pașnică dc sine stătătoare a 
țării dv. (Vii și puternice apla
uze, urale).

Trăiască prietenia și solidari
tatea dintre Partidul Comunist 
din Japonia și Partidul Comu
nist Român, dintre popoarele 
Japoniei și României ! (Aplau
ze îndelungate, urale).

Trăiască adevărata unitate și 
mersul înainte al mișcării co
muniste internaționale ! (Apla
uze puternice. îndelungate, u- 
rale).

grad și retur. Prețul excursi
ei este de 267 lei (transport, 
cazare și masă) plus 120 lei 
pentru schimb. Înscrierile se 
fac piuă la 15 septembrie la 
Comitetul municipal L’.T.C. 
Petroșani.

Organizarea acestei excursii 
constituie un minunat prilej 
de stringere a relațiilor -le 
prietenie intre tinerii din mu
nicipiul nostru și colegii lor 
din capitala Iugoslaviei so
cialiste Și prietene.

(Urmare din pag. 1) 

promovați ca oameni politici 
și trebuie să pună pe primul 
plan lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului în domeniul 
respectiv, pentru ca toți cei cu 
care lucrează ei să cunoască 
ș» să-și însușească (emeinio a- 
ceastă politică.

Sînt, de asemenea, notabile, 
criticile formulate în informa
re prin care s-a făcut cunos
cut punctul dc vedere al birou
lui privind desfășurarea învă- 
țămîntului de partid (a căni 
eficiență scăzută se reflecta 
în numeroasele abateri de !•' 
disciplina dc partid sau* de 
producție, de la normele de 
comportare în familie și socie
tate), sau cele privind preocu
parea pentru întărirea rînduri- 
lor partidului, activitatea agi
tatorilor (cu regret — s-a spus 
în informare — uebuie să ară
tăm că avem agitatori pe care 
trebuie să-i mobilizeze alții), ac- 
ii taica unor comisu, tematica, 
și eoni inului unor expuneri, 
1 nferinic. informări alcătuite 
confuz, care nu clarifică în fața 
auditorilor — membri sau ne- 
membrj de partid — proble
mele abordate.

Deci, o informare critică, rea- 
Jistă are nu a ucolit proba oa
le ardente ale comitetului de 
parlid, ?e acest făgaș, dc- ir, 

u fos t de 
la sine 'limulate intr-un sens 
pozitiv, in final ele reușind sii 
complete e aria de l:psurj asu
pra căreia au făcut referiri 
în informare.

— Se greșește uneori chiar 
de către comitetul de partid — 

■ăla! inginerul Eugen B u a,

Nu o dată ne aflăm în situa
ția de a asculta informări sau 

[DUtATIt 
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alte materiale prvu lungi, in- 
suticienl sintetizate, care, in 
loc sa școala in evidență seni
nii națiile unui act politic, se 
rezumă la repetarea stereotipă 
a lucrurilor prea b«ne știute.

— t-aptul ca avem încă mem
bri de partid care au ajuns pînă 
acolo incit condiționează înde
plinirea unor sarcini de anu
mite interese personale — s-a 
desprins din cuvin tul ingineru
lui Constantin Ciorbea, șefu) 
sectorului V — denotă exis
tența unui nivel politic ideolo
gic scăzut. Acest lucru, adău
găm noi. denotă în prunul nnd 
o lacună în activitatea desfă
șurată de organizația de partid 
a minei privind educarea în 
spirit comunist a membrilor do 
partid, o lipsă aproape totală 
de fermitate față Je cei care-și 
situează interesele personale 
deasupra celor ale jr.;u..izație.’. 
împotriva acestor manifestări, 
ca și a altor mentalități este 
necesară o atitudine combativă, 
intolerată.

— Există intr-adevăr unii 
membri de partid — a com
pletat ideea de mai sus mi
nerul Constantin Bigu, șef de 
brigadă in cadrul sectorului I
— care nu-.și îndeplinesc cele 
mai elementare incialoriri sta
tutare, in schimb săvîrșesc a- 
bateri grave de la disciplina de 
pari id sau de producție. Aceș
tia au rămas in urma altora — 
nemembri de partid — care 
sînt toarte buni la locurile de 
muncă, care dovedesc un atașa
ment sincer față de politica 
partidului. Consider că e vina 
noastră, a comitetului că nu a- 
cordăm cea mai mare atenție 
celor primiți în partid, educă
rii lor.

In mod principial, combativ, 
alți vorbitori au făcut de ase
menea. referiri la lipsuri mani
festate în activitatea comitetu
lui. a unor comuniști.

— Sini evidente preocu
pările comitetului nostru pen
tru perfecționarea iuvățămin- 
tului de partid — a spus iov. 
loan Vasile. mecanicul șef al 
minei. Dar aceste preocupări 
se limitează la două aspecte: 
deschiderea și închiderea in- 
vățănuntului. negiiiîndu se ceea 
ce este mai esențial - conți
nutul. In fata cursauților *<înt 
prezentate lecții neatractive, 
expuse ..in fugă", fapt care nu 
le aduce nici un folos. Cit pri
vește o altă problemă și anu
me încălcarea disciplinei de 
partid — a arălat vorbitorul — 
este adevărat că s-au aplicat 
multe sancțiuni. mergimlo-se 
pînă la excluderea din partid, 
dar aceste măsuri au fost luate 
de regulă doar după săvirșirea 
unei abateri pe lin-e adminis
trativă. Făptui — adăugăm n i
— denotă lipsa de fermitate, 
de exigență față de ace: .mem- 
bri ai arganizației care săvâr
șesc abaterile încă din siadiul

ent cind aceșt: i m n 1 s- 
tă o atitudine neprincipi .lă, 
potrivnică intereselor unui co
lectiv de muncă, care nu ca
drează cu spiritul eticii c< mu
lt iste.

■i'

De/.haierile plenarei comite
tului de partid al n. ne: Lonea 
au scos în evidență neajunsu
rile care mai pe<’s -iâ in acti-' 
vi ta tea comitetului, a organiza
țiilor de bază. Spu-itul critio 
și autocritic afirma' în plenară 
consliliiie fără îndoială orima 
garanție a eliminării lipsurilor 
chezășia ridicării activității po- 
litico-ideologice. de educare 
marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii pe o treaptă superioară, 
corespunzătoare actualelor ce
rințe puse de partid în fața 
comuniștilor.

Pronoexprss
La concursul nr. 35 din I 

septembrie 1971 au fost ex
trase din urnă următoarele 
numere :

Extragerea I : 6 19 22 27 
32 36.

Extragerea a Il-a i 2 7 8 
12 3

Fond de premii! 1 726 886 
lei.

%25e2%2580%2598ern.il
ieiui.il
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Relatarea unui fapi autentic 
re poate a.wta sâ înțelegem eu 
■țurmțâ dec b.rea dintre tcb- 
»tcă și cXtură. și dintre di
ferite comporta mente ale -nx> 
»’)ct în viața socială.

iBtr-xxn Nx importa ; de pro
ducție. era cunoscută situația că 
mecanismul macaralei ftmețio- 
Fâ in ’sesigurontă, w piesele 
de ansamblu, in special cabiu- 
• 'e de tracțiune erau irate, 
avir.d dcoăș'-. termenul de re
vine ș» mltyv’-J’re. In aceste con- 

a mai fost 
fost zeudui-

TEHNICA $1 CUIIHRA
■ re. evident, bogate cuncșimțe. 

-regat re superioara, a citit 
și a studiat mult, dar este stz- 
pinit, obsedat și depășii de pro
cesul de producție. Muncitorul 
modest, cu mai puține cărți 
citite, fără studii ce speciali- 
: ..te. dar cu conștiința vie a 
îndatoririlor de om. este incon
testabil un om de cui tură.

In orice loc, in orice timp 
și in orice formație socială, 
conștiința râmine criteriul fun
damental ce definește omul de 
cultură. Pe -iest considerent 

pe drept cuvinl se vorbește 
ă la popoare primi- 
periouda cind tehnica

ice

-Ciul Oe

ui

prin muncă s-a format și dez
voltat omul, dar cit timp mun
ca, chiar și aceea de cultivare 
a pământului, este depusă nu
mai ?n interes personal, nu se 
poate vorbi de cultură, care nu 
poate fi definită fără o core
lare cu planul spiritual de via
ță, in esență cu actele de con
știință.

Astfel privite lucrurile, apre
ciem că noțiunea de cultură 
în generai este mai apropiată 
ca stare de fapt de activitatea 
socială, publică, decât de aceea 
de lultivare. a pământului. Cul- 
iu este -• u veche de.il răs
colirea pământului și cultivarea 
cerealelor, datând de la primele 
începuturi de viață colectivă, 
din comuna primitivă, când 
omul a câștigat ideea utilității 
si a necesității vieții in comun, 
a utilității și a necesității res
pectului semenului său. O dată

I . VbL
tarea ei a urmat concomitent 
și dependent linia evolutivă a 
c nștiinței umane colective, ca-

re este suportul și factorul de
finitoriu al fenomenului de cul-r 
tară.

Evoluția istorică a culturii a 
fost apoi hotărâtor determinată 
de alte două momente decisi
ve i invenția scrisului și a ti
parului, prin care fiecare om 
ia cunoștință de frământările 
de gândire și de conștiință ale 
minților celor mai luminate. 
Este din nou cazuj să preci
zăm, însă, că scrisul poale a- 
vea orientări 
mărească strict perfecționarea 
unor acțiuni tehnice, constru 
pieselor mecanice 
rea 
ale orie 
sau să 
rea și 
sociale, 
cc asigură respectul umanității.

De dorit este, ca oamenii să 
nu fie străini de nici una din 
cele două direcții, să devină 
concomitent abili tehnicieni ai 
vieții practice și conștiințe lu
minate, de cultură, tehnicieni 
ai vieții sociale.

diferite, să ur

uețra 
}i îndeplini- 

operațiunilor macaralei s iu 
•ărui alt utilaj mecanic, 

năzuiască la dezvota- 
îmbogâțirea conștiinței 
a tezaurului cultu: ...

turiști au vizita*
litoralul romanesc

Litoralul continuă să sc 
găsească in plină activitate 
turistică. De la O.N.T. „Lito
ral” aflăm că stațiunile noas
tre maritime au fost vizi
tate pînă acum de peste 
1509 000 de turiști din țară 
și de peste hotare. Numărul 
de persoane găzduite intr-o 
singură zi în spațiile turistice 
ale litoralului a trecut de 
90 000, depășind cu 10 000 
maxima anului trecut. Aceas- 

:a urmare a dării în fo

losință a noii capacități de 
cazare — circa 14 000 de lo
curi în hoteluri, căsuțe tu
ristice și campinguri — pre
cum și a măsurilor luate pen
tru asigurarea unor cit mai 
bune condiții de deservire, 
confort și agrement.

Sezonul turistic pe litoral 
continuă, de la 1 septembrie, 
vizitatorii din țară benefi
ciind de tarife reduse.

(Agerpres)

F I L M E

Se impun citeva
Dezvoltarea urbanistică in zo

na centrală a orașului Petro
șani u impus, printre alte lu
crări. și regularizarea pîriului 
Slălmioara pe un traseu ce co
respunde noilor cerințe funcțio
nale, cuprins intre clădirea Li
ceului de cultură generală și 
Casa pionierilor.

A rămas însă o porțiune din 
vechea albie a pîriului lungă 
<)e circa 100 metri care nu a 
fost soluționată așa cum s-a 
prevăzut în proiectul întocmit 
tie C.S.A. din motive „oble.li
ve*.

Această nerezolvare c< 
menține din anul trecut 
ză mai ales acum o se 
probleme pentru cele 11 
Iii care au casele lor in 
tă zonă.

Nemulțumirile cetățenilor sin! 
detei minate in primul rind de 
faptul că schimbarea cursului

Uzarea mai precis a fost intre- 
îrg ■ ■

jere, care pinâ acum se făcea 
pe vechea alb e a pîriului.

_e

PETROȘANI — 7 
brie; 100 de dolari 
șerif (2—5 septembrie): Re
publica : Cintecele mării 
(2—5 septembrie): LONEA — 
7 Noiembrie: Ambuscada

Jncă 
puțină 
răbdare...

Norem-
pentru

(2—4 septembrie): Minerul : 
Căpitanul Florian (2—5 sep
tembrie); BARBATENI: Fru
moasa Varvara (3—5 septem
brie); VULCAN i Sunetul mu
zicii, seriile 1 și TI (2—5 sep
tembrie).

măsuri ■ ■■

La ora actuală pe terenul si
tuat î.utre casa lui Sîmion Lăn- 
crăjan și drumul care duce la 
liceu, serviciu] de gospodărie 
depozitează pământ cu scopul 
de , amenaja o zonă verde, 
ră i în prealabil acesta să 
zcu.e problema canalizării

--♦--
A

Însemnare
--♦--

fă-
re-
a-

pelor ce se scurg din căminul 
existent și de la locuințele din

In situația prezentă, faptul 
acesta produce nu numai difi
cultăți de ordin gospodăresc 
dar reeazâ un grav pericol de 
epidemie prin acumularea și 
staționarea apelor infectate în- 
tr-o zonă aglomerată de locuin
țe. Cele 11 familii au solicitat

de nenumărate ori Consiliului 
popular municipal să rezolve 
problema canalizării din : țeas
tă porțiune, dar până in pre
zent nu s-a făcut nimic. Soluția 
nu necesită eforturi mari, tre
buie numai preocupare. Ori. se 
vede că. în acest sens, serviciul 
de gospodărie nu a manifestat 
suficient interes și nici solicitu
dine față de cetățeni. Sânt nece
sare citeva tuburi de beton 
sau metal pentru rezolvarea ca
nalizării. De ce nu se pun aici? 
Justificăm mereu că nu le a- 
vem in timp ce pe la alte col
țuri zac și acum zeci de bucăți 
uitate de cei care trebuiau să 
le întrebuințeze.

Aspectul acesta nu numai că 
duce la nemulțumiri in riadul 
etățenilor dar pătează și acti

vitatea gospodarilor noștri. Oa
re nu se pot șterge aceste pete 
de pe fața orașului și a edili
lor ? Desigur că da. Dar pentru 
aceasta trebuie luate niște mă
suri. Să vedem cine le va lua.

C. II.

JOI 2 SEPTEMBRIE

z.

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară

18.30 La volan.
18.50 Timp și anotimp în a- 

grieultură.
19,10 Pentru sănătatea dv. 

Cînd trebuie să ne a- 
dresâm medicului ?

19.20 1 (MU de seri.
19,3(1 Telejurnalul de seară.
20,00 „Țară, țărișoara mea !“
20.20 „Aventuri in epoca 'le 

piatră",
20,45 Interpretul săptăminii : 

Dona Moțica.
21.05 Cadran internațional.
21.55 Arabescuri pe un al

bum — Chopin.
22.20 f ilm documentar din 

fi. I). Vietnam.
23,00 Telejurnalul de noapte.

i

-'0 Te'
JOI 2 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL Ii 6.00 Mb- 
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal: 8,00 Sumarul presei: 
8.08 Matineu muzical: 8.30 
La microfon, melodia prefe
rată; 9,00 Buletin de știri: 
9,03 La microfon, melodia 
preferată (continuare): 9,30 
Odă limbii române: 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Muzică 
populară; 10,30 Clubul călă
torilor: 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Microrecital Katarzyna 
Sobczyk; 11.15 Din țările so
cialiste: 11.30 Cîntece patrio
tice și de muncă; 12,00 Melo
dii de Ștefan Kardoș; 12,10 
Recital de opera Mihaela Bo
tez; 12.30 întâlnire cu melo-

dia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal:
13.15 Avanpremieră cotidia
nă: 13.27 Cântecul e pretu
tindeni; 14,00 Compozitorul 
săptămânii; 14,40 Melodii 
populare muscelene; 15,00 Bu
letin de știri; 15,05 Tribuna 
radio: 15,25 Pagini vocale și 
orchestrale din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Frumoasă ne este tinerețea — 
cântece; 16,30 Interpreți dc 
muzică populară; 16,50 Pu
blicitate radio: 17,00 Antena 
tineretului; 17,30 Succese pe 
meridiane — muzică ușoară: 
18,00 Orele serii; 20,00 Ta
bleta de seară: 20,05 Zece 
melodii preferate; 20.40 Un 
virtuos al muzicii populare : 
Nicolae Buică; 20,55 -Știința 
la zi: 21,00 Revista șlagăre
lor: 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22.30 Șla
găre; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară; 24.00 
Buletin de știri; 0.03—6.00 
Estrada nocturnă.

I
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I
I
I
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I
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ANG A J EA L A
O Muncitori calificați in meseriile:

lăcătuș mecanic ; 
electrician;
sudor;
mecanic locomotivă Diesel hidraulic; 
ajutor mecanic Diesel hidraulic ;
șefi manevră

@ Salarizare: conform H.C.M. 914/196S.

* Muncitori pentru calificarea prin cursuri cu scoatere 
de la locul de muncă în meseriile:

cuptorar cim ent; 
zidar șamotor; 
lăcătuș mecanic ; 
electrician; 
sudor;
miner

Drepturile cursanților se acordă conform II.C.M. 2105/1969.
Informații suplimentare — zilnic între orele 7—15 la sediul C.M.C. Tg. Jiu, telefon 

2882, 1455, interior 212 și 227.

DONAREA Of SINCE ÎNSEAMNĂ UMANITATE, ÎNSEAMNĂ VIAȚĂ
că rândurile ce urmează au un 
stop precis : de -■ expune -.e- 
cesitatea donării de sânge — 
îndatorire profund umana. ea 
însemnând viață pentru seme
nii neștr: De multe ori, M a- 
cciurile xr<x...i.'i: ".red-, o-
sanîtar privitoare ia donarea 
dc sânge, se dau răspunsuri de 
fe : _De re tccrrei eu’.’*. .Să 
doneze -Să se vindece
a.tul și să mă îmbolnăvesc eu ?" 
.Păi ce. nu sânt destule medi
camente -Aș dona, dar m;-e 
frică" ele.

Răspunsurile Ia asemenea în
trebă.-. sânt simple- Donarea 
de nu trebuie să sperie
pe nimeni. Este bine de ș’-iul 
eă nu oricine poate dona singe, 
chiar dacă dorește mu t acest 
tacrn. Tinerii sub 18 ani sau 
perse- ele u xirslâ :.ret n'.ztă.

C '. fe ici J
malarie. cei care au hiperten
siunea arterială peste 20 mm 
Hg nu sînt accepta-i să doneze 
sânge. Dar și aceștia âși pot 
aduce contribuția La acțiunea 
tie - c oe / ’ - ■ . - . - . i -
du-și rudele, prietenii de im
portanța a-.t-s’u; aet umanitar.

Centrul de recoltare și con
servare a sângelui din Petro
șani ca si alte centre similare 
din întreaga iară, recoltează 
sfoge :n eoodiiii de perfectă 
sterilitate, după o tehnică pre- 

'■
tru nimeni, nici ce} mai mic 
pericol al sănătății. Sângele es
te necesar in nenumărate situ
ații de pierdere a unei însem
ni'.e cantități de singe i acci

dente de muncă sau de circu- 
lație, nașteri complicate, opera- 

-hirurgicale dificile. Astăzi 
există o tehnică specială de în
locuire totală a sângelui unui 
om, denumită exanghinotrans- 
fuzie, pe care medicii o folo- 

în nu : in-
toxieații grave. în boli foarte 
grave de ficat (come hepatice), 
in intoxicații grave cu oxid de 
carbon sau pentru noii nâscuți 
re suferă de boală hemolitică. 
Boala hemolitică a nou născu
tului poate apărea în cazul ne
potrivirii sângelui celor doi soți 
ceea ce se întâmplă o dată la 
399 nașteri. Foarte mult sfnge 
trebuie în spitale pentru rinichiul 
artificial și cord — pulmon — 
artificial, pentru vindecarea u- 
nor boli de inimă. In ultima 
vreme, a început să se fabrice 
din sânge mult căutatei'- gama- 
globulîne — deosebit de efici
ente in prevenirea unor boli ale 
copiilor, cum ar fi rujeola. ru
beola, areillonul, tușea convul
sivă. tetanus ul și chiar unele

Larga întrebuințare a sânge
lui in tratamentul modern și 
eficace al bolnavilor reclamă 
după sine necesitatea obținerii 
unei cantități mereu mai mari 
de sânge de la donatorii onori
fici, al căror număr este în 
continuă creștere. Așadar, sân
gele — dar minunat pentru 
viață — trebuie donat de orice 
om sănătos pentru ajutorarea 
semenilor săi ajunși pe patul 
de suferință. Dar cum să pro
curăm atâta sânge cât este ne
cesar în spitalele Văii Jiului? 
Bineînțeles că numai prin con

vingerea și autoconvingerea cit 
mai multor donatori onorifici 
că a dona singe este o datorie 
civică, umană, a tuturor oame
nilor sănătoși, este un act de 
solidaritate intre semeni, este, 
în ultimă instanță, un act de 
prevedere pentru noi înșine, 
pentru familiile noastre.

De la cine să procurăm sân
gele necesar atâtor victime ale 
accidentelor de circulație, dacă 
conducătorii auto nu vor dona 
măcar o dată pe an un flacon 
de sânge ?

De la cine să procurăm sân
gele necesar în cazurile de 
nașteri complicate, dacă soții, 
părinții, rudele celor aflați in 
primejdie nu vor dona singe?

De ia ine să procurăm sin
ce atît de necesar preparării 
camaciobulinei deosebit de efi
cientă în tratarea unor boli 
ale copiilor, dacă părinții nu 
vor duna sânge ?

Și să avem 5n vedere un lu
cru : nu trebuie ca întâi să a- 
vem nevoie de sânge și numai 
după aceea să donăm, ci să do
năm fără teamă pentru câ nu 
știm cînd sintem puși în situa
ții de a avea nevoie de sînge. 
Să donăm, spuneam, fără tea
mă. Recoltarea de sînge se e- 
fectuează cu anestezie locală și, 
deci, este lipsită de durere. Do
narea de sînge nu slăbește or
ganismul și nu micșoarează 
capacitatea de muncă. Din nu
meroase analize și cercetări s-a 
stabilit că o donare de sînge 
reprezintă pentru corpul ome
nesc a lua o picătură din 25, 
iar după 30 de minute dc la 
donare, masa sanguină se re

face total pe seama apei din 
țesuturi. De aceea, este indicat 
ca, după recoltarea unei canti
tăți de sânge, să se bea lichide 
dulci, dar în nici un caz alcool. 
Donarea de sînge nu obligă la 
repetarea actului, ea nedeve- 
nind o necesitate pentru orga
nism. Normale sânt 1—3 dona
ții jre an, dar se poate ajunge 
și la 8 donații pe an fără ca 
ele să aibă urmări pentru or- 
ganism. Donarea de singe nu 
slăbește și nu îngrașă, iar cei 
care suferă aceste procese du
pă donare, înseamnă că au 
folosit o alimentare nerationa- 
lă.

In rândul populației există o 
prejudecată, care ar trebui să 
dispară, și anume aceea că sân
gele trebuie donat numai de 
an urniți oameni care să fie plă
tiți pentru acest lucru. Total 
greșit. Sângele, care salvează 
vieți umane, nu poate fi cântă
rit in bani, după cum nici via
ța umană nu poale fi echiva
lată in banL

Stalul nostru acordă donato
rilor onorifici de sînge anumi
te drepturi menite să le ocro
tească sănătatea.

1 neîpalul drept a] donato
rului rămîne însă acela de re
cunoștință din partea semeni
lor săi aflați în suferință, de a 
fi considerat, pe drept temei, 
prin gestul său generos, un sal
vator de vieții umane. Și nu 
este un lucru de neluat în sea
mă.

Dr. Virgil MARTIN, 
director al C.R.C.S. Petroșani

MARKETING-

Automobile
Dacă în alte domenii marketingul nu înregistrează prea 

des efecte spectaculoase, în ceea ce privește piața occiden
tală a automobilelor se face excepție.

Nu numai pentru faptul că urmările mutațiilor înre
gistrate pe această piață afectează o masă importantă de 
„consumatori reali sau potențiali", (de proprietari de au
toturisme) nu numai pentru faptul că orice nouă strategie 
dc dezvoltare afectează o reorientare a producției, „lan-* 
sarea" unor produse noi — respectiv, prezentarea unor noi 
modele la saloanele automobilistice de prestigiu — este 
oglindită pe larg în presă, în emisiunile radio și televi
ziune.

Acest domeniu, strategiile de marketing și mai ales 
rezultatele lor se află sub „reflectorul" atenției publice 
prin poziția de prim rang a acestei industrii în cadrul e- 
conomiilor capitaliste, prin sumele de ordinul uneori a 
miliarde de dolari ce sânt investite și obținute sub formă 
de beneficii, prin fluctuația de forță de muncă ce o afec
tează in funcție de o perioadă de avânt sau recesiune pe 
piața automobilelor.

Lansarea pe piață a unui nou tip de automobil presu
pune un studiu prealabil al pieței, în care să apară tendin
țele de dezvoltare ale acestei industrii, poziția și preocu
pările concurenței, gusturile cumpărătorilor tradiționali, ce 
grupe noi de cumpărători pot fi atrase ele. Proiectarea unui 
nou model se face in conformitate eu acel .segment de 
piață- nesattsBcut de celelalte firme; un veritabil .auto
mobil de vis- nu poale apare dedt dacă producătorul cu
noaște amănunțit ce tel d. automobil visează eumpărăto- 
rul.

Cunoscuta firmă B.M.W a avut o perioadă dificilă cînd 
era la un pas de faliment. Programul de producție cuprin
dea automobile de toate capacitățile pe principiul „de toate 
pentru toți". Aventurarea în producerea unor automobile de 
mic litraj fără un studiu aprofundat al pieței, lansarea 
lor fără o strategie adecvată era să fie fatală.

Reconsiderîndu-și, după tristele experiențe, planul dc 
producție, organizând un serviciu de marketing — la ora 
actuală deosebit de apreciat — uzina Bayerischen Motoren 
Werke (B.M.W ) a reușit să-și consolideze poziția de o ase
menea manieră încât să facă concurență unor mărci bine
cunoscute, spre exemplu Mercedes-Benz, tocmai la clasa 
„de lux" unde această firmă era considerată imbatabilă.

Lupta pentru segmentul de piață a unor cumpărători 
cu disponibilități financiare dar care doresc să îmbine con
fortul <. u ..sportivitatea" unor automobile ușor manevrabile, 
de calitate, cu motor de putere și viteză corespunzătoare, 
a dat în cele din urmă rezultate, astfel îneît B.M.W. este 
prezentă competitiv atît pe piața vest-germană cit și pe 
cea a altor țări cu tradiție în domeniu) construcțiilor de 
automobile.

Pilulă :
„Valuta, este in prezent un pacient .pe care unii doresc 

să-l reopereze tocmai cînd dă primele semne de convales
cență".

Claude Richard, 
expert financiar francez 

(După „Rheinischer Merkur’)
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„festivalul tic teatru 
al popoarelor"

SAN MĂRIM) <971
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Intre 2 și C septembrie se va desfășura in Republica 
Sau Marino cea de-a treia ediție a „Festivalului de teatru 
al popoarelor". La fiecare doi ani. organizatorii invită o 
Iară sâ prezinte manifestări caracteristice culturii și artei 
sale. Ediția din acest an este dedicată României. Țara noas
tră va fi prezentă cu spectacole in interpretarea unui co
lectiv de actori de Ia Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, 
concerte de muzică românească și muzică preclasică uni
versală susținute de corul -Madrigal", programe de cin- 
tece și dansuri populare oferite de ansamblul folcloric 
.Rapsodia română". Programul festivalului include, de ase
menea. o expoziție de artă decorativă și grafică româ
nească. cu lucrări de tapiserie, obiecte de ceramică, sticlă 
și lemn, lucrări de grafică, gravură și acuarelă; o expoziție 
cuprinzind circa 400 de titluri de cărți și reviste cu ca
racter beletristic, politic, științific și de popularizare; o 
expoziție de discuri și expoziții de fotografii infățișînd 
aspecte din diferite domenii ale economiei, artei, științei, 
culturii și tehnicii din țara noastră, o expoziție de arti
zanat. o paradă a modei precum și proiecții ale unor filme 
artistice. Vor mai avea loc simpozioane și conferințe in 
cadrul cărora personalități ale vieții noastre cultural-știin- 
țifice vor prezenta expuneri privind cultura, arta și știința 
României contemporane

(Agerpres)

„The Economist"

Grave probleme 
economice în Irlanda

I§
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Expoziție de fotografii

„VIETNAM 1971"

LONDRA 1 (Agerpres). — 
Potrivit publicației britanice 
»The Economisi", Irlanda este 
confruntată cu o serie de 
grave probleme economice. 
Șomajul afecte.iză 7,5 la sută 
din forța de muncă, iar pre
țurile la bunurile de consum 
mențin un înalt ritm anual 
de sporire. Anul trecut, ele 
au crescut cu 8,2 la sută, iar
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Șoseaua este excelentă și 
atit de dreaptă incit simți 
o adevărată plăcere cind cite 
un viraj mai rupe din mo
notonie. Intilnim camioane- 
cisternă care transportă 
carburanți de la Hassi-Mes
saoud.

In apropiere dc Ouargla 
relieful se schimbă brusc. Pie
trele calcinate parcă de soa
re, cedează locul unei imen
se pături de catifea galbenă: 
nisipul acoperă întregul ori
zont.

Ajung la Ouargla. Spre 
deosebire de Ghardia, orașul 
este întins, cu multe străzi 
foarte largi, cu peluze și ron
duri incărcatc cu trandafiri 
purpurii, roz și albi. Chiar in 
oraș, numeroase șantiere se 
află in plină activitate: lu
crări edilitare, construcții ad
ministrative pregătesc orașul 
să joace cu toată autoritatea 
rolul de capitală a unei .Wi- 
laya" cum este -Oasis", atit 
de schimbată de înnoiri și de 
tehnica modernă. Pe șantie
rul unuia dintre cele mai im
punătoare edificii (va fi ter
minat peste două-trei luni) — 
sediul noii prefecturi — ma
șini de tot felul sapă, forea
ză, basculează, tasează, nive
lează.

Aici poate că moare o a- 
nume poezie, o poezie in ca
re cunoscutul triptic (palmi
erul, beduinul și cămila) este 
înlocuit treptat cu alta, tot 
atit de frumoasă și de emo
ționantă, poezia reînnoirii, a 
imblinzirii unei naturi din
tre cele mai ostile omului.

Ouargla pare, totuși, mai 
mult o etapă spre Hassi-Mes- 
saoud. Aici începe .țara su
dului" care se întinde pînă la 
frontierele cu Nigerul și Re
publica Mali.

Circa 100 km separă Ouar
gla de Hassi-Messaoud. Un 
decor cu -totul diferit. Natu
ra și mina omului iși ames
tecă amprentele: pe un i- 
mens covor de nisip a fost 
așternută o nemărginită re
țea de țevi, care urcă și co
boară peste dune, se încruci
șează, apoi intră in pămint 
transportând singele negru 
spre Haoud El Hammrra, sta
ția cea mai apropiată 
pozitare a țițeiului 
aici.

Rulăm cu oarecare 
pe șoseaua asfaltată; 
răsărite din nisip ne 
direcția sondelor implantate 
in zonă. Ne oprim in fața ra
finăriei fostei societăți „Re
pol", unde numeroase cister
ne așteaptă să-și facă plinul, 
pentru ca apoi să pornească 
spre orașele sudului. „întrea
ga cantitate de carburanți și 
lubrifianți necesară regiunii 
de sud este rafinată aici", ne 
explică inginerul șef al uni
tății. La „Casa verde", sediul 
noii filiale a SONATRACH — 
„ALREP" (Societatea Algeri
ană de Exploatări Petroliere) 
— care a succedat C.F.P.A. 
(Compania Franceză de Pe
trol din Algeria), naționaliza
tă in proporție de 51 la sută 
prin recentele hotăriri ale 
guvernului algerian, M' Ha
med Latreche, șeful bazei pe
troliere Hassi-Messaoud, ne 
asigură că pe șantier „toate 
operațiunile se desfășoară

de de- 
extras

viteză 
săgeți 
indică
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experții apreciază că și anul 
acesta va fi atins același pro
centaj. In ciuda unui strict 
control asupra cheltuielilor 
publice și a creditelor ban
care. economia feste carac
terizată de o inflație gene
rală. ceea ce obligă guvernul 
de la Dublin sâ adepte în 
continuare alte măsuri.

^E.-GuOg'i

■

2 mai:
26 600 ■
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normal. Nici un aparat nu a B 
fost oprit, măcar un moment ■ 
după plecarea inopinată a B 
personalului tehnic francez al B 
C.F.P.A.. la 1 mai a.c.“. .Pre- B 
luarea tuturor operațiunilor. H 
după plecarea inginerilor și ~ 
tehnicienilor francezi — adau
gă șeful bazei — s-a operat 
destul de ușor iar baza func
ționează sub conducerea ti
nerilor ingineri și tehnicieni 
algerieni, al căror devota
ment exemplar trebuie su
bliniat in mod deosebit. Cu 
alte cuvinte, plecarea tehni
cienilor francezi — retrași 
prin hotărirea conducerii 
C.F.P.A. — nu a modificat cu 
nimic producția puțurilor pe
troliere în zona Hassi-Mes
saoud.

Volumul petrolului pompat 
prin conductele spre Arzeiv 
și Bedjaia a cunoscut chiar 
o sporire. Iată citeva cifre 
semnificative înregistrate în 
producție, imediat după ple
carea specialiștilor străini. 
Ea 1 mai: 10 000 tone n 
18 000 tone ; 3 mai. 
tone și in funcție de cerere ■ 
pompajul poate atinge 33 000 ■ 
tone. Cifrele vorbesc de la ■ 
sine. Cu toată obiectivitatea, • 
se poate spune că scopul pe ■ 
care sconta să îl atingă ■ 
C.F.P.A. prin retragerea per- ■ 
sonalului — adică oprirea to- • 
tală a operațiunilor care îi ■ 
reuneau in zona Hassi-Mes- ■ 
saoud — nu a fost atins, în- ■ 
trucit tinerele cadre algerie- ■ 
ne au știut, prin eforturi pro
prii, să asigure continuarea 
întregului proces de exploa
tare și să Iși asume răspunde
rile care le erau impuse de 
o asemenea situație.

..Datorită, însă, unei organi- g 
zări metodice, corespunzătoa- g 
re și competente de care au g 
dat dovadă tinerele cadre al- ■ 
geriene de specialitate — îmi B 
spune inginerul Djamel Dib B 
— .ALREP1' a reușit să pre- ■ 
ia totul „din mers" și între- ■ 
gul ansamblu al exploatării ■ 
petroliere care, cu citeva ore ■ 
înainte, ținea de „competen- ■ 
ța" C.F.P.A., a funcționat ca J 
și cind nimic nu s-ar fi pe- ■ 
trecut..." "

Privim intr-o sală vastă 
macheta întregului perimetru 
petrolier Hassi-Messaoud. U- 
nul din ingineri, tot atit de g 
tînăr ca și colegii săi, prezin- g 
tă imaginea de ansamblu a g 
perimetrului, care cuprinde g 
două sectoare : Hassi-Messao- g 
ud nord și Hassi-Messaoud g 
sud. Rezervele de țiței evalu- g 
ate pînă acum se ridică la g 
4,5 miliarde tone. Producția g 
pe anul in curs va atinge 25 B 
milioane tone. Acestora li se B 
adaugă producția din alte re- B 
giuni sahariene. Politica pe- 1 
trolieră a Algeriei se înscrie ■ 
în mod natural, deci, in ca- ■ 
drul dezvoltării de ansamblu ■ 
a țării.

Algeria anului 1971 se pre- ■ 
zintă in fața lumii ca o țară ■ 
hotărită să iși desăvirșească “ 
independența politică prin “ 
instituirea controlului asupra * 
resurselor sale naturale. _

■

■

C. BENGA

In București a avut loc mier
curi la amiază vernisajul Ex
poziției de fotografii „Vietnam 
1971“, deschisă sub egida Insti
tutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, cu 
prilejul celei de-a 26-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam — Ziua na
țională a acestei țări.

Interviul ministrului peruan al minelor 
și energiei acordat ziarului chilian „El Siglo“

SANTIAGO DE CHILE 1 (A- 
gerpres). — Intr-un interviu a- 
cordat ziarului chilian „El 
Siglo", ministrul peruan al mi
nelor șl energiei, generalul 
Jorge Fernandez Maldonado, s-a 
referit pe larg la măsurile e- 
conomice ale guvernului Repu
blicii Peru ca manifestare a 
independenței și suveranității 
de stat.

In cadrul ppliticii miniere 
— a apus Maldonado — spre 
deosebire de situația dinainte 
de 3 octombrie 1968, cînd toate 
beneficiile erau însușite de con
cesionari particulari și străini, 
statul a trecut de la rolul pa
siv, dc Ia atitudinea care nega 
funcția sa de întreprinzător, la 
o participare hotărîtoare. De la 
3 ianuarie a. c., statul a în
ceput să-și asume un rol din 
ce în ce mai important, prin-

„Corriere della sera" : I 

j „Noul guvern bolivian | 
este sfîșiat 

de contradicții**
I Au fost suficiente cele I citeva ore petrecute în ca

mera de comandă pentru ca
■ neopreședintele Hugo Ban-I zer să se convingă câ este 
. mai ușor să ajungi la putere, I decît să te menții. Noul con- 
• ducător al statului nu se 
I preocupă atit de problemele 

multe și grave, pe care ca- 
Ibinetul său ar trebui să le 

rezolve urgent, cit de a se 
. debarasa de adepții lui Torres 
I și de a împiedica destrăma- 
. rea forțelor care l-au adus 
I la putere. Aceste forțe nu 
■ sînt de acord cu politica de 
I urmat și se sfîșie reciproc 
I

<------------PARIS 1 (Agerpres). — In 
lumea occidentală „bătălia o- 
țelului" devine tot mai dură, 
iar îngrijorarea crește in rfn- 
durile producătorilor vest-eu- 
ropeni. Situația, deja dete
riorată la începutul anului 
1971, cunoaște o nouă agra
vare prin introducerea taxei 
de 10 la sută asupra impor
turilor de către Statele Unite 
Și prin alte măsuri protec- 
ționiste adoptate de această 
țară.

Este vorba de un vast 
„meci triunghiular" angajat 
de trei ani între principalii 
exportatori — siderurgiștii din 
țările Pieței comune și Ja
poniei — și principalii impor- 

k______ ____
< La clubul internațional a< 

cărții și presei din orașul po
lonez Walbrzych s-a deschis o 
expoziție cuprinzind reprodu
ceri de artă plastică, picturi și 
sculpturi din România.

< Șansele de a fi asasi
nat, jefuit, bătut sau obiect 
al unor alte acte de 
violență în S. U. A. sint 
una la 36, se apreciază 
iu raportul pe anul 1970, 
dat publicității marți de 
Biroul Federal de Investi
gații (F.B.L). In marile orașe 
riscul este chiar mai mare — 
unul la 29 — și aceasta in 
condițiile în care mai mult 
de jumătate din populația de 
203 milioane a Statelor Uni
te locuiește in mediul urban. 
Documentul relevă că, in 
general, criminalitatea a cres
cut cu 11 la sută în anul 1970 
față de anul 1969 și a atins, 
după un deceniu de sporire 
constantă a violenței, 176 la 
sută față de anul 1960, deși 
populația Americii nu a cres
cut în aceeași perioadă de- 
cît cu 13 la sută. In cifre 
absolute, numărul actelor de 
violență totalizează in 1970 
5 568 200, din care 15 810 a- 
sasinate, față de 9 000 înre
gistrate în 1960. Ș- numărul 
polițiștilor uciși în confrun
tarea cu infractorii a sporit 
Ia 100, față de 86 în 1969.

Raportul nu prezintă date 
definitive despre pierderile 
materiale rezultate în urma 
furturilor sau actelor de vio
lența.

Exponatele înfățișează aspecte 
ale muncii pașnice a poporu
lui vietnamez pentru reconstruc
ție și edificare a societății so
cialiste, ale luptei sale împo
triva agresiunii imperialiste, 
pentru apărarea cuceririlor re
voluționare, pentru salvgarda
rea libertății și independenței 
patriei. Un panou al expozi

tr-o politică coerentă, care s-a 
dezvoltat cu actuala lege ge
nerală a minelor, ce consacră 
rolul lui fundamental și asi
gură extinderea producției sec
torului minier.

Statul — a explicat ministrul- 
peruan — are sub controlul său 
două aspecte ale producției pe 
care le putem considera ca po
ziții cheie: prelucrarea și co
mercializarea minereurilor colo
rate. Se acordă, a spus el, con
cesii miniere unor particulari 
sau capitalurilor străine, dar cu 
condiția ca acestea să fie ■ ex
ploatate. Această clauză este 
foarte strictă. Potrivit noiirlegL 
miniere, în cazul în care între
prinderile nu exploatează ■ în 
mod corespunzător zăcămintele, 
concesiile revin automat și ne
transmisibil statului. Toată a- 
ceastâ politică se înfăptuiește 
în condițiile în care statul este 
acela care predomină și deține 

în disputa pentru controlai | 
pîrghiilor de comandă ale ț 
aparatului guvernamental.

Viitorul apropiat va arăta 
pînă în ce punct sînt dispuse 
forțele armate să-l urmeze 
pe actualul președinte pe 
calea represiunii. Intr-adevăr, 
nu se poate spune că acei 
care au răsturnat guvernul 
lui Torres pentru a bara ca
lea milițiilor populare nu-1 
vor da jos mîine pe Banzer.

Intre timp, în La Paz, con
tinuă să se audă explozii și 
împușcături izolate și mulți 
susțin că generalul Torres ar 
organiza activ o reînviere 
revoluționară.

tatori americani. Printr-un a- 
cord încheiat in 1968, expor
tatorii au acceptat să limiteze 
la 5 la sută pe an creșterea 
vinzărilor lor în Statele U

„BĂTĂLIA OȚELULUI"
nite. Acordul ar urma să fie 
reînnoit la 1 ianuarie anul 
viitor, dar situația este foar
te precară pe piața ameri
cană. Pe de o parte, din cau
ză că stocurile au crescut 
considerabil avindu-se in ve
dere posibilitatea unei greve

Intre R. D Germană și 
Finlanda a fost semnat la Hel
sinki un acord în domeniul 
poștelor și te'ecomunieai iilor.

<< Președintele Pakistanului, 
generalul Yahya Khan, a nu
mit marți pe Abdul Motaled 
Malik în funcția de guverna
tor civil al Pakistanului Orien
tal. Noul guvernator, care iși 
va lua funcția în primire la 
3 septembrie, va trebui să de
semneze, cit mai curlnd posi
bil, pe membrii Consiliului de 
Miniștri, lista urmînd a fi a- 
probată de președintele Yahya 
Khan. 

< In Italia se face resim
țită in acest prag de an șco
lar o criză a sistemului de in- , 
vățămint. Potrivit datelor sta- , 
tistice publicate de presa ita
liană, in rețeaua școlilor de 
cultură generală ale țării se în
registrează un deficit de aproa
pe 3 milioane locuri. Situația 
este deosebit de gravă în invă- 
țămintul școlar elementar, unde 
ar mai fi necesare 1464 OpO 
locuri.

Pe de altă parte, 206 000 de 
învățători nu au posturi, iar 
perspectivele de a primi f un 
loc de muncă sint extrem de 
reduse.

ției cuprinde imagini din tim
pul vizitei in această țară a 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialis
te România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat.

(Agerpres)

rolul fundamental în industria 
minieră.

La- întrebarea dacă guvernul 
peruan are intenția să acorde 
o largă participare politică ma
selor, Jorge Fernandez Maldo- 

- nado a declarat: „Nu se poate 
vorbi de o adevărată revoluție 
fără o adevărată mobilizare a 
poporului. Sarcinile complexe 
care au apărut în acțiunea gu
vernului au determinat crearea 
sistemului național pentru spri
jinirea mobilizării sociale, care 
cuprinde în structura sa orga
nisme naționale și locale, or
ganizațiile existente și altele 

-ce vor lua naștere. Toate aces
te organisme vor crea meca- 
hiSmele necesare pentru reali
zarea participării poporului. Este 
necesar ca cele 13 milioane de 
peruani să fie conștienți de 
răspunderea ce revine fiecăruia 
în procesul istoric început de 
revoluția peruană".

Luptele 
din Laos

HANOI 1 (Agerpres). — A- 
genția Khaosan Pathet Lao, ci
tată de V.N.A., a transmis o 
declarație a C.C. al Frontului 
Patriotic din Laos, în care se 
arată că trupe ale forțelor de 
dreapta și mercenari tailandezi 
sprijinite de aviația și artileria 
americană, și-au intensificat 
acțiunile militare în regiunea 
Văii Ulcioarclor și pe platoul 
Boloven. In același timp, men
ționează declarația, aviația a- 
mericană bombardează intens 
o serie de regiuni din sudul și 
din nordul LaosuluL

Frontul Patriotic din Laos 
demască și condamnă vehe
ment imperialismul S.U.A. și 
pe marionetele lor pentru a- 
tacurile asupra zonelor elibe
rate. Declarația cere încetarea 
neîntîrziată a acestor acțiuni 
și retragerea trupelor mercena
re tailandeze din Laos.

in siderurgie, iar pe de altă 
parte, pentru faptul că cere
rea de produse de oțel a 
scăzut foarte mult datorită 
conjuncturii economice nefa- 

vorabilc. In acest context, 
autoritățile de la Washington 
cer vest-europenilor și japo
nezilor să limiteze in con
tinuare creșterea anuală a 
exporturilor lor.

Aceste condiții care, in 
principiu, ar fi acceptate de

+« Guvernul S.U.A. a inclus 
încă opt mari zone metropoli
tane pe lista centrelor urbane 
care înregistrează un „șomaj 
substanțial". Lista, care a fost 
publicata marți, ridică astfel 
totalul orașelor din această 
categoric la 62, cifra cea mai 
înaltă înregistrată din martie 
1962.

Proiectul unei declarații 
împotriva manifestărilor rasiste 
în sportul internațional va 
fi prezentat Adunării Generale 
a O.N.U. în cadrul sesiunii din 
această toamnă, informează a

genția Reuter, citind surse ale 
O.N.U.

Proiectul va fi discutat în 
Comitetul politic special, în ca
drul dezbaterii asupra politicii 
de apartheid din Republica 
Sud-Africană.

O delegație malteză, con
dusă de primul ministru, Dom 
Mintoff, a plecat marți seara 
spre Tripoli. Convorbirile din
tre premierul maltez și repre
zentanți ai guvernului libian 
vor fi consacrate încheierii unui 
acord de cooperare între cele 
două țâri.

2 SEPTEMBRIE
ZIUA NAȚIONALĂ A R. D. VIETNAM

Tinerețea și vigoarea 
unui popor viteaz

Despre Combinatul textil 
„8 Martie" din Hanoi, des
pre realizările- remarcabile ob
ținute de membrii colectivu
lui său în acești ani de luptă 
eroică și de muncă încordată 
cunoșteam multe lucruri în
că înainte de a păși pe por
țile acestei întreprinderi sta
tornicită, de mai puțin de un 
deceniu, pe o cîmpic din a- 
propierea capitalei R. D. Viet
nam. Parcurgînd secțiile și 
atelierele fabricii, coborind 
în solidele adăposturi anti
aeriene sau urmind firul tran- 
șeelor care brăzdează pe o 
lungime de cîțiva kilometri 
incinta combinatului, discu- 
tînd cu oamenii care trăiesc 
și lucrează aici, aveam să 
realizez o imagine cuprinză
toare asupra vieții exemplare 
de muncă și de luptă a o- 
mului vietnamez în această 
clipă de mari răspunderi a 
istoriei patriei sale.

Combinatul textil „8 Mar
tie" s-a născut in focul lup
tei pentru respingerea agre
sorului imperialist, intr-un 
moment cind atacurile avia
ției americane asupra terito
riului R. I). Vietnam se în
tețeau vertiginos. Intrată în 
funcțiune la 8 martie 1965. 
întreprinderea avea să pro
ducă, pe vatra unde fusese 
durată, timp de numai citeva 
luni, bombardamentele ina
mice întrerupind in modul 
cel mai brutal cursul nor
mal al muncii. Ele nu au pus 
capăt, însă — și nici nu pu
teau să pună capăt — vieții 
celui mai tinăr dintre marile 
obiective industriale ale Viet
namului socialist. .In acele 
zile — iși amintește tovară
șul Nguyen IIuu Tiep, secre
tarul comitetului de partid 
al întreprinderii — oamenii 
noștri și-au sporit combativi
tatea, și-au înzecit eforturile, 
pentru ca, indeplinindu-și în 
continuare sarcinile de pro
ducție, să facă față tuturor 
celorlalte comandamente ale 
momentului, și, în primul 
rînd, cerințelor luptei". Com
binatul a fost dispersat in 
mai multe subunități, aflate 
între ele la distanțe de 5 
pînă la 20 km. S-a consumat, 
pentru aceasta, o energie u-

japonezi, vor face săptămina 
viitoare obiectul unor conuor- 
biri intre reprezentanții Pie
ței comune și cei ai Statelor 
Unite. Potrivit agenției France

Presse, vest-europenii vor ri
dica problema taxei de 10 la 
sută aplicată șl asupra im
porturilor de oțel tn Statele 
Unite.

Potrivit observatorilor poli
tici, reprezentanții americani 
nu ar dori să ia în discuție

Guvernul argentinian a 
luat inițiativa convocării unei 
reuniuni de urgență a Comisi
ei speciale de coordonare lati- 
no-americană (CECLA), la 
care vor fi examinate măsuri
le economico-financiare adop
tate recent de S.U.A. în apă
rarea poziției dolarului. In 
urma demersurilor diplomatice 
întreprinse pe lingă țările mem
bre, se apreciază că această re
uniune se va desfășura la ni
vel ministerial în capitala ar- 
gentiniană, începînd din ziua 
de 3 septembrie.

Intr-un comunicai al Co
misiei naționale pentru ajuto
rarea deținuților politici din 
Portugalia se arată că numă
rul deținuților politici din 
această țară s-a dublat in pri
mele șase luni ale acestui an. 
Comunicatul subliniază că „va
lul de arestări brutale operate 
de organele Direcției generale 
a Siguranței (urmașa faimoasei 
poliții secrete „Pide"’ — n.n.) 
s-a extins atit în ceea ce pri
vește numărul, cît Și categorii
le persoanelor pe care le a- 
restează".

& In cadrul unei întruniri 
cu reprezentanți ai presei din 

riașă — iși amintesc oame
nii; au fost deplasate, intr-un 
răstimp relativ scurt, peste 
3 000 tone de echipament in
dustrial și materii prime. 
Planul de producție a fost 
insă, chiar in clipele celor 
mai înverșunate raiduri de 
bombardament ale inamicu
lui. indeplinit; producția nu 
a încetat în nici o împreju
rare. In acele zile, membrii 
formațiilor de autoapărare a 
combinatului s-au distins deo
potrivă prin faptele de arme 
vitejești in apărarea cerului 
patriei și prin realizările, nu 
mai puțin eroice, obținute la 
locul de muncă.

Reîntoarsă pe vatra iniția
lă, după încetarea bombarda
mentelor inamice la nord de 
paralela 19, fabrica a conver
tit eroismul în luptă al oa
menilor săi în muncă îndir- 
jită, plină de abnegație, pen
tru restaurarea și extinderea 
producției. Pentru 1971 — ne 
informează secretarul de 
partid al combinatului — o- 
biectivul central fixat este 
atingerea cifrelor de plan 
ale anului 1965. Perspectivele 
sînt însă și mai bune — a- 
daugă el — astfel că, prin 
mobilizarea sporită a colec
tivului său. Combinatul ..8 
Martie" și-a propus să pro
ducă. pînă la sfirșitul acestui 
an. cu toată capacitatea pro
iectată.

Sala clubului întreprinderii, 
in care ne aflăm, oferă, prin 
înfățișarea sa. o imagine su
gestivă asupra acestor efor
turi și, mai ales, asupra re
zultatelor deosebite care le-au 
încununat în fie-care an. Pe 
pereți sint arborate drapelele 
roșii de întreprindere-pilot 
pe țară, decernat, în două 
rînduri. de Ministerul Indus
triei Ușoare, numeroase fa
nioane, diplome și alte dis
tincții. „Cu ocazia sărbătorii 
tradiționale Tet — îmi spun 
gazdele — am avut marea 
cinste de a primi, pentru re
zultatele obținute, un coș de 
flori din partea președintelui 
Republicii"'.

Și astăzi, munca și lupta 
se îngemănează în activitatea 
de zi cu zi a muncitorilor 
combinatului. O adevărată

această problemă deoarece 
taxa de 10 la sută, potrivit 
părerii lor, constituie o mă
sură generală care nu poate 
fi obiectul tratativelor amin
tite.

Toate acestea agravează 
confuzia pe piața vest-euro- 
peană a oțelului. Siderurgiștii 
vest-germani au redus cu a- 
proape 9 la sută producția 
lor în primele șapte luni 
ale acestui an, situație care, 
datorită jocului concurenței, 
tinde să se repercuteze și a- 
supra industriei siderurgice 
din celelalte țări membre ale 
Pieței comune,

Saigon, Dang Van Ky, preșe
dintele Frontului Popular pen
tru Pace din Vietnamul de sud, 
a condamnat Administrația Ni
xon pentru că încalcă dreptul la 
autodeterminare al poporului 
sud-vietnamez și evită să dea 
un răspuns clar la propuneri
le de pace în șapte puncte fă
cute de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud — relatează 
agenția Eliberarea.

4" La Panmunjon a avut loc 
a 321-a ședință a Comisiei mi
litare de armistițiu. General- 
maior Han Yong Ok, reprezen
tantul principal al părții 
R. P. D. Coreene, a făcut o de
clarație în legătură cu conti
nuarea unor provocări milita
re grave, comise de partea ad
versă in zona demilitarizată. 
El a cerul sancționarea aspro 
a organizatorilor acestor Pro
vocări și luarea măsurilor ne
cesare pentru a preîntinipina 
în viitor asemenea acte.

Greva muncitorilor de la 
uzinele firmei „Lukas" din 
Birmingham a intrat în cea 
de-a doua săptămînă.

Ca urmare a opririi lucrului 
de către greviști, toate cele 
nouă uzine ale companiei au 
fost închise. Administrația fir
mei a preferat să exercite pre
siuni asupra greviștilor. con- 
cediind temporar 17 DUH de lu
crători și refuzînd să satisfacă 
revendicările acestora. Munci
torii cer îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață. 

tradiție, statornicită de ei, 
este organizarea unor miș
cări de emulație în muncă 
pentru a saluta victoriile în 
luptă, cîștigate de forțele pa
triotice.

Am vizitat Combinatul tex
til „8 Martie" în zilele cînd 
oamenii săi erau angajați 
din plin în campania de în
treceri, lansată pentru a ce
lebra marea victorie a pa- 
trioților sud-vietnamezi pe 
șoseaua nr. 9. Pe pancartele 
întîlnite pretutindeni se pu
tea citi : „Să ne mobilizăm 
pentru depășirea prevederilor 
planului de stat, angajați în 
mișcarea de emulație, umăr 
la umăr cu luptătorii de pe 
șoseaua nr. 9".

Aspirația fierbinte de uni
tate a patriei vietnameze se 
materializează la Combinatul 
„8 Martie", ca de altfel pre
tutindeni Pe cuprinsul repu
blicii, în manifestări simple, 
dar vibrante. Anul trecut, 
cînd zonele septentrionale 
ale Vietnamului de sud au 
suferit mari inundații, mem
brii colectivului fabricii s-au 
angajat să producă peste plan 
un milion de metri de țesă
turi, în scopul ajutorării com- 
patrioților din localitățile ca
lamitate. aflate la sud de pa
ralela 17.

In toate faptele de muncă 
și de luptă ale celor de la 
Combinatul „8 Martie" se în
vederează tenacitatea și opti
mismul, abnegația și puterea 
de sacrificiu a omului viet
namez al acestor ani. Tine
rețea și vigoarea acestei în
treprinderi hanoiene, care nu 
a împlinit încă nici un de
ceniu de existență, este tine
rețea și vigoarea oamenilor 
care muncesc aici, a căror 
medie de virstă este de 28 
ani. Și este, mai presus de 
orice, tinerețea și vigoarea 
unui popor viteaz, care luptă 
victorios, pe cimpurile de 
luptă și pe frontul muncii 
constructive, pentru respinge
rea agresiunii imperialiste, 
pentru apărarea independen
ței. libertății și dreptului său 
de a fi stăpîn asupra pro
priului destin.

Corneliu VLAD

Președintele 
Nixon 

a invocat 
privilegiile 

sale...
WASHINGTON 1 (Ager

pres). — Președintele Nixon 
a invocat privilegiile 
sale executive interzicînd 
Pentagonului să furnizeze Se
natului un studiu cu progra
mul de ajutor militar des
tinat străinătății.

Luna trecută, Comisia se-: 
r.atorialâ pentru relații ex
terne, prezidată dc William 
Fulbright, hotărîse să sus
pende orice alocații cerute 
in cadrul acestui program, în 
cazul în care Pentagonul nu 
va prezenta. într-un interval 
de 35 zile, documente deta
liate de motivare a sumelor 
solicitate. Hotărirea de ultim 
moment a președintelui (ter
menul urma să expire mier
curi la miezul nopții) a fost 
făcută cunoscut public sub 
forma unui ordin către mi
nistrul apărării. ' Melvin 
Laird, și secretarul de stat, 
William Rogers, prin care se 
interzice acestora să pună 
la dispoziția congresului ..do
cumentele interne de lucru, 
care dezvăluie datele orien
tative privind programul de 
asistență militară în urmă
torii cinci ani“.

Agențiile americane de 
presă scot în evidență că 
este pentru prima dată cind ; 
Congresului i se refuză ac
cesul la documentele so’ici- 
tate guvernului și că inter
venția președintelui marchea
ză un nou episod al diferen
dului dintre puterea execu
tivă republicană și cea legis
lativă, aflată sub cnn'.rolul 
democraților.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396


