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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
IN JUDEȚELE ARAD Șl TIMIȘ

Mai caldă decît această caldă și strălucitoare zi de iulie, a fost primirea pe care cetățenii județelor 
Arad și Timiș au făcut-o secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sosit într-o vizită de lucru, împreună cu tovarășii Gheorghe Pană, 

llie Verdeț, losif Banc

Recoltarea
păioaselor

pe conducătorul iubit al țării noastreTextilistele arădene salută cu căldură

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la adunarea populară din municipiul Arad
Dragi tovarăși,

De la o zi la alta la
nurile de păioase dau 
în pîrgă. In județele 
din sudul țării combi
nele au intrat masiv 
pe tarlalele de orz, în 
multe locuri a început 
secerișul griului. In a- 
cest an. campania de 
recoltare s-a declanșat 
sub semnul hotărîrii 
unanime a mecanizato
rilor și cooperatorilor 
de a nu pierde nici un 
bob. La Ministerul A- 
griculturii și Silvicul
turii se apreciază că 
există suficiente' mij
loace pentru a strînge 
recolta de pe 2 746 000 
hectare, in 10—12 zile, 
întreprinderile agri
cole de stat și coope
rativele agricole din 
județele Dolj, Ialomi
ța. Brăila. Constanța, 
Olt, Teleorman ș.a. au 
strîns și înmagazinat

orzul de pe primele 
zeci de mii de hectare. 
In majoritatea unită
ților agricole a fost or
ganizată munca în flux 
continuu pe forma
țiuni de lucru dota
te cu tractoare, com
bine, prese de balotat, 
pluguri, grape cu 
discuri, semănători. In 
acest mod, paralel cu 
recoltatul, transportul 
și depozitarea’ boabe
lor se eliberează și se 
pregătește terenul pen
tru însămînțarea cultu
rilor duble.

Important este ca, în 
această perioadă, să se 
concentreze tractoarele 
și combinele acolo un
de lanurile sînt pîr- 
guite. chiar pe supra
fețe mai mici, utilizîn- 
du-sq integral capa
citatea lor de lucru. 
Numai în acest fel este 
posibil să se cîștige

timp, să se evite pier
derile de recoltă și, 
totodată, să fie reali
zată și depășită supra
fața prevăzută pentru 
a fi însămînțată cu 
culturi duble. Intr-un 
timp extrem de scurt, 
I.A.S. și cooperativele 
agricole trebuie să 
insămințeze 1 210 000 
hectare culturi du
ble — porumb și fa
sole boabe, legume, 
plante de nutreț. In 
condițiile acestui an, 
cind pămîntul are su
ficientă umiditate, dacă 
se lucrează intens, dacă 
se cîștigă ore și zile 
prețioase, culturile du
ble pot da producții 
mari, rentabile, care să 
contribuie la acoperi
rea pierderilor cauzate 
de inundații.
(Continuare 
în pag. a V-a)

Conducătorul partidului și statului nostru a fost întîmpinat cu bucurie, cu aceleași manifestări vibrante întîlnite pretutindeni pe cuprinsul patriei, ori de cîte ori tovarășul Ceaușescu vine pentru a cunoaște direct preocupările oamenilor muncii, pentru a se sfătui cu muncitorii, țăranii, intelectualii, cu activul de partid și de stat asupra problemelor construcției socialiste. Aceste vizite de lucru, care sînt proprii stilului de muncă al secretarului general al partidului nostru, dau de fiecare dată dimensiunea reală, impresionantă a unității de granit a întregului popor în jurul partidului, al conducerii sale marxist-leniniste, a încrederii de nezdruncinat și hotărîrii fiecărdi om al muncii de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru, politică în care masele văd întruchipate propriile lor năzuințe, propriile lor • idealuri.Pe străzile municipiului Arad, în

marile sale citadele industriale, născute în anii socialismului — u- zina de strunguri și uzina textilă — pe ogoarele, aflate acum la ceasul împlinirii rodului de la Nădlac și Pecica, în vasta piață din centrul Aradului, transformată în timpul adunării populare într- o clocotitoare mare umană, iar mai a- poi, la Timișoara, am văzut zeci și zeci de mii de cetățeni care, cu zîm- bete și-flori, cu urale, țineau să-și manifeste sentimențele cele mai u- mane, șă-și exprime, în cele mai felurite chipuri, tot ceea ce simt în aceste momente cînd în mijlocul lor se află tovarășul Ceaușescu.Erau tineri și vîrstnici, maghiari, germani, sîrbi,marea și puternica familie a națiunii noastre socialiste, făurarii de bunuri materiale și spirituale dornici să dea frîu liber gîndurilor,

■Nicolaeromâni, uniți în
(Continuare în pag. a Il-a)

Doresc, în primul rînd, să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului și județului Arad un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii noastre socialiste. (Aplauze puternice, scandează „P.C.R.—P.C.R."). resc, totodată, să mulțumesc turor cetățenilor care astăzi ne-au făcut o primire cordială, și-au manifestat dragostea și atașamentul față de partid, de conducerea sa. In aceasta noi vedem expresia încrederii și hotărîrii cu care întregul popor înfăptuiește politica marxist-leninistă a partidului nostru comunist. (Aplauze prelungite ; se scandează „P.C.R.—Ceaușescu").Este pentru mine o deosebită plăcere de a mă afla din nou în mijlocul arădenilor. (Vii aplauze), 
îh timpul vizitei la cele două întreprinderi din oraș, la cooperativa agricolă și ferma agricolă de stat am putut constata că aceste unități industriale și agricole — ca de altfel toate întreprinderile și unitățile agricole din județul Arad — au obținut rezultate bune activitatea lor pe primele luni ale anului în curs, să adresez calde felicitări citorilor din Arâd pentru țațele obținute în realizarea lui pe primele șase luni. (Aplauze).Deși în această primăvară condițiile climatice nu au fost favorabile, se poate spune că și în a- gricultură, lucrătorii, specialiștii, țăranii cooperatori au depus și depun eforturi susținute pentru obține recolte bogate. Doresc le adresez și lor munca pe care o în învățămînt cent anul școlar marc că s-a încheiat cu rezultate bune. Intelectualitatea din Arad, ca de altfel intelectualitatea din întreaga noastră țară, depune o muncă intensă și își aduce din plin contribuția la formarea tinerei generații, la pregătirea viitoarelor cadre pentru industrie, agricultură, pentru toate domeniile vieții sociale. De aceea doresc să adresez

se Do- tu-

în șase Doresc mun- rezul- planu-
a să felicitări pentru depun. (Aplauze), s-a încheiat re- și trebuie să re-

felicitări tuturor oamenilor de cultură și știință, întregii intelectualități din Arad pentru rezultatele pe care le obțin în domeniul lor de activitate. (Aplauze).După cum știți, în luna mai am avut o situație deosebită, datorită inundațiilor mari — aș putea spune catastrofale — care s-au abătut asupra țării noastre. Au fost lovite de inundații zeci de județe, sute și sute de comune, Sate, orașe, întreprinderi ; au fost distruse zeci de mii de locuințe, multe ferme agricole. Pagubele se cifrează la circa 10 miliarde lei: este însă greu să socotești în bani tot ceea ce s-a pierdut în această perioadă. Calamitățile naturale — de proporții nemaiîntîlnite în istoria noastră — au provocat mari daune patriei. Doresc însă să menționez și aici, la Arad — care a avut de suferit de pe urma calamităților, și unde populația, sub conducerea organizației de partid, a acționat cu eroism, cu fermitate, reușind să împiedice apele să provoace distrugeri însemnate în oraș— că întregul no'ștru popor a răspuns în mod unanim chemării partidului, și-a unit eforturile pentru a învinge greutățile și a asigura dezvoltarea în continuare, în ritm intens, a patriei noastre socialiste. (Aplau
ze puternice, prelungite).Nu este acum cazul să vorbim mult despre ceea ce a fost. Sînt cunoscute lupta și munca eroică a sute și sute de mii de cetățeni ai patriei noastre — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care, acționînd înfrățiți, au știut să facă față greutăților. Armata noastră s-a dovedit, de asemenea, la înălțimea datoriei sale, a răspuns chemării partidului, s-a aflat în primele rînduri ale luptei cu furia apelor. Gărzile patriotice, unitățile de tineret au muncit, de asemenea, cu eroism, aducînd o contribuție de seamă în înfrînger.ea greutăților pricinuite de inundații. Toate acestea demonstrează unul și același lucru : că întregul nostru popor, toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate — muncitori, țărani , intelectuali, ostași, membri ai brigăzilor patriotice, ai unităților de pregătire ale tineretului, co-

piii — au acționat și acționează u- niți în lupta pentru înfrîngerea greutăților provocate de calamități și pentru progresul continuu al Ro. mâniei, pentru victoria socialismului și comunismului în patria noas
tră ! (Aplauze puternice, urale).Nu pot să nu evidențiez încă o dată spiritul de solidaritate al întregului nostru popor, care, la chemarea partidului, a venit în sprijinul populației din zonele calamitate — cu bani, alimente, cu îmbrăcăminte — a muncit pentru repararea cît mai grabnică a unităților lovite pentru a le reda în cel mai scurt timp producției. Această u- riașă și unanimă manifestare a solidarității, de la un capăt la altul al țării, dovedește înalta conștiință socialistă a națiunii noastre. In a- nii făuririi noii orînduiri, ea a devenit conștientă că numai unitatea indestructibilă îi dă garanția în- frîngerii tuturor greutăților, garanția înfăptuirii cu succes a programului de dezvoltare multilaterală a societății, de creștere a bunăstării și fericirii întregului popor. 
(Aplauze prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.“).Se cuvine să menționez aci și faptul că, în aceste grele împrejurări, organizațiile de partid, comuniștii, organizațiile comunale și din întreprinderi, comitetele județene și orășenești de partid au fost permanent la datorie, s-au aflat în primele rînduri ale luptei oamenilor muncii, ale eforturilor generale pentru limitarea la minimum a efectelor Inundațiilor, pentru asigurarea refacerii grabnice a unităților economice și reluarea cursului normal al întregii noastre activități. De aceea, doresc să adresez calde felicitări organizației dumneavoastră de partid, tuturor organizațiilor de partid din județ, comitetului județean Arad, precum și tuturor celorlalte comitete județene, comuniștilor din întreaga țară care au dovedit că sînt strîns legați de popor, că pun mai presus de toate cauza poporului, fericirea și bunăstarea lui. (Aplauze puternice).Cred că veți fi de acord cu mine să adresăm, de asemenea, mulțu-
(Continuare în pag. a III-al

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe ambasadorul ElvețieiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi după-amiază, în vizită protocolară de prezentare, pe noul ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Elveției Ia București, Alfred William Rappard.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)

sub semnul dezvoltării

si colaborare româno-iraniene
Timp de aproape o săptămînă, țara 

noastră a avut ca oaspeți pe Șahin- 
șahul Iranului, Mohammad Reza Pa
hlavi Aryamehr, și împărăteasa Fa
rah, care, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu; 
și a soției sale, Elena Ceaușescu, au 
făcut o vizită oficială în România.

Pretutindeni, pe tot parcursul vizi
tei. înalții oaspeți iranieni s-au bucu
rat de o primire călduroasă, cordială, 
în aceasta găsindu-și expresie senti
mentele de stimă și prietenie ale po
porului nostru față de poporul ira
nian, de care se simte apropiat prin 
tradiția legăturilor spirituale și, mai 
ales, prin prezentul unei multilate
rale și fructuoase colaborări, în con
tinuă dezvoltare. Itinenarul vizitei a 
oferit înalților oaspeți posibilitatea 
să cunoască nemijlocit preocupările,

Zeci de mii de oameni din oraș și județ au venit în piața centrală din Arad pentru a-și manifesta încă o data, în cadrul unei grandioase adunări populare, dragosrea și atașamentul față de partid, țață ăe 
secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu

* 7, £<

munca poporului român pentru pro
gresul și prosperitatea patriei sale 
socialiste.

Este pentru a doua oară în ultimii 
ani cînd Șahinșahul Iranului face o 
vizită oficială în țara noastră, con
tactele, schimburile de vizite la di
ferite niveluri, inclusiv la nivelul cel 
mai înalt, înscriindu-se ca o tradiție 
îmbucurătoare, care și-a dovedit din 
plin utilitatea și rodnicia. După cum 
este cunoscut, în toamna trecută 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu so
ția, au fost oaspeți de onoare ai Ira
nului, fiind primiți cu deosebită sim
patie și ospitalitate. Prin semnifica
tive manifestări de prietenie față de 
șefii celor două state, popoarele ro
mân și iranian iși exprimă satisfac
ția pentru cursul ascendent al colabo
rării pe planuri multiple dintre țările 
noastre, dorința comună ca aceste le
gături să se dezvolte și să se adîn- 
cească.

Există în acest sens premise din 
cele mai favorabile, concretizate în 
rezultatele obținute în extinderea 
continuă a schimburilor comerciale, 
în intensificarea colaborării și coope
rării economice româno-iranjere. 
Constituie un motiv de satisfacție re
ciprocă materializarea unor proiecte 
comune — rod al colaborării avanta
joase ambelor părți — cum ar fi uzi
na de tractoare de la Tabriz, com
plexul agroindustrial de la Rasht, 
sau complexul forestier din Mazan- 
deran.

Acordînd o apreciere pozitivă evo
luției din ultimii ani a relațiilor din
tre România și Iran, cel doi șefi de 
state au reafirmat și cu prilejul aces
tei vizite, așa cum se arată în co
municatul comun româno—iranian,
dorința reciprocă de a valorifica și 
fructifica realizările de pînă acum, 
de a depista noi posibilități și mij
loace pentru amplificarea colaborării 
dintre țările noastre, pentru lărgirea 
și diversificarea cooperării economice 
și tehnice dintre cele două țări. în 
scopul stimulării colaborării bilate
rale, s-a hotărît. de comun acord, 
să se întreprindă 
sare pentru concretizarea 
acțiuni de cooperare 
construcțiilor de mașini, 
minier, industriei lemnului și celu
lozei. petrolier, precum și în dome-

Dumitru ȚINU

măsurile nece- 
unor noi 

în domeniile 
energetic,

(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚELE ARAD Șl TIMIȘ
(Urmare din pag. I)Impulsurilor inimii. „Ceaușescu" — „Ceaușescu" — „P.C.R." au fost cuvintele purtate din om în om, eflu- viu de entuziasm popular, grăitoare unitate de măsură care arată cit de trainică este legătura dintre fiii României socialiste și partid, dintre toți cei ce muncesc și conducătorul partidului și statului.Cînd muncitorii de la uzina de strunguri sau de la U.T.A. i-au raportat tovarășului Ceaușescu des

Meleaguri vechi, 
imagini noi la AradParte din străvechea vatră a țării, frumoasele meleaguri arăde- ne au devenit în anii socialismului o mîndrie a patriei noastre. Pămînt în care s-a prelucrat din timpuri îndepărtate lemnul, s-a cules aurul holdelor, s-au călit tradițiile luptei pentru libertate națională și dreptate socială, tradiții ridicate pe o nouă treaptă a istoriei de proletariatul condus de partid, județul Arad, cu satele lui înnoite, cu orașele lui luminoase, oferă în prezent imaginea unei unități te- ritorial-administrative puternice, într-un impetuos avînt. Pe cu- , prinsul său se află astăzi ramuri industriale de importanță vitală pentru dezvoltarea multilaterală a României socialiste — întreprinderi constructoare de strunguri, vagoane, fabrici și uzine pe porțile cărora ies moderne și elegante garnituri de mobilă și frumoase țesături, produse ce au dus faima hărniciei și priceperii muncitorimii arădene și dincolo de hotarele țării. Oamenii muncii de aici, români, maghiari, germani și de alte naționalități, însuflețiți de un puternic patriotism, asigură economiei naționale o gamă largă de mașini și utilaje, de alte produse de înaltă tehnicitate. Ființează în județ zeci de cooperative agricole în plină creștere, prestigioase instituții de învățămînt, artă și cultură.La ora 9,00, avionul avînd la bord pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și de stat a aterizat pe aeroportul sărbătoresc împodobit din Arad.Tov. Teodor Haș, prim-secre- tar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean, adresează conducătorilor de partid și de stat un cald cuvînt de bun sosit. Tradiționala, pîine și sare sînt oferite tovarășului Nicolae Ceaușescu de un grup de tinere îmbrăcate în pitorești costume naționale specifice zonei folclorice a Aradului, vestită în toată țara, o dată cu buchete de flori.Coloana de mașini străbate apoi arterele largi ale orașului în- veșmîntate în straie alese. Bă- trîna așezare de pe Mureș este astăzi un viguros centru urban, înscris spectaculos pe harta industrializării socialiste. Uzina de vagoane este, de pildă, fumizoarea majorității vagoanelor din țară și deține o mare pondere între întreprinderile ce asigură produse destinate exportului. Printre celelalte ramuri cu tradiție se numără industria textilă, cea alimentară, cea producătoare de mobilă, uzina de strunguri. Municipiul va deveni, în viitor, și o citadelă a industriei chimice.Sînt remarcabile, de asemenea, realizările pe plan social. Numai în acest an vor fi înălțate și date în folosință peste 1 300 de aparta

pre lupta pe care au dus-o alături de întreaga populație a orașului împotriva puhoaielor Mureșului, pentru a salva avutul obștesc și personal, ei au ținut să adauge : „Au fost greutăți, tovarășe secretar general, dar planul de producție l-am îndeplinit și vom îndeplini e- xemplar toate sarcinile acestui ultim an al cincinalului. Vă asigurăm". La fel l-au asigurat și țăranii cooperatori din Nădlac, pe care începutul de iulie îi găsește în plină bătălie a recoltei.

mente. Este proiectată construirea unui liceu industrial, a unui cinematograf cu 800 de locuri, precum și a altor obiective social-cultu- rale.Din mașina deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat răspund aclamațiilor zecilor de mii de oameni veniți să-i întîmpine cu toată căldura. Fețele luminoase ale arădenilor oglindesc mîn- dria de a fi ieșit victorioși din dramatica înfruntare cu apele Mureșului, apărînd cu eroism, zile și nopți, frumosul lor oraș. Cetățenii Aradului sînt astăzi tot atît de uniți și hotărîți în lupta pentru recuperarea pierderilor suferite de economia națională și realizarea exemplară a obiectivelor propuse în acest an — premisa pentru un nou și glorios plan cincinal de dezvoltare a României socialiste.în fața noastră se profilează clădirile uneia din cele mai importante întreprinderi arădene, care și-a făcut cunoscută „marca fabricii" ca o marcă a progresului și calității superioare în numeroase țări: uzina de strunguri. în ultimii 20 de ani, despre succesele acestei reprezentative unități a industriei constructoare de mașini a României s-a scris mult, oamenii săi, temerari pionieri ai unei producții necunoscute în trecut în țara noastră, au fost eroii multor reportaje, chiar și ai unui roman. La ei acasă, eroii au rămas oameni modești, dar animați de a- celași neastîmpăr creator, de hărnicie conjugată cu abnegație.La intrarea în uzină, conducătorii de partid și de stat sînt întâmpinați cu căldură, cu însuflețirea specifică marilor colective de oameni ai muncii, cu convingerea — unanim gîndită și exprimata prin simple cuvinte : „Bine ați venit, tovarășe secretar general" — că această vizită a tovarășului Ceaușescu va constitui prilejul u- nor noi și prețioase indicații referitoare la organizarea muncii, perfecționarea producției.Se aflau de față, alături de conducerea uzinei, ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, directorul general al Centralei industriale de mașini-unelte, ing. Mircea Pupăză.Se parcurg secțiile uzinei. Pe parcurs, inginerul-șef loan Blă- găică prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu procesul de producție, principalele utilaje din dotare, modul de organizare a muncii, noile strunguri realizate sau în curs de asimilare. Sînt bine cunoscute strungurile SN-450, 500 și 560.care însumează performanțe de nivel superior. •în secția II de mecanică grea, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește la strungul orizontal unde lucrează muncitorul Ioan Mihai, unul din acei oameni care cu nu

mai cîteva săptămîni în urmă se luptau cu apele pentru salvarea a- cestui oraș pe care nu-1 cunoaște decît de vreo 15 ani, de cînd a co- borît din Țara Moților. Secretarul general al partidului îl întreabă dacă nu există posibilitatea să-și sporească veniturile lucrînd la două mașini in loc de una, ceea ce ar crea și un spor de producție pentru uzină. „Să nu așteptăm ce spune ministerul — precizează în același sens tovarășul Ceaușescu unui alt muncitor, rectificatorul loan Hîrcăian — aceasta depinde de posibilitățile, de calificarea oamenilor". Examinînd apoi diferitele faze de lucru la alte mașini de prelucrat, tovarășul Nicolae Ceaușescu remarcă o serie de posibilități tehnice de modificări constructive, care, o dată realizate, ar duce la sporirea productivității și, implicit, a ciștigurilor celor ce lucrează la aceste mașini. „Nu trebuie să ne închinăm la mașini, noi le facem, noi le putem perfecționa", spune secretarul general al partidului. Muncitorii ascultă cu atenție și aprobă indicațiile secretarului general ; ei se angajează să depună eforturi, să se străduiască în a-și îmbogăți cunoștințele profesionale, în a-și însuși deprinderi de muncă mai largi.Se vizitează apoi alte secții de bază ale uzinei. Sînt examinate u- nele agregate produse chiar aici, în cadrul acțiunii de autoutllare.' mașini-unelte pe care secretarul general le apreciază din punct de vedere al concepției tehnice, dar face observații asupra realizării lor, mai puțin izbutite, pe plan estetic.Caracterul concret, direct legat de problemele uzinei, pe care a- ceastă vizită îl relevă încă din primele clipe, se demonstrează în numeroasele probleme ridicate, ca, de pildă, îmbunătățirea circulației subansamblelor și pieselor în diferite secții de prelucrare, reducerea timpului de prelucrare, însușirea tendințelor moderne în conceperea utilajelor și altele. în secția de roți dințate, de care depinde ritmicitatea realizării planului fizic în întreaga uzină, se remarcă faptul că dotarea cu nof utilaje trebuie să se facă fără întreruperi de producție.La sfîrșitul . vizitei, sintetizînd observațiile făcute pe parcurs, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre- sîndu-se conducerii tehnice a u- zinei, spune: „Aveți un colectiv bun, o dotare tehnică bună, o experiență valoroasă. Cu toate acestea, există și rămîneri în urmă. Desigur, au fost greutăți, cauzate de calamități, dar trebuie să mobilizați toate rezervele pentru recuperarea rămînerilor în urmă, pentru a depăși planul de producție, există condiții pentru aceasta — ministerul trebuie să vă ajute, comitetul județean de partid să fie mai activ, organizația de partid și cea de U.T.C. din uzină trebuie să concura la atingerea acestui scop".Secretarul general al partidului 
a reliefat apoi că, în această primă uzină de strunguri din țară, se impune necesitatea intensificării cursurilor de pregătire și specializare, întrucît mulți dintre muncitori sînt aici relativ tineri. „Am a- juns la concluzia — spune în continuare tovarășul Ceaușescu — să patronați noua uzină de strunguri din Tîrgoviște. Trebuie să vă dovediți „patroni" buni, să nu fim nevoiți să căutăm pe alții".— Vom fi, tovarășe secretar generai — spun muncitorii, tehnicienii, vom îndeplini întocmai indicațiile dumneavoastră.Colectivul întreprinderii își propune să sporească producția globală cu 24 la sută, producția marfă

Pecu 23 la sută, iar productivitatea muncii cu 18 la sută.De la această uzină, cu specific de muncă bărbătesc, se trece la o altă unitate arădeană, într-un univers de culori și chipuri feminine zîmbitoare — vestita U.T.A., una din cele patru unități ale combinatului textil Arad. Colectivul acesta, care se poate mîndri acum, la încheierea unui semestru, cu îndeplinirea totală a obligațiilor de plan, nu a fost ocrotit de marile încercări din mai — iunie. Apele au pătruns în secțiile filatură, țesătorie, preparație, a fost oprită temporar producția. Acum, nimic nu mai amintește ceea ce a fost. Mica expoziție din hol, amenajată cu bun gust, și pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, la invitația ministrului industriei ușoare. Ion Crăciun, și a directorului general al combinatului, Constantin Popescu, o vizitează cu interes, reflectă preocupările asidue pentru calitatea produselor, ingeniozitatea și fantezia creatorilor de aici.Cele patru unități ale combinatului arădean trimit pieței interne și externe în fiecare zi 200 000 metri pătrați de țesături și 30 000 tricotaje, în afara producției de confecții aflate în plină dezvoltare.Angajați pe drumul înnoirilor, al sporirii eficienței economice, al ridicării calității, textiliștii arădeni au realizat un tip nou de țesătură din celofibră în amestec cu fire de poliesteri, denumită „Teronea", caracterizată prin rezistență, stabilitate coloristică. Mai mult decît atît, am remarcat în expoziție o gamă variată de produse realizate din deșeuri, destrămate și reintroduse în circuitul pozitiv. 80 de tone de astfel de deșeuri au fost transformate în țesături de cea mai bună calitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- preciază această realizare, recomandând folosirea pe scară mai largă atît a deșeurilor provenite din procesul de producție al fabricii, cît și de la populație.Ca și la „Strungul", secretarul 

aeroport, locuitorii Aradului fac o caldâ general al partidului vizitează secțiile principale, se oprește să stea de vorbă cu muncitoarele, strînge mîinile multora dintre ele. Maria Pantea, din secția țesătorie, s-a îmbujorat de emoție cînd tovarășul Ceaușescu s-a apropiat, a rugat-o să-i spună cîteva lucruri despre munca ei, despre cîștigul pe care îl obține. Adresîndu-se tehnicienilor, secretarul general recomandă să se preocupe de policali-
Pe ogoarele 

din Valea Mureșului 
se dă bătălia recolteiElicopterul zboară deasupra Văii Mureșului, lunca cu pămînturi rodnice, cu așezări de oameni gospodari. Sate și comune mari alternea. ză cu întinse ogoare ce unduiesc în adierea vîntului. Lanuri nesfîrșite de grîu au culoarea gglben-aurie din preajma secerișului. Porumbul s-a înălțat pe alocuri de un stat de om, ovăzul, orzul, plantele furajere și tehnice își desfășoară pînă la o- rizonf covorul țesut din culori pastelate.Din loc în loc, în zonele inundabile, pe suprafețele mai joase dih apropierea rîului, petice negre ca pecinginea amintesc că pe aici s-a dezlănțuit în urmă cu o lună și jumătate stihia oarbă a apelor.Prin eforturi susținute, prin munca eroică a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor și a celorlalți lucrători din agricultură urmările calamității au fost înlăturate, rămînînd doar ca o amintire a- ceste terenuri pe care apele, întârziind săptămîni la rînd, le-au scos pînă în prezent din circuitul lor firesc. Dar acolo de unde apele s-au retras munca de zi și noapte pentru recuperarea timpului pierdut a dat rezultate bune, vizibile, a- nunțînd recolte bune.După o jumătate de oră de zbor, 

primire tovarășului Nicolae Ceaușescuficarea muncitorilor, astfel încît fiecare să cunoască cel puțin două meserii, ceea ce este atît în interesul întreprinderii, cît și al lucrătorilor.în încheierea vizitei, secretarul general al partidului urează colectivului de textiliști noi succese în activitate, în strădania lor de a obține produse mai multe, mai bune și la un preț de cost cît mai scăzut 

elicopterul aterizează în marginea orașului Nădlac, unde localnicii fac o entuziastă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători de partid și de stat. Se află prezent și ministrul agriculturii și silviculturii, Angelo Miculescu. Sute de țărani cooperatori aclamă îndelung, scandînd „Ceaușescu-P.C.R.", în vreme ce oaspeții sînt îndemnați să guste din pîinea rumenă și bine crescută a acestor locuri. După ce trece în revistă compania de onoare a gărzilor patriotice din oraș, tovarășul Nicolae Ceaușescu începe vizita de lucru la cooperativa agricolă de producție „Victoria—Nădlac. ■Conducătorii de partid și de stat se interesează despre stadiul culturilor de grîu și porumb, apoi vizitează construcțiile fermei de a- nimale. Lucrătorii din acest sector se mîndresc cu faptul că cooperativa lor are 900 de vaci de lapte, 5 000 de porci din rase productive, precum și mii și mii de păsări. Secretarul generai al partidului se interesează îndeaproape de măsurile luate pentru creșterea producției în sectorul zootehnic. Vizita continuă apoi la cîmp în mijlocul lanurilor întinse 

de grîu, lanuri ce aparțin celei de-a doua cooperative agricole cu sediul în Nădlac — C.A.P. „Mureșul". Des ca peria și cu „spicul ca vrabia" — aidoma vechilor u- rări ale poporului nostru, griul din această tarla făgăduiește o producție de aproximativ 3 500 kg la hectar.La marginea unui lan de cînepă, înaltă pînă la piept, se desfășoară o discuție vie între conducătorii de partid și de stat și președinții celor două cooperative agricole de producție, Ilie Cioarsa și loan Loczi. Avînd condiții, suprafețe și forțe de muncă sensibil egale, cooperativele din Nădlac pot fi numite pe drept cuvînt „surori^ După producțiile obținute se poa te cu greu stabili care dintre ele este mai vrednică, pentru că între cele două cooperative-se desfășoară o întrecere ambițioasă, nici una necedînd pasul față de cealaltă. Creatoare întrecere, încurajată și stimulată de principiile sănătoase, adînc înrădăcinate în viața satului nostru prin transformarea socialistă a agriculturii !In legătură cu recolta de cînepă, care se anunță foarte bună, președinții celor două cooperative își exprimă dorința ca mașinile de recoltat produse de uzina „Semănătoarea" să aibă o productivitate mai mare. De asemenea, luîndu-se în discuție problema dezvoltării sectorului zootehnic, Ilie Cioarsa remarcă necesitatea sporirii bazei furajere a cooperativei, care la ora actuală nu reprezintă decît a- proximativ 6 la sută din suprafața agricolă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază că această cerință e justificată, că baza furajeră poate ajunge pînă la 10 la sută din suprafața agricolă, cu condiția însă ca ea sși se concretizeze în producții de carne și lapte cu mult mai mari.Din nou la Nădlac. Aici are loc un scurt miting. In cuvinte simple, dar de o mare căldură sufletească, cei doi președinți mulțumesc tova-
(Continuare în pag. a IlI-a)

La cunoscuta uzinâ de strunguri arddeanfl In lanurile bogate de grîu ale cooperativei agricole de producte „Mureșul*
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:ITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚELE ARAD Șl TIMIȘ

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) miri organizațiilor de tineret și organizațiilor de femei, sindicatelor, care au fost și ele permanent la datorie, au făcut totul pentru a-și aduce contribuția la înfrîngerea greutăților și la reintrarea în normal a întregii vieți sociale. (Apla
uze).Doresc, totodată, să adresez mulțumiri oamenilor muncii din Arad, care, muncind fără răgaz zile întregi, au reușit să împiedice revărsarea apelor, ca de altfel tuturor locuitorilor patriei pentru activitatea depusă, pentru eroismul $i unitatea de care au dat dovadă în aceste împrejurări. (Aplauze 
prelungite).Desigur, tovarăși, mai avem mult de făcut pentru a lichida complet urmările grele ale acestor calamități catastrofale. Avem însă satisfacția să constatăm că aproape toate întreprinderile industriale și-au reluat activitatea normală ; de a- amenea, cele mai multe cooperative agricole au reînceput munca, trecînd la reînsămînțarea — pe măsura retragerii apelor — a suprafețelor inundate. Putem spune că de pe acum am depășit o parte din greutățile provocate de calamități. Mai avem, desigur, mult de muncit, dar rezultatele de pînă acum ne dau temeiul să a- firmăm că stă în puterea noastră ca încă în cursul acestui an să lichidăm pe deplin urmările acestei catastrofe, să îndeplinim în bune condiții planul producției industriale și să asigurăm îndeplinirea sarcinilor ce ni le-am propus în agricultură, să obținem recolte care să satisfacă aprovizionarea populației. în felul acesta vom realiza în întregime actualul cincinal, creînd o bază bună pentru următorul plan de cinci ani. (Aplauze 

prelungite).Fste adevărat, pentru a obține rezultate trebuie să lucrăm nai mult de 8 ore ; trebuie să lucrăm și duminicile și în alte zile de sărbătoare. Dar să ne punem întrebarea, tovarăși: ce avem de făcut după asemenea pierderi ? Să încrucișăm brațele, să ne uităm în sus, să așteptăm ca Dumnezeu sau altcineva să rezolve problemele noastre? Sau să ne suflecăm mînecile — cum se spune în popor — și, prin munca noastră, prin hotărîrea noastră, să reparăm ceea ce au distrus apele, să asigurăm prin măsuri hotărîte îndeplinirea programului făuririi societății socialiste și comuniste în România ? Nu avem decît acest drum : drumul muncii hotărîte pentru învingerea greutăților. în unitatea și în munca noastră, a tuturor cetățenilor — români, maghiari, germani șl de alte naționalități — sub conducerea partidului, stă garanția mfrîngerii greutăților, garanția că în curînd vom putea da uitării nenorocirea care ne-a încercat. (Aplauze puternice).Doresc să menționez faptul deosebit de îmbucurător că, în aceste împrejurări grele, România a simțit sprijinul popoarelor din țările socialiste, al altor zeci și zeci de popoare din întreaga lume, care, într-o formă sau alta, și-au manifestat sentimentele de simpatie față de poporul nostru și i-au acordat ajutor pentru învingerea greutăților. Mulțumim pentru aceste manifestări și pentru sentimentele de prietenie atît oamenilor muncii din țările socialiste, cît și tuturor acelora care, de pe toate meridianele, ne-au adresat cuvinte de îmbărbătare și ne-au dat ajutor. Noi vedem în aceasta atît o expresie a simpatiei de care se bucură țara noastră, cît și o prețuire a muncii poporului român, a politicii noastre de pace, de colaborare cu toate statele lumii. 
(Aplauze puternice, prelungite).Ceea ce așteaptă însă lumea — chiar și cei din străinătate — este să vadă cum vor reuși românii să sa descurce din aceste greutăți. Unii și-au pus chiar întrebarea: cîți ani le vor trebui pentru a infringe greutățile ? Se pare că a- ceștia nu cunosc bine de ce este în stare un popor liber, stăpîn pe destinele sale, care are o asemenea organizare și un conducător atît de încercat cum este Partidul Comunist Român. Vom dovedi tuturor că poporul acesta de 20 milioane de oameni, cu cei peste 2 milioane de comuniști ai săi, este într-adevăr în stare să facă minuni! Vom reface încă în acest an tot ceea ce s-a distrus, vom asigura ca țara noastră să-și continue mersul ascendent în toa
te domeniile de activitate. (Aplau
ze puternice, urale).Dragi tovarăși,Preocupîndu-ne de problemele și greutățile de care am vorbit mai înainte, nu am uitat și nu uităm nici un moment că trebuie să facem totul pentru a aduce contribuția la cauza socialismului și păcii în lume. De aceea, chiar în aceste împrejurări grele, partidul, guvernul patriei noastre au desfășurat o intensă activitate internațională ; noi știm că succesele în construcția socialistă, în dezvol

tarea patriei noastre, sînt indisolubil legate — și contribuie — la intărirtea forței socialismului în lume. De aceea noi vedem o strînsă unitate dialectică între politica internă și internațională, între sarcinile naționale și cele internaționale — și facem totul pentru a contribui la întărirea colaborării și unității țărilor socialiste, a tuturor forțelor progresiste, colaborăm cu toate popoarele în lupta pentru pace și dezvoltare democratică a omenirii. (Aplauze puternice).Desigur, tovarăși, în .lume mai sînt încă multe probleme de rezolvat. Din păcate, războiul mai omoară încă zilnic mulți oameni în diferite părți ale globului pămîntesc. Se pare că nu s-au tras toate învățămintele din istorie, din dezvoltarea evenimentelor ultimilor ani, care atestă că a apus pentru totdeauna vremea asupririi și dominației nestingherite asupra altor popoare, că politica colonialistă, imperialistă este sortită eșecului și nimic în lume nu mai poate face popoarele să rabde jugul dominației străine. (Aplauze puternice).Iată de ce Partidul Comunist Român, guvernul României socialiste militează activ pentru a se încetățeni în viața internațională relații bazate pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî destinele fără nici o imixtiune din afară. Noi sîntem convinși că aceste principii — în ciuda forțelor imperialiste, reacționare care se mai opun promovării lor — vor triumfa, vor deveni baza conviețuirii viitoare a popoarelor lumii. (Aplauze pu
ternice).Noi înțelegem că trebuie să acordăm în continuare multă atenție dezvoltării socialiste a patriei noastre. Avem încă multe probleme de rezolvat. Trebuie să muncim intens pentru a asigura o cît mai bună conducere a economiei, înfăptuirea programului elaborat încă de Con-: ferința Națională -psivind-lărgirea- democrației economice și creșterea participării oamenilor muncii la conducerea întreprinderilor și a tuturor sectoarelor de activitate. Partidul nostru acționează pentru ca toate măsurile și hotărîrile care privesc atît dezvoltarea internă cît și politica externă să fie luate cu acordul întregului nostru popor, ca, într-adevăr, democrația socialistă să fie expresia voinței unice a întregii națiuni. Facem totul pentru a realiza în cît mai bune condiții programul dezvoltării multilaterale a țării, adîncirea democrației socialiste în patria noastră. (Aplauze 
puternice).Nu vreau să vorbesc acum pe larg despre problema națională. Am vorbit de altfel chiar aici — a- cum un an, mi se pare — despre această problemă. Cunoașteți cu toții cu ce mare atenție înfăptuiește conducerea partidului nostru principiile marxist-leniniste ale egalității depline între toți cetățenii patriei. Numai realizîndu-se în toate domeniile de activitate această e- galitate deplină se poate asigura făurirea cu succes a socialismului. Să privim cum se înfăptuiesc așezarea pe întregul teritoriu a industriei, dezvoltarea forțelor de producție ; prin această politică se creează condiții ca toți cetățenii 

Detașamentele gărzilor patriotice din orașul Nădlac dau onorul Comandantului suprem al forjelor noastre armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu

patriei să găsească de lucru, să se poată instrui, să participe efectiv la întreaga viață socială a țării. A- ceasta este prima problemă legată de realizarea egalității în drepturi a tuturor oamenilor muncii și pe care noi o înfăptuim cu consecvență. Dezvoltînd în mod planificat e- conomia, am ridicat multe zone, multe județe la un nivel de industrializare la care nici nu se putea visa în trecut. In planul cincinal următor avem înscrise, de asemenea, prevederi privind dezvoltarea puternică a industriei, agriculturii, științei, culturii pe intreg teritoriul țării. Fără îndoială că îndeplinirea acestor prevederi va favoriza și mai mult ridicarea tuturor regiunilor țării. Aceasta va contribui, de asemenea, la întărirea coeziunii tuturor oamenilor muncii, care se conving zi de zi că între vorbele comuniștilor și faptele lor există o unitate indisolubilă, că societatea socialistă pe care o înfăptuim realizează în practică deplina egalitate între toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate. 
(Aplauze puternice).Vorbim de toate acestea, tovarăși, pentru că ele fac parte inseparabilă din eforturile noastre pentru construcția noii societăți, care trebuie să fie o societate a dreptății și echității sociale, a frăției între oameni, societatea în care fiecare cetățean să-și poată manifesta din plin aptitudinile, capacitățile, societatea în care, cu adevărat stăpîn pe destinele sale, poporul să-și făurească liber propriul viitor. (Aplauze puternice, u- 
rale. Se scandează „P.C.R.-P.C.R.").Poate cineva m-ar putea întreba : dar oare de ce Ceaușescu nu vorbește și de dușmanul de clasă din România ? Pentru simplul motiv, tovarăși, că noi am lichidat de mult clasele exploatatoare, că la noi puterea se găsește în mîinile muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, ale poporului; tot ceea ce se făurește în România socialistă aparține poporului și nu exis- tă-forță care să’ poată pune în pericol cuceririle socialiste din patria noastră. (Aplauze puternice, ura
le ; se scandează „Ceaușescu- 
Ceaușescu").Desigur, acționînd pentru dezvoltarea societății, trebuie să judecăm bine lucrurile; facem de aceea apel la părerile oamenilor muncii; trebuie să ne plecăm urechea, să înțelegem și să ținem seama de aceste păreri. Faptul că cineva exprimă un punct de vedere despre felul cum să făurim mai bine și mai repede socialismul în patria noastră nu reprezintă nici un pericol pentru socialism; dimpotrivă, tocmai în aceasta constau forța și viabilitatea socialismului și comunismului. întregul popor trebuie să-și spună părerea și să caute cele mai bune căi pentru a făuri societatea menită să asigure bunăstarea și fericirea tuturor. (Aplauze prelungite).Desigur, așa cum am mai spus, în procesul elaborării politicii interne și externe se pot exprima și păreri greșite. N-avem decît să le dezbatem, să le discutăm, să dovedim netemeinicia unor asemenea păreri. Trebuie să înțelegem că societatea noastră nu se poate înfăptui fără ca constructorul socialismului să aibă posibilitatea de a gîndi, de a-și exprima liber părerea asupra felului cum să edifi

căm mai bine noua orînduire. 
(Aplauze).Mă refer la toate acestea, tovarăși, pentru că cuvîntările care au avut loc aici, și mai cu seamă cu- vîntul tovarășului Șiclovan, ilegalist, mi-au reamintit de activitatea noastră din ilegalitate, de faptul că și atunci noi eram cei mai consecvenți luptători pentru democrație, pentru participarea poporului la conducerea societății. Astăzi, cînd sîntem puși să rezolvăm a- ceste probleme, avem obligația față de partid, față de Comitetul nostru Central, față de popor să facem totul ca ideile comunismului să se înfăptuiască așa cum le-au visat făuritorii lor — Marx, Engels, Lenin — așa cum le-am visat noi, care am înfruntat închisorile și cîteodată și gloanțele, știind că societatea comunistă va fi societatea omului liber, stăpîn pe destinele sale. (Aplauze pu
ternice ; urale; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").Stimați tovarăși,Doresc să revin la problemele din Arad. Avem și aici cîteva lucruri de rezolvat pentru a lichida complet urmările inundațiilor. De altfel, catastrofa aceasta ne-a arătat că se impun și măsuri de ordin mai general pentru a împiedica pe viitor apele să mai provoace asemenea pagube. Aceste măsuri se studiază de Comitetul Central, de guvern. Va trebui să ne ocupăm de baraje, de înălțarea digurilor vechi, de făurirea unor diguri noi. în afară, deci, de măsurile prevăzute în programul național privind irigațiile și ameliorarea terenurilor agricole — pe care l-am adoptat anul acesta în luna martie — va trebui să luăm măsuri suplimentare. Realizarea lor va cere, pe lingă eforturi materiale, și multă muncă; fiecare trebuie să pună umărul pentru a realiza lucrările menite să facă imposibilă repetarea unor pierderi asemănătoare celor din acest an. Asemenea sarcini vă vor reveni și dumneavoastră, celor din Arad.Am definitivat planul cincinal și trebuie să vă spun, tovarăși, că, cu toate greutățile care le-am avut, nu am diminuat prevederile stabilite de Congresul al X-lea ; dimpotrivă, în procesul definitivării planului am ajuns la majorări în dezvoltarea unor ramuri. Vom avea deci un plan cincinal chiar ceva mai mare decît cel schițat de Directivele Congresului al X-lea. A- vem toate condițiile să realizăm cu succes ceea ce ne propunem ; în 1975 România se va situa la un nivel de dezvoltare mult mai ridicat decît astăzi, va deveni o puternică forță a sistemului socialist mondial, a mișcării progresiste din întreaga lume. (Aplauze puternice).îmi exprim convingerea că oamenii muncii din Arad, în frunte cu organizația de partid, își vor aduce și în viitor contribuția la înfăptuirea marilor sarcini ce le stau In față. înainte de a încheia, doresc să apreciez încă o dată munca depusă de comitetul județean de partid, de primul secretar, care în aceste împrejurări grele au fost la datorie. (Aplauze puternice). Vă urez din toată inima noi succese în activitatea dumneavoastră, multă sănătate și fericire. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale și ovații; 
se scandează: „Ceaușescu-P.C.R.").

La cooperativa agricolă de producție „Victoria* se vizitează construcțiile fermei de animale

(Urmare din pag. a Il-a) rășului Nicolae Ceaușescu pentru vizita ce le-a făcut-o. Ei îl asigură pe secretarul general al partidului că nu vor precupeți nici un efort pentru ca, în ciuda condițiilor climaterice vitrege din această primăvară, în ciuda inundațiilor care au afectat suprafețe agricole întinse, să îndeplinească cu succes sarcinile propuse pentru acest an.întîmpinat cu vii aplauze, cu îndelungi ovații, ia cuvîntul (OVO* 
roșul Nicolae Ceaușescu.

Dragi tovarăși,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, membrilor celor două coo
perative și tuturor locuitorilor ora
șului Nădlac un călduros salut 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
a guvernului patriei noastre so
cialiste. (Aplauze îndelungi).

Am vizitat ferma zootehnică a 
cooperativei, precum și cîteva din 
culturile ei de grîu, de porumb, de 
sfeclă și cînepă. Mi-au făcut o 
impresie bună atît ferma zooteh
nică — mai bine zis felul cum se 
prezintă vacile și porcii — cît și 
culturile. Se vede că în gospodăria 
dumneavoastră se lucrează bine. 
Cu atît mai mult doresc să subli
niez acest lucru, cu cît în primele 
luni ale anului condițiile climati
ce n-au fost din cele mai favora
bile. Totuși, datorită muncii depu
se de dumneavoastră, de toți coo
peratorii, se prevăd recolte bune. 
Ni s-a spus că ați avut și inunda
ții. Desigur, acestea au diminuat 
întrucîtva veniturile gospodăriei, 
dar aveți posibilitatea ca în lunile 
care au mai rămas să reînsămînțați 

terenurile afectate, să puneți cul
turi duble incit să recuperați pier
derile suferite din cauza inunda
țiilor. De altfel, cunoașteți că am 
avut pierderi mari în acest an, 
dar țăranii cooperatori, lucrătorii 
din agricultură, întregul nostru 
popor a acționat cu toată fermita
tea, atît pentru a evita pagube mai 
mari, cît și pentru a reinsămînța, 
a lichida pagubele într-un timp 
scurt și a asigura ca pînă la sfirși- 
tul anului să îndeplinim în bune 
condiții toate sarcinile pe care 
le avem, atît in industrie, cit și în 
agricultură. Vă felicit pentru re
zultatele pe care le aveți pînă acum 
în activitatea dumneavoastră. Tot
odată, doresc să-mi exprim convin
gerea că veți lua toate măsurile, 
atît pentru a recupera pierderile 
suferite de pe urma inundațiilor, 
cît și pentru a obține recolte mai 
mari anul acesta, și mai cu seamă 
în anul viitor. Avem, după cum se 
știe, un mare program de dezvol
tare a agriculturii — atît în ce pri
vește zootehnia, cît și culturile de 
cimp. La dumneavoastră se obține 
o producție medie la lapte de 2 500 
litri. Desigur, la o asemenea fer
mă, producția de 2 500 este o pro
ducție bună, dar se pot obține 
de la 3 000 în sus, chiar 3 500 li
tri. Vă închipuiți că aceasta va 
contribui mult la creșterea venitu
rilor tuturor cooperatorilor. Tre
buie luate măsuri pentru o fu
rajare mal corespunzătoare a ani
malelor, pentru o selecție mai 
bună, deoarece numai pe această 
cale se va putea ridica in urmă
torii 3—4 ani producția de lapte. 
Totodată trebuie să reducem con
sumurile de hrană pe kg de porc 
îngrășat — consumuri care sînt 
încă mari. De asemenea, trebuie 
luate măsuri pentru a putea să 
obținem producții mai mari la 
grîu, porumb, sfeclă. Toate aces
tea vor contribui la creșterea ve
niturilor cooperatorilor, la spori
rea avuției generale a țării, la ri
dicarea bunăstării întregului po
por. Sînt convins că toți coopera
torii din Nădlac, ca de altfel în
treaga noastră țărănime, vor face 
totul pentru a realiza în bune 
condiții programul de dezvolta
re a agriculturii în România. (Aplauze puternice).

în încheiere, vă urez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor orașu
lui, precum și conducătorilor ce-

în piața centrală a orașului 

așteaptă zeci de mii 
de cetățeni

....Ora 13,30. Elicopterul aterizează pe stadionul U.T.A. din binecunoscutul cartier muncitoresc al Aradului. în mașina oficială, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat se îndreaptă apoi spre piața centrală a orașului, străbătînd cartiere vechi și noi, aduse însă, toate, la același numitor de uriașul val de entuziasm popular care le animă în aceste clipe. Mulți dintre locatari au ținut să expună la ferestre și balcoane covoare și scoarțe țesute în bogatul stil folcloric local. Pe acoperișuri flutură eșarfe roșii și tricolore. în piața din fața primăriei se află multe zeci de mii 

lor două cooperative, comuniștilor, 
organizației de partid, multe succe
se în activitatea viitoare. Tuturor 
—multă sănătate și fericire. (A- plauze, urale indelungi ; se scandează : „P.C.R.-Ceaușescu").Vizita pe ogoarele din cîmpia Mureșului se încheie cu un scurt popas la întreprinderea agricolă de stat „Avicola" din hotarul A- radului. Ne aflăm în incinta uneia din cele mai mari și mai moderne întreprinderi de acest gen din țară. Aicț, înfățișarea halelor în care cresc păsările sugerează întrucîtva peisajul industrial: construcții drepte, despărțite de alei înguste, prin care se asigură aprovizionarea cu hrană a păsărilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu primește explicații amănunțite în legătură cu rezultatele obținute în acest an în creșterea și valorificarea păsărilor. Astfel, din producția anuală planificată de 29 700 mii de ouă s-au realizat, pînă la1 iulie, 16 439 mii. O depășire substanțială s-a înregistrat în primul semestru și la producția de carne — 891 tone din planul total anual de 1 461 tone. Directorul întreprinderii, dr. Mihai Stănescu, arată'în continuare că la sfîrșitul viitorului cincinal, în 1975, producția va crește la2 000 tone carne și la 86 800 mii bucăți ouă, sporuri realizate fără investiții în construcții noi, ci prin îmbunătățirea procesului de creștere a păsărilor.Se vizitează cîteva hale în care sînt adăpostiți pui de 10 zile, 37 și, respectiv, 60 de zile. într-adevăr, peisajul industrial e confirmat aici de ritmurile surprinzătoare, de creșterile spectaculoase de care numai organizarea industrială poate fi capabilă ; puii de 60 de zile ating greutatea de 1,5—1,6 kg.Tovarășul Nicolae Ceaușescu face recomandări prețioase în legătură cu aprovizionarea cu carne de pasăre a orașelor, indicînd să se acorde prioritate Capitalei, precum și altor centre urbane importante, în funcție de posibilități și de cererea pieței. Apoi, conducătorii de partid și de stat își iau rămas bun de la muncitorii și specialiștii întreprinderii agricole de stat „Avicola", care fac, la despărțire, o entuziastă manifestare de dragoste și prețuire.

de oameni, din oraș și județ. Pe numeroase placarde se pot citi două cuvinte : „Ceaușescu—P.C.R.". Sute de steaguri roșii și tricolore alternează cu portrete ale conducătorului partidului și statului nostru. Pe zidurile clădirilor monumentale ce împrejmuiesc piața sînt înscrise lozinci însuflețitoare : „Trăiască Partidul Comunist Român", „Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea frățească dintre poporul român și popoarele țărilor socialiste".Adunarea populară este deschisă de tov. Teodor Haș, prim- 
(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 4 SClNTEIA — vineri 3 iulie 1970

VIZITA DE LUCRU NOUL SISTEM DE SALARIZARE Șl MAJORAREA SALARIILOR

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

In județele arad și tiaaiș

La Timișoara, mii și mii de cetâfeni salutâ cu bucurie și dragoste sosirea secretarului general al partidului

ACORDUL GLOBAL 
își demonstrează 

eficacitatea
> PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII

(Urmare din pag. a III-a) secretar al Comitetului județean de partid Arad, președinte al consiliului popular județean, care a spus :Vă rog să-ml permiteți să dau glas celor mai profunde sentimente de dragoste și recunoștință pe care comuniștii, toți oamenii muncii din județul Arad, români, maghiari, germani și de alte naționalități, le nutresc față de conducerea partidului nostru, față de dv. iubite tovarășe Ceaușescu, și să vă adresez din adîncul inimii un călduros salut și tradiționala urare „bine ați venit" pe meleagurile arădene.Vizita cu care ne onorați astăzi are pentru noi toți o importanță deosebită, pentru că ea cinstește pe toți cetățenii Aradului, care, ca întregul nostru popor, au trecut prin grele încercări în lupta cu forțele dezlănțuite ale naturii.Vă raportăm cu mînrțrie, scumpe tovarășe Ceaușescu, că muncitorii, intelectualii, luptătorii gărzilor patriotice, formațiunile de tineret, militari al forțelor noastre armate, practic întreaga populație a Aradului, fără deosebire de naționalitate, cu un înălțător eroism, dovedind impresionante calități moral-poli- tice și cetățenești, cu eforturi a- desea supraomenești, și-au făcut din plin datoria în lupta îndîrjită cu apele dezlănțuite, reușind astfel să salvăm Aradul, valorile sale materiale și spirituale, create aici de-a lungul veacurilor și ridicate pe o treaptă superioară.Avînd încredere în forțele lor, colectivele de. muncă și-au mobilizat întreaga capacitate creatoare, continuînd bătălia în întreprinderi pentru recuperarea integrală a pagubelor, pentru lichidarea urmărilor nefaste ale calamităților.Drept urmare, cu toate greutățile, planul la producția globală pe primele 5 luni a fost realizat în proporție de 101,9 la sută, obținîn- du-se o producție suplimentară de peste 43 milioane lei, care s-a materializat prin depășirea planului cu 34 vagoane marfă, mobilă în valoare de aproape 5 milioane lei; 41000 metri pătrați țesături bumbac, 9 000 bucăți tricotaje, ceea ce ne dă certitudinea că angajamentele asumate în întrecerea socialistă, suplimentate în mod substanțial, vor fi realizate.Ne preocupăm intens, stimate tovarășe secretar general, să înlăturăm în timpul cel mai scurt efectele negative ale calamităților din agricultura județului nostru, mo- bilizînd toți lucrătorii la reînsă- mînțarea suprafețelor inundate, întreținerea în cele mai bune condiții a culturilor prășitoare, depu- nînd eforturi sporite pentru a obține producții cît mai mari.Vă asigurăm, scumpe tovarășe Ceaușescu, a spus în încheiere vorbitorul, că organizația județeană de partid Arad, toți oamenii muncii din județul nostru, tineri și vîrstnicl, animați de aceleași sentimente, sînt hotărîți să-și pună întreaga lor capacitate, talentul și priceperea, toate forțele lor creatoare pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în acest an, contribuind la înfăptuirea grandiosului program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.
A luat apoi cuvîntul tov. Savu 

Buzeșan — muncitor la Uzina de vagoane : Prin prezența dv. în mijlocul nostru, a spus vorbitorul, noi vedem, tovarășe secretar general, grija partidului nostru pentru destinele țării, preocuparea pentru ca activitatea ce o desfășurăm să se ridice la un nivel calitativ șl mai înalt, să răspundă cerințelor actuale și de viitor ale dezvoltării societății românești, care au fost stabilite cu atît de multă claritate de către Congresul al X-lea al partidului.Vă raportăm că datorită unei mai bune organizări a muncii, cu 

eforturi sporite, am reușit să recuperăm pierderile provocate de întreruperea producției pe o perioadă în care eforturile noastre au fost îndreptate pentru salvarea uzinei și orașului de furia apelor și să dăm o producție suplimentară peste plan. Astfel, am realizat 10,6 milioane lei la producția-marfă, 61,7 milioane lei la producția-marfă vîndută și încasată, iar planul de beneficii l-am depășit cu 9,8 milioane lei.Vă asigurăm, scumpe tovarășe Ceaușescu — a încheiat muncitorul Savu Buzeșan — că muncitorii de la uzinele de vagoane, cît și ceilalți oameni ai muncii din municipiul Arad, alături de întregul nostru popor, își vor înzeci eforturile pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, vom lupta cu și mai mare abnegație pentru transpunerea în viață a sarcinilor trasate de Congresul al X-lea privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.în cuvîntul său, prof. Iosif Rehon a spus între altele :„îmi permit să vă aduc la cunoștință că elevii municipiului și județului Arad, cadrele didactice, români, maghiari, germani și de alte naționalități, au înțeles chemarea partidului și, pătrunși de un profund patriotism, într-o unitate frățească, și-au făcut pe deplin datoria, participînd Ia lucrările de prevenire și de lichidare a efectelor calamităților naturale care s-au abătut și asupra județului nostru".In continuare, vorbitorul a spus: Asigurînd drepturi și libertăți egale pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, societatea noastră socialistă realizează consecvent cadrul economic și social-politic necesar întăririi prieteniei și unității dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Hotărîrea și entuziasmul cu care muncitorii, țăranii și intelectualii, toți oamenii muncii din județul nostru, fără deosebire de naționalitate, participă la făurirea și apărarea valorilor materiale și spirituale, exprimă modul. fericit și științific în care partidul nostru a știut să rezolve problema națională în patria noastră socialistă, România.Prezența dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, în mijlocul nostru constituie un imbold pentru noi și ne mobilizează în același timp pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. /Arătînd că, alături de întregul popor, țăranii cooperatori din Și- marid au trăit în ultima vreme zile de grea încercare, provocată de inundațiile abătute asupra teritoriului țării, loan Corbaci, președintele cooperativei agricole de producție din Șimand, a precizat:„Vă raportăm, tovarășe Ceaușescu, că în aceste zile cooperatorii și mecanizatorii muncesc neobosit pentru a Impulsiona ritmul de lucru la cîmp, răspunzînd astfel chemării partidului nostru drag de a ne înzeci eforturile în munca de refacere pentru a asigura dezvoltarea continuă a agriculturii.Dați-mi voie să vă informez, iubite conducător, că, în ciuda condițiilor neprielnice din primăvara acestui an, am livrat statului 200 tone legume timpurii, 85 tone carne și 3 085 hl lapte. Ne angajăm să livrăm statului peste plan 150 tone legume, 15 tone carne, 300 hl lapte, 4 000 kg lînă. Ne vom îndeplini în mod exemplar toate sarcinile contractuale".Tînăra muncitoare Sava Costea de la unitatea „30 Decembrie" a combinatului textil a subliniat în cuvîntarea sa faptul că :încadrați în efortul constructiv colectiv, tinerii din combinatul 

'textil arădean, toți muncitorii participă cu entuziasm la înfăptuirea sarcinilor stabilite de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.„în cursul vizitei pe care ați făcut-o astăzi la Uzina textilă Arad, a subliniat vorbitoarea, v-ați putut convinge, tovarășe secretar general, de rezultatele muncii noastre.Desfășurînd o muncă intensă, muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderea noastră, răspunzînd chemării partidului, și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan pe primele 6 luni ale anului, obți- nînd o producție suplimentară de peste 8 milioane lei.înțelegînd înalta semnificație a muncii, tineretul din întreprinderea noastră, muncind neobosit, a- lături de vîrstnici, în schimburi prelungite, în scurt timp a reușit să recupereze și pierderile pricinuite de calamitățile naturale, care se cifrează la aproape un milion metri pătrați țesături.Avînd convingerea fermă că cea mai înaltă îndatorire a noastră este îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, analizînd posibilitățile și resursele interne, întreprinderea noastră se angajează să realizeze pînă la sfîrșitul anului o producție suplimentară de peste 15 milioane lei".Luînd cuvîntul, tovarășul Iosif 
Șiclovan, pensionar, vechi militant de partid din ilegalitate, a spus :„împreună cu toți comuniștii, cu toți oamenii muncii din județul A- rad și din întreaga țară, și noi, ostași mai vîrstnici ai partidului, ne exprimăm deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, care îmbină armonios patriotismul socialist cu internaționalismul proletar, exprimă înalta responsabilitate față de interesele vitale ale poporului român, de interesele generale ale socialismului și păcii în lume.Știm bine, iubite tovarășe Ceaușescu, că în fruntea conducerii partidului și statului, dumneavoastră, prin munca neobosită, pătrunsă de dragoste nețărmurită față de cauza partidului, de năzu-

La Timișoara - aceeași
vibrantă atmosferă

Curînd, prin hublourile elicopterului încep să se zărească, luminate de un soare strălucitor, soare de vară, marile edificii și întinsele cartiere noi ale Timișoarei. De-a lungul bulevardelor largi ale marelui oraș, mii și mii de cetățeni așteaptă, cu aceleași sentimente de bucurie și dragoste, sosirea secretarului general al partidului.Pe stadionul „1 Mai" se află, în întîmpinarea conducătorilor de partid și de stat, tov. Mihai Teles- cu, prim-secretar al Comitetului județean de partid, președintele Consiliului popular județean Timiș, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții științifice, culturale și artistice.Se intonează Imnul de stat al Republicii Socialiste România. Comandantul companiei de gardă prezintă raportul. în uralele pline de însuflețire ale oamenilor muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comandantul suprem al forțelor noastre armate, trece în revistă compania, formațiunile de gărzi patriotice și cele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.Urmează apoi una din acele vibrante manifestări prin care cetățenii aflați pe marele platou țin să-și exprime înalta lor prețuire și dragoste pentru conducătorul

« ințele nobile ale poporului, aduceți o contribuție deosebită la împlinirea idealurilor de fericire și bunăstare spre care au aspirat din totdeauna masele muncitoare din România, pentru care a luptat partidul nostru.Pentru tot ce ați făcut și faceți pentru întărirea și creșterea prestigiului partidului și înflorirea patriei și națiunii noastre socialiste, pentru grija ce o purtați locuitorilor Aradului, permiteți-mi să exprim încă o dată prețuirea și recunoștința noastră nemărginită".în această atmosferă de puternic entuziasm, de caldă manifestare a atașamentului față de politica internă și externă a partidului — în uralele și ovațiile ce nu contenesc minute în șir, ia cuvîn- 
tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu (Cuvîntarea se publică în pag. 1—3).La închiderea adunării populare de la Arad a luat cuvîntul tov. Teodor Haș, care a spus între altele :„Vă rog să-mi permiteți, iubite tovarășe Ceaușescu, ca, în numele comitetului județean de partid și al consiliului popular județean, al tuturor celor ce muncesc din județul Arad, să vă mulțumesc călduros pentru indicațiile care ni le-ați dat, să vă mulțumesc, de a- semenea, din toată inima, pentru călduroasele aprecieri pe care le-ați făcut la adresa organelor și organizațiilor noastre de partid, la adresa oamenilor muncii din județul nostru.Arădenii vă asigură, tovarășe secretar general, că vor face tot ce le stă în putință pentru a se achita de sarcinile ce revin județului, municipiului, unităților economice din industrie și din agricultură, tuturor celorlalte domenii de activitate, că vor depune eforturi neobosite pentru a da viață, în munca de zi cu zi, hotărîrilor partidului și guvernului privind ridicarea pe trepte mereu mai înalte a construcției economice socialiste a tării. privind evoluția neîncetat ascendentă a întregii noastre societăți.

partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui prezență în mijlocul oamenilor muncii prilejuiește de fiecare dată un dialog viu, plin de căldură umană. Fiecare dorește să dea mîna cu secretarul general al partidului, să fie cît mai aproape, să-i poată ura „Bun venit". „Să ne trăiți, tovarășe secretar general", „Mulți ani de muncă și de viață". „Vă mulțumim, vă mulțumim" sînt vorbe prinse dintr-o mulțime de exclamații sincere, rostite de bărbați și femei, de români, maghiari, germani și sîrbi, într-o minunată armonie de simțire patriotică.La aceleași vibrante manifestări am asistat apoi pe toate străzile orașului unde trecea tovarășul Ceaușescu : pe Strada Clujului, Bulevardul Eroilor, Bulevardul Mihai Viteazu, Bulevardul Victoriei.Momentul sosirii în orașul de pe Bega a prefigurat ambianța de 0 mare însuflețire, de puternic entuziasm în care se desfășoară vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat la Timișoara și în alte localități ale județului, în cursul zilei de astăzi.
Ion MARGINEANU 
Paul DIACONESCU
Stelian CONSTANTINESCU ■

Au trecut patru luni de la generali
zarea experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea salariilor 
în ramura construcții-montaj. Re
zultatele obținute în această perioadă 
de Trustul de construcții locale Iași, 
comparate cu sarcinile de plan și cu 
realizările aceleiași perioade din 
anul trecut, confirmă efectele pozi
tive ale noului sistem de salarizare, 
care asigură o retribuție mai echita
bilă — după cantitatea și calitatea 
muncii prestate — determină întă
rirea disciplinei la punctele de lu
cru. stimulează execuția de bună ca
litate și la termenele prevăzute a o- 
biectivelor în construcție.

Includerea în salariul tarifar a 
majorității adaosurilor variabile — 
în construcții o cotă Importantă re- 
prezentînd-o pînă acum depășirea 
de normă — face ca atenția munci
torilor noștri să se îndrepte spre ri
dicarea calificării profesionale, ceea 
ce se reflectă în îmbunătățirea cali
tății lucrărilor executate și creșterea 
productivității muncii, și nu spre 
depășiri masive de norme. Desigur, 
era nefirească situația din anul trecut, 
cînd 38 la sută din muncitori și-au 
realizat normele în proporție de peste 
110 la sută ; dintre aceștia, 430 au 
depășit normele cu 30 la sută, ceea 
ce este dificil de obținut în cazul 
unor norme care exprimă riguros 
timpul real pentru executarea dife
ritelor lucrări. Este cunoscut cu cîtă 
ușurință se realizau și se depășeau 
normele lș unele meserii și opera
țiuni, cum ar fi tencuielile la fațade, 
vopsirea tîmplăriei, pardoselile de 
mozaic, confecțiile metalice. Noile 
norme, care au o fundamentare știin
țifică. sînt mai mobilizatoare, însă 
prețurile unitare corelează mult mai 
bine norma de timp cu efortul depus 
și cu gradul de specializare impus de 
operațiunea respectivă. De exemplu, 
la tencuielile la fațade, norma de 
timp scade cu 11,5 la sută, însă prețul 
unitar crește cu 10.4 ta sută, iar la 
betoane norma de timp scade cu „9A 
la sută, iar'prețul unitar crește Cti' 
la sută.

în urma aplicării noilor norme, 
deși indicele de realizare a acestora 
a scăzut pe trust in trimestrul I a.c. 
la 93.3 la sută, cîștigul mediu lunar 
a crescut față de aceeași perioadă a 
anului trecut cu peste 11 Ia sută, a- 
ceastă proporție menținîndu-se și 
în trimestrul II a.c. în mod evident 
apar avantajele noii salarizări și din 
compararea salariilor obținute de 
muncitorii noștri în luna ianuarie — 
cînd se aplica vechiul sistem de sala
rizare — față de cele realizate în lu
nile februarie și martie, în aceleași 
condiții de lucru. Astfel, în această 
perioadă salariul zidarului Haralambie 
Clim a crescut, de la 2 068 la 2 406 lei, 
al mozaicarului Gheorghe Bleah de Ia 
1 593 la 1 931 lei, a! instalatorului A- 
dam Cobănel de la 2 740 la 2 900 lei 
etc. în sprijinul ridicării calificării 
muncitorilor și, deci, al obținerii unui 
cîștig sporit, Trustul de construcții 
Iași a organizat. în acest an un număr 
de 19 cursuri de calificare, care vor fi 
absolvite de 530 muncitori de diferite 
meserii.

Dezbaterea largă, din timp, a nou
lui sistem de salarizare cu colectivele 
de constructori, explicarea avantaje
lor create și a obligațiilor ce de
curg din aplicarea regulamentului de 
execuție a lucrărilor de construcții

0 ÎN INSTITUTELE DE PROIECTĂRI
în cadrul preocupărilor pentru per

fecționarea sistemului de salarizare, 
menit să asigure o cit mai 
bună cointeresare a lucrătorilor din 
proiectare în realizarea sarcinilor de 
mare răspundere ce le revin, în 
cursul anilor 1968—1969 Institutul 
„Proiect“-București a fost desemnat 
să experimenteze, alături de alte ze
ce institute de proiectare de diferite 
fTofile, salarizarea în acord global.
n perioada celor doi ani de experi

mentare, forma de salarizare în a- 
cord a reușit să se impună cu o se
rie de avantaje care au permis insti
tutului realizarea celor mai ridicați 
indicatori de producție obținuți în 
ultimii 15 ani de activitate. Unul din 
avantajele imediate ale formei de 
salarizare în acord a fost simplifi
carea în ansamblu a evidenței și ur
măririi realizării procesului de pro
ducție, prin faptul că a pus la dis
poziția conducerii institutului, în con
dițiile unei încărcări deosebite a ca
pacității de proiectare, un mijloc e- 
ficient și direct de repartizare pe 
colective de proiectare atît a lucră
rilor prevăzute în planul de proiec
tare, cît și a celor contractate supli
mentar. La realizarea acestui lucru, 
o contribuție deosebită a fost adusă 
de potențialul nou creat de sistemul 
de remunerare în acord global pe lu
crări. Acesta a impulsionat eliberarea 
unor capacități de proiectare deve
nite disponibile, ca urmare a posibi
lităților mărite de diferențiere a ma
noperei alocate colectivelor, atît în 
funcție de complexitatea și de speci
ficului fiecărei lucrări în parte, cît 
și în funcție de randamentul realizat 
prin cointeresarea materială a între
gului colectiv. De asemenea, aplica
rea salarizării în acord global a sti
mulat permanent proiectanții să cau
te căi cit mai eficiente de creștere a 
productivității muncii, întărind tot
odată răspunderea colectivă a aces
tora față de respectarea graficelor 
interne de lucru și față de calitatea 
soluțiilor propuse în acest sens. în 
perioada de experimentare s-au re
marcat unele tendințe din partea co
lectivelor de proiectanți de a căuta 

au contribuit nemijlocit la întărirea 
răspunderii și disciplinei în muncă, 
la stimularea inițiativei și eforturilor 
lor pentru realizarea sarcinilor de 
plan. Deși fondul de timp maxim 
utilizabil a crescut cu 5,7 la sută în 
primul trimestru din acest an, față 
de perioada corespunzătoare din anul 
trecut, timpul total neutilizat a scă
zut cu 37,5 la sută. Important este 
faptul că din totalul timpului neuti
lizat, îmbunătățiri simțitoare s-au în
registrat la capitolul absențelor ne
motivate, care s-au micșorat — com- 
parind aceleași perioade — cu 35 la 
sută (la șantierul nr. 2, „de struc
turi", cu 69,5 la sută), precum și la 
capitolul stagnări și întreruperi or
ganizatorice, care s-au redus cu 57 
la sută.

în întărirea disciplinei în muncă, 
reducerea simțitoare a fluctuației 
personalului și creșterea diferenție
rii cîștigurilor în funcție de expe
riența în muncă a salariaților a avut 
o influență pozitivă introducerea și 
în sectorul construcții a sporului de 
vechime. Fluctuația mare a muncito
rilor de pe șantierele de construcții 
era mult favorizată înainte de des
fășurarea oarecum ciclică a muncii 
pe șantiere în funcție de anotimp, 
ca și de posibilitățile de cîștig ofe
rite la execuția anumitor obiective 
pentru atragerea forței de muncă. 
Uneori însă, de ce să n-o spunem, 
fluctuația era provocată și de slaba 
organizare a unor puncte de lucru, 
de lipsa anumitor materiale, de func
ționarea necorespunzătoare a utilaje
lor, care reduceau posibilitățile de 
cîștig ale muncitorilor. Introducerea 
sporului de vechime — care pe 
ansamblul trustului nostru se ri
dică în acest an la 1,1 milioane 
lei — face să crească interesul sala
riaților pentru stabilizarea lor în 
cadrul întreprinderilor — ceea ce 
are consecințe pozitive în organiza
rea și desfășurarea lucrărilor, în fo
losirea mijloacelor tehnice și a forței 
de muncă pe șantiere. Câ așa stau 

Uucrjiplp» (jemopștț-ează și faptul eă, 
în primul trimestru. dip aces.t an, inr 
dicele de fluctuație înregistrat pe 
trust a fost mai mic cu 18 la sută 
față de cel atins în trimestrul I anul 
trecut.

Un element deosebit de important 
pe care îl aduce noul sistem de sala
rizare în activitatea de construcții- 
montaj îl constituie introducerea 
execuției lucrărilor în acord global. 
Această formă de salarizare este me
nii! să sporească cointeresarea con
structorilor în creșterea productivită
ții muncii, in scurtarea termenelor 
de execuție și îmbunătățirea calității 
lucrărilor Ea constă în faptul că 
obiecte complete, părți de obiect sau 
anumite categorii de lucrări se pre
dau unor brigăzi sau echipe pe 
bază de contract-angajament. Siste
mul de organizare a trustului pe 
unități specializate este deosebit de 
avantajos în aplicarea acestei forme 
de retribuire a muncii, care cointe
resează ambele părți — unitatea și 
formația de lucru — în realizarea 
angajamentelor. Prin contract, con
ducerea șantierului are obligația de 
a asigura toate condițiile necesare 
bunei desfășurări a lucrului — și a- 
nume, frontul de execuție șl docu
mentația. materialele, sculele și uti
lajele, supravegherea și îndrumarea 
— iar brigada se obligă să respecte 
termenele de realizare a lucrărilor, 

singure forme superioare de organi
zare în vederea obținerii unor rezul
tate maximale, reducînd durata de 
elaborare a lucrărilor contractate și 
lărgind în mod considerabil numărul 
documentațiilor prin adaptarea pro
iectelor tip ori refolosirea soluții
lor, detaliilor și a proiectelor reali
zate anterior în institut.

Ca un rezultat deosebit de impor
tant al aplicării salarizării în acord 
global se desprinde realizarea unei 
selecții a proiectanților după capaci
tatea și potențialul de muncă al fie
căruia, atît în ce privește cantitatea 
lucrărilor elaborate, cît și calitatea 
lor. Este demn de relevat faptul că, 
prin această formă de salarizare, au 
putut fi acordate proiectanților din 
același ; colectiv cîștiguri diferențiate 
sub formă de sporuri de acord in 
funcție de contribuția directă a fie
cărui proiectant în parte. ,

Metodologia salarizării în acord 
global .implică stabilirea anticipată 
și diferențiată a elaborării lucrărilor, 
a structurii cheltuielilor generale și 
a valorilor corespunzătoare fondului 
de salarii pentru personalul de pro
iectare în cadrul fiecărui tarif și al 
fiecărui contract în parte. Acest lu
cru, precum și adoptarea unui sistem 
simplificat de tarife, bazat pe costu
rile efective de proiectare, calculate 
ca procent la valoarea de investiție a 
lucrărilor sînt elementele pozitive ale 
noii forme de salarizare aplicate în 
activitatea de proiectare. De aseme
nea, un alt element nou — caracte
ristic sistemului experimentat — și 
care a fost introdus în vederea asi
gurării unei calități ridicate a lucră
rilor constă în aplicarea principiului 
reținerii din cotele stabilite pe lu
crări a unor garanții care se plătesc 
proiectanților la confirmarea calității 
lucrărilor elaborate sau la atingerea 
parametrilor tehnico-economici apro
bați pentru obiectivele proiectate.

Aplicarea în cadrul Institutului 
„Proiect“-București a formei de sala
rizare în acord global a dus, în peri
oada celor 2 ani de experimentare, 
la obținerea unor rezultate remarca

calitatea acestora, consumurile da 
materiale.

în prezent, tn cadrul trustului 
nostru introducerea acestei forme de 
salarizare este în curs de extindere ; 
ea este explicată muncitorilor, cărora 
li se arată avantajele ce le creează ; 
de asemenea, s-au întocmit norme 
compuse, s-au stabilit obiectivele și 
formațiile cu care se vor contracta 
aceste lucrări. Brigăzile noastre au 
primit cu viu Interes noua formă de 
salarizare. Cele mai bune brigăzi au 
și trecut la încheierea contractelor, 
astfel că, în prezent, inițiativa șefi
lor de brigadă Mihai Mănucă, Aurel 
Timofte, Constantin Mînăstireanu, 
Radu Lupu și a altora — care con
duc peste 600 muncitori — va fl un 
exemplu ce va ti urmat de majorita
tea muncitorilor.

Introducerea salarizării în acov' 
global prezintă avantaje certe pentru 
muncitori, cărora le asigură un spor 
de cîștig ; ea cere o grijă deosebită 
din partea conducerii șantierului în 
privința creării frontului de lucru, 
a tuturor condițiilor tehnico-materiale 
necesare. în același timp, aplicarea 
acestei forme de salarizare solicită 
brigăzilor o exigență sporită la pre
luarea frontului de lucru si la recep
ția pe faze a lucrărilor executate de 
brigada de la care preia frontul, o 
mai mare atenție pentru respectarea 
documentațiilor și a normelor teh
nice de execuție, o muncă susținută 
pentru respectarea termenului stabilit 
în contract Pentru Întreprinderea de 
construcții, execuția obiectivelor în 
acord global atrage după sine redu
cerea duratelor de execuție și îm
bunătățirea calității lucrărilor, res
pectarea normelor de consum de 
materiale și încadrarea în fondul de 
salarii planificat

Salarizarea în acord global — ca 
de altfel aplicarea cu succes a nou
lui sistem de salarizare în ansam-» 
blul său — tmpune însă o organizai ■ 
mai calificată a activității pe 
tiere, prevederea din timp și 
-rarR ^Patî^?lI®lor’ «’nfec-țnlor și sftnllelor’' neefesăre, funcționa
rea perfectă ' a' utilajelor, o îndru
mare permanentă și calificată din 
partea personalului tehnic. în toata 
aceste direcții au fost luate nume
roase măsuri de conducerea trustu
lui nostru și — cu toate că se mențin 
încă o serie de greutăți în ce pri
vește asigurarea documentațiilor teh
nice și a unor materiale — eficacita
tea lor este evidentă. în primele 
cinci luni din acest an, volumul 
planificat al lucrărilor și sarcina de 
creștere a productivității muncii au 
fost realizate integral, iar la locuințe 
au fost date în folosință, peste pre
vederi. 219 apartamente.

Avem un colectiv de muncă har
nic și bine pregătit profesional, care 
a dovedit, prin realizările, obținute 
pînă acum, că este capabil să obțină 
rezultate și mai bune în activitatea 
economică. Prin aplicarea corectă a 
noului sistem de salarizare și majo
rarea salariilor, prin măsuri bine 
chibzuite, credem că sarcinile spo
rite ce revin trustului nostru in acest 
an — între altele, este .vorba de con
struirea pentru sinistrați, în mod su
plimentar, a 100 apartamente — vor 
fi îndeplinite întocmai, «n condiții su
perioare de calitate și economicitate.

Constantin COSMA 
ingtner-șef adjunct
Trustul de construcții focale lași

bile. Astfel, numai în anul trecut, in
dicatorul producției globale a fost 
realizat în proporție de 116,7 la sută, 
în timp ce producția marfă a fost 
realizată in proporție de 119,8 la su
tă, iar beneficiile planificate au fost 
depășite cu peste 5 milioane lei. Con
comitent cu aceste realizări, ca ur
mare a scurtării duratelor de elabo
rare a documentațiilor de proiectară 
cu peste 4 000 om-zile. a fost posi
bilă creșterea considerabilă a gradului 
de asigurare cu documentații a vo
lumului mare de investiții planificat 
să se execute în anii următori. Este 
important de remarcat că realizările 
respective au fost obținute in condi
țiile creșterii răspunderii proiectan
ților față de calitatea documentațiilor 
elaborate, urmărindu-se permanent 
creșterea eficienței investițiilor, a 
confortului, a indicatorilor de funcțio
nalitate, ridicarea gradului de in
dustrializare a obiectivelor șl de uti
lizare a terenurilor.

Apreciind favorabil rezultatele 
bune obținute în perioada de expe
rimentare a salarizării în acord glo
bal, comitetul de direcție și cadrele 
de proiectare ale institutului nostru 
au primit cu satisfacție prevederile 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri, 
prin care se creează posibilitatea con
tinuării și generalizării acestei forme 
de salarizare în activitatea de pro
iectare. tn prezent, au fost lua
te toate măsurile ce se impun 
pentru ca salarizarea în acord global 
să fie aplicată la toate lucrările pre
văzute In planul de proiectare al in
stitutului. Sîntem convinși că, prin 
avantajele ce le prezintă această nouă 
formă de salarizare, se vor putea 
obține în continuare rezultate deose
bite, astfel ca la sfîrșitul anului să 
putem raporta realizarea și depășirea 
tuturor sarcinilor care ne revin.

ing. Constantin PASLARAȘU 
director tehnic 
al Institutului 
„Proiect’-București
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Plecarea tovarășului De la Ministerul

Janos Fazekas la Varșovia Invățămîntului
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Ambasadorul 
nipotențiar al
Chineze la București, Cian Hai-fun, 
a oferit joi, In saloanele ambasadei, 
un,dejun în onoarea delegației Marif 
Adunări Naționale și a Consiliului de 
Stat ale Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care, la invita
ția Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez și a Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezentan
ților Populari din Întreaga Chină, a 
efectuat o vizită de prietenie în Re
publica Populară Chineză, în peri
oada 9—11 iunie 1970.

extraordinar și ple- 
Republicii Populare

La dejun au mai participat ; Ște
fan Voitec, membru al Comitetului 
Executiv ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Corneliu Mănescu, membru al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, ministrul afacerilor ex
terne, Constantin Stătescu, membru 
supleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, secreta
rul Consiliului de Stat, Vasile Vlad, 
membru supleant al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
șeful Secției Relațiilor Externe a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, precum și membri ai 
ambasadei Republicii Populare Chi
neze la București.

Dejunul s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Joi dimineața a plecat spre Varșo
via. tovarășul Janos Fazekas, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, pentru a participa la întîlnirea 
președinților celor două părți in Co
misia guvernamentală româno-polonă 
de colaborare economică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Bujor Almășan și Mihai Su- 
der, miniștri. Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

Au fost de față Jaromir Ochedusz- 
ko, ambasadorul Republicii Populare

Polone la București, și membri ai 
ambasadei.

★
La sosire, pe aeroportul din Varșo

via, au venit in întîmpinare Euge- 
niusz Szyr, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, și 
cadre de conducere din unele minis
tere economice. Au fost de față 
T. Petrescu, ambasadorul României 
la Varșovia, și membri ai ambasadei.

în aceeași zi, la sediul Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone au în
ceput convorbiri între cele două 
părți cu privire la colaborarea și 
cooperarea economică dintre cele 
două țări în etapa actuală și in pe
rioada 1971—1975.

Ministerul Invățămîntului comunică celor interesați că, începînd cu anul universitar 1970/1971, specialitatea îmbunătățiri funciare (ingineri și subingineri) va funcționa ca facultate la Institutul agronomic „N. Bălcescu" din București. La Iași și Timișoara, secțiile de îmbunătățiri funciare funcționează la institutele politehnice.Concursul de admitere va începe la data de 10 iulie 1970.Condițiile de înscriere la concurs, actele necesare, precum și programele disciplinelor de concurs sînt publicate în broșura „Admiterea în învățămîntul superior" ediția 1970.
(Agerpres)

IERI, S-AU DESCHIS IN CAPITALĂ
SPORT

Cronica zilei
Președintele Uniunii interparlamen

tare, Andre Chandernagor, care face 
o vizită în țara noastră, a avut joi 
dimineața o întrevedere cu Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Republicii Venezuela, In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organiza* 

, joi, la Casa de cultură din Capitală, 
Q seară culturală.

După cuvintul de deschidere, rostit 
de Mihnea Gheorghiu, prim-vicepre- 
ședinte al I.R.R.C.S., ziaristul Eugen 
Pop, de la revista „Lumea", a îm
părtășit auditoriului impresii dintr-o 
călătorie în Venezuela. în încheiere 
au fost prezentate diapozitive cu 
aspecte din această țară.

La manifestare au participat func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, un numeros 
public. Au fost prezenți, de aseme
nea, Valentin Hernandez, ambasado
rul Republicii Venezuela la Bucu
rești, membri ai ambasadei, precum 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

Joi, la prînz, s-a Înapoiat In Capi
tală delegația condusă de tovarășul 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, care a participat la întîlnirea 
miniștrilor culturii și președinților 
comitetelor pentru cultură și artă din 
unele țări socialiste, de la Karlovy- 
Vary.

★
Cel de-al VI-lea Simpozion de 

prospecțiuni geofizice și fizica scoar
ței Globului, organizat de Comitetul 
național român de geodezie și geo
fizică, în colaborare cu Institutul de 
geofizică aplicată al Ministerului In
dustriei Miniere și Geologiei, și-a 
deschis lucrările, joi dimineața, în 
amfiteatrul Institutului de petrol, 
gaze și geologie din Capitală.

Ia această manifestare științifică 
participă academicieni, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere, cerce
tători, cadre didactice, specialiști în 
prospecțiuni din domeniul geofizicii 
și geologiei. In cadrul lucrărilor sînt 
prezentate rezultate ale cercetărilor 
geofizice din ultimii doi ani, ale lu
crărilor de prospecțiuni și ale celor 
teoretice cu caracter aplicativ, efec
tuate în toate domeniile geofizicii.

(Agerpres)

Lucrările sesiunii științifice
8 I

a Academiei
Joi dimineața au Început în Capi

tală lucrările sesiunii științifice a 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, cu tema : „Probleme de per
spectivă ale cercetării științifice".

La sesiune iau parte membri al 
Academiei, cercetători din instituie 
academice și departamentale, profe
sori universitari, specialiști in dife
rite domenii de activitate.

La ședința plenară, care a avut 
loc în aula Academiei, au participat 
tovarășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. i  ------ , " ‘
liulul Economic, ’ Miron 
nescu, membru supleant 
tulul Executiv al C.C. 
președintele Academiei 
Sociale și Politice, prof. 
Buzdugan, președintele 
Național al Cercetării 
acad. Aurel Moga, președintele 
cademiei de Științe Medicale, mem
bri ai Prezidiului Academiei Repu
blicii Socialiste România.

După cuvintul de deschidere, rostit 
de acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România, au fost pi 
nicările : „Metode dt

mitetului Executiv, .secretar al 
al P.C.R., președintele Consi- 

Constanti- 
al Comite- 
al P.C.R., 
de Științe 

Gheorghe 
Consiliului 
Științifice, 

‘ ’ A-

irezentate comu- 
Je prognoză apli

cate în energetică", de acad. Remus 
Răduleț, „Rolul fizicii în dezvolta
rea tehnicii", de acad. Șerban 
țeica, „Limbaj curent și limbaj știin
țific", de acad. Athanase Joja, „Tra- k

li-

diție și progres in dezvoltarea lite
raturii", de acad. Alexandru Philip- 
pide, „Rolul cercetării științifice în 
realizarea programului național de 
dezvoltare a agriculturii", de acad. 
Grigore Obrejanu, „Probleme actuale 
și de perspectivă în cercetarea me
dicală", de acad. Aurel Moga, „Ma- 
tematicile neaplicate ca izvor de a- 
plicații", de acad. Grigore Moisil, 
„Rolul statisticii matematice în rea
lizarea obiectivelor economice", de 
acad. Gheorghe Mihoc, „Meditații 
asupra relațiilor dintre știință și 
tehnică", de acad. Costin Nenițescu, 
„Unele aspecte ale programului 
perspectivă privind 
fizică atomică și moleculară", 
prof. Ion Ursu, „Perspectivele 
cetărilor geofizice în descoperirea 
zăcămintelor de substanțe minerale 
utile", de acad. Sabba Ștefănescu și 
prof. Liviu Constantinescu. „Cerce
tarea geografică de perspectivă, con
tribuție de bază în sprijinul econo, 
miei naționale", de prof. Tiberiu 
Morariu, „Importanța cercetării mul- 
tidisciplinare a impurificării mediu
lui. problemă majoră a contempora
neității", de prof. Ion Ardelean, 
„Dicționarul Academiei tn dezvolta
rea culturii umanistice 
de prof. Ion Coteanu.

Lucrările sesiunii vor 
neri, în ședințe pe secții.

(Agerpres)

de
cercetările . de 

de 
cer-

românești",
continua vi

„MEMORIALUL CONSOLINI"

Succese ale
sportivilor români

în cadrul concursului internațional 
de atletism „Memorialul Consolini", 
desfășurat în nocturnă la Milano, 
sportivii români au obținut două fru
moase victorii. în proba de triplu 
salt, Carol Corbu a terminat învingă
tor cu performanța de 16,40 m, fiind 
urmat de polonezul Lasocki — 15.51 
m și italianul Ferrari — 14,76 m. Pro
ba de 110 m garduri s-a încheiat cu 
succesul lui Nicolae Perțea, cronome
trat cu timpul de 14”2/10, urmat de 
Joswik (Polonia) — 14”3/10 și Virgili 
(Italia) — 14”4/10. Campionul olimpic 
Mohammed Gammoudi (Tunisia) și-a 
adjudecat victoria in cursa de 10 000 
m cu rezultatul de 29’36”6T0, iar atle
ta australiană Pamela Kilborn a tre
cut primă linia de sosire în proba de 
100 m garduri în 13”3/10. Sprinterul 
american Greene a fost cronomctTat 
în proba de 100 m cu 10”3/10. Com
patriotul său Lee Evans s-a clasat pe 
primul loc în cu "’a de 400 m cu tim
pul de 45”5/10. O performanță bună 
a realizat cunoscuta camnioană fran
ceză Colette. Besson, învingătoare în 
proba de 400 m plat cu 52”6/10.

Alte rezultate : masculin : 200 m : 
Roberts (Trinidad) — 20”6/10 : 400 m 
garduri : Bello (Italia) — 51”3/10 ; 
înălțime : Azzaro (Italia) — 2,16 m ; 
disc : Silvester (S.U.A.) — 63,88 m ; 
1 509 m: Arpse (Italia) — 3’39’TT0; fe
minin : 1 500 m : Paola Pigni (Italia) 
— 4T4”3T0 ; 100 m plat : Wilma van 
der Berg (Olanda) — U”6/10.

r' Mi

Strâvechea capitals de pe malurile Vistulei cunoaște o nouă tinerețe. 
Edilii polonezi îi adaugă mereu alte frumuseți arhitectonice. In foto»
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R. D. GERMANĂ

Termocentralele
din Spreewald

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI PENTRU
ÎNLĂTURAREA URMĂRILDR INUNDAȚIILOR

Firmele italiene „Fonderia Cerrese" 
și „Novarese"-Bologna au donat cite 
1 000 000 LIRE ITALIENE 
firma „Soicarni"-Milano 
630 000 LIRE ITALIENE, 
„Legnami"-Marino și 
logna au donat cite 
ITALIENE fiecare, 
„Axel“-Bologna, „Fratelli Delfino"- 
Roma și „Tecnitalia“-Florența au do
nat, in total, 600 000 LIRE ITALIENE. 
Alte firme și diverși cetățeni italieni 
au donat 390 000 LIRE ITALIENE.

Asociația pictorilor amatori din 
Japonia, scriitorul Matsutaro Kawa
guchi și mai mulți cetățeni japonezi 
au donat, în total, 286 264 YENI.

Organizația adventistă din R. F. a 
Germaniei a depus la Timișoara 
9 tone imbrăcăminte, alimente.

Organizația adventistă din Austria 
a trimis 10 550 kg îmbrăcăminte și 
pături.

Fundația „Apel la conștiință" din 
New York, exprimînd într-o scri
soare adresată președintelui Consi
liului de Stat al României compasiu
nea față de marile pagube suferite de 
țara noastră in urma calamităților 
naturale, anunță donarea sumei de

fiecare ; 
a donat 

firmele 
„Teieco“-Bo- 

500 000 LIRE 
iar firmele

2 500 DOLARI In fondul de ajuto
rare a zonelor sinistrate.

Direcțiunea Societății 
Franța, a donat suma 
FRANCI FRANCEZI 
porul român, atît de 
de această tragedie, 
profundă.

Vladimir și Elvira Clain Stefanelli. 
din Washington, donează prin Crucea 
Roșie suma de două sute DOLARI.

Domingo Tavella, din La Plata, 
provincia Buenos Aires, Argentina, 
trimite suma de 300 de PESOS, aju
tor pentru zonele calamitate.

Kenneth Jowitt, asistent la catedra 
de științe politice a Universității Ber
keley, din California, cu soția trimite 
o contribuție de 50 de DOLARI la 
fondul de ajutorare, exprimînd afec
țiune pentru poporul și națiunea ro
mână.

Jean Emile Vie. prefectul regiunii \ 
Loire-Atlantique, Societatea de bine
facere „Freres des Homines" din Pa
ris, Chambre regionale de commerce 
et d’industrie d’Alsace din Stras
bourg și firma Produits d’Usines me- 
talurgiques—Station service d’acier 
din Reims, precum și mai mulți ce
tățeni francezi, din Asociația olande-

Trane, din 
de zece mii de 
și asigură po- 
greu încercat 

de simpatia sa

ză de întrajutorare socială din Paris 
au donat 9 830 de FRANCI

Cu prilejul concertului Beethoven, 
care a avut loc la Royal Festival 
Hali, susținut de Radu Lupu, orches
tra Royal Philarmonica și pianistul 
român au donat 350 LIRE STERLINE.

Societatea Caritas a trimis un cec 
in valoare de 500 000 ȘILINGI pen
tru fondul de ajutorare a zonelor ca
lamitate din România. De asemenea, 
în același scop, guvernul landului 
Styria a donat 150 000 de ȘILINGI.

Compozitorul de origine română 
Vlad și soția sa, elevii clasei a IV-a 
B de la școala .,Dante Alighieri" din 
Florența, precum și un grup de ce
tățeni italieni și mai mulți cetățeni 
de origine română au trimis 987 085 
LIRE ITALIENE.

Corespondentul ziarului „Akahata" 
la Fraga, lishi Magosaburo, a donat 
500 de COROANE CEHOSLOVACE 
din partea comuniștilor japonezi a- 
flati în acest oraș.

Mai mulți cetățeni polonezi au do
nat 7 200 ZLOȚI și 700 kg obiecte de 
imbrăcăminte și incălțăminte.

Societatea „Ajutorul bisericii da
neze" a donat peste 24 000 de pansa
mente. (Agerpres)

Recoltarea păioaselor
(Urmare din pag. I)

In aceste zile de ma
xim efort este nevoie 
ca specialiștii organe
lor agricole județene, 
conducerile unităților 
agricole să lucreze 
direct in cimp, asigu- 
rînd organizarea e- 
xemplară a muncii, 
funcționarea neîntre
ruptă a tractoarelor 
și mașinilor agricole, 
înlăturarea oricărei 
risipe. întregul per
sonal din birouri, eco
nomiștii fermelor agri
cole. să muncească e- 
fectiv în cimp sau la 
magazii, acolo unde se 
stringe, se cîntărește și 
se înregistrează recol
ta de pe fiecare tarla 
și fermă.

După cum este cu
noscut, cel mai mare 
volum de lucrări este 
efectuat cu mijloace 
mecanizate. Se poate 
aprecia că de eforturi
le mecanizatorilor, de 
răspunderea lor față de 
calitatea lucrărilor de
pind în foarte mare 
măsură strîngerea fără

pierderi a recoltei ți 
insămînțarea culturi
lor duble in cel mai 
scurt timp. Pentru fo
losirea cu întreaga ca
pacitate 
și forței de muncă, în 
unitățile 
județele 
mița etc. au fost întoc
mite programe săptă- 
mînale de lucru care 
sînt operativ adaptate 
situațiilor concrete ivi
te și se urmărește rea
lizarea graficelor de 
activitate pe fiecare 
formațiune de tractoa
re și combine.

în zilele următoare 
se va intensifica recol
tatul in majoritatea 
județelor țării. Este 
necesar ca specialiștii 
să aprecieze cu discer
nământ stadiul de coa
cere al fiecărei parcele, 
să dirijeze mijloacele 
mecanice și forța de 
muncă acolo unde este 
nevoie. Pe suprafețele 
unde nu pot intra com
binele, să se organizeze 
recoltatul cu echipe de 
cosași și secerători, 
cîștigindu-se astfel un

a mijloacelor
agricole din 
Brăila, Ialo-

timp prețios. Deosebit 
de importante sint or
ganizarea lucrărilor 
pină in cele mai mici 
amănunte, corelarea 
capacității mijloacelor 
de recoltare cu a celor 
de transport. Conduce
rile unităților agricole 
trebuie să soluționeze 
rapid problemele lega
te de 'organizarea 
punctelor de descărca
re și cintărire a pro
ducției, aprovizionarea 
cu saci, combustibili și 
lubrifianți, să ia mă
suri pentru depanarea 
operativă a utilajelor.

Muncind cu hărnicie 
și entuziasm, folosind 
cu pricepere posibilită
țile de care dispun, oa
menii muncii din agri
cultură vor asigura 
strîngerea la timp și 
fără pierderi a recoltei 
de cereale, realizarea 
și depășirea planului 
de însămințare a cul
turilor duble, sarcini 
de mare însemnătate 
pentru fiecare unitate 
agricolă, pentru întrea
ga economie națională.

Deasupra brîului 
verde al pădurilor de 
pin de la Spreea poți 
zări uriașe siluete de 
beton peste care plu
tesc timbre de fum. 
Sint 
șuri 
tratelor 
Vetschau, 
calnicii le . 
ganții din Spreewald".

Cele două termocen
trale, însumînd o ca
pacitate totală de 2 500 
MW, înghit zilnic 
80 000 tone lignit, în 
imediata lor vecină
tate s-a deschis șan
tierul celei mai mari 
termocentrale din 
R.D.G. — Boxberg. cu 
o putere de peste 3 000 
MW. Au fost construite 
deia turlele înalte do 
300 metri ale acestei 
impresionante cetăți a 
energeticii, iar în 
măvara anului 
urmează să intre 
funcțiune primul 
narator de 200 MW. O 
altă mare termocen
trală urmează să intre 
în funcțiune, încă 
cursul acestui an, 
Thierbach.

Statisticile arată 
44 la sută din întreaga 
producție energetică a 
R. D. Germane 
concentrată aici 
giunea Cottbus, 
rită, în primul 
prezenței abundente de 
materie primă — ligni
tul, care se extrage 
din minele de la su
prafață. In 1969. «6.2 la 
sută din energia elec
trică a R.D.G. a fost 
produsă de termocen
trale, pe bază de căr
bune. De altfel. doar 
1,9 la sută din ener
gie este produsă de 
hidrocentrale.

șirurile de co
aie termocen- 

Lubbenau și 
cărora lo- 
spun ,.gi-

Atenția deosebită a- 
oordată dezvoltării sec
torului energetic este 
ilustrată de faptul că 
din totalul 
industriale 
—69 
la 
nit ______
getice. In ramura e- 
nergetică lucrează, în 
prezent, aproximativ 
70 000 de salariați. 
Dacă în 1949, produc
ția energetică a țării 
a fost de 18 miliarde 
kWh, planul de pro
ducție al industriei e- 
nergetice pe 1970 pre-

în 
sută 
industriei

investițiilor 
în anii 1960 
R.D.G.
au

39 
reve- 
ener-

CORESPONDENȚA 
DE LA ȘT. DEJV

pri- 
1971 

în 
ge-

în 
la

că

este 
în re- 
dato- 
rînd.

70,7 miliarde
R.D.G. ocupă 

frunte în
vede 
kWh. 
un loc de 
ceea ce privește pro
ducția de energie elec
trică pe cap de locui
tor.

Necesitățile dez
voltării economiei na
ționale impun însă 
luarea unor măsuri 
menite să ducă la folo
sirea mai 
resurselor 
ale țării. în 
sens, o conferință or- 

recent de 
Miniștri

rațională a 
energetice 

acest
ganizată 
Consiliul de 
al R.D.G. a subliniat 
importanța 
sirii consumului de e- 
nergie. Cu acest prilej, 
au fost relevate o se
rie de fenomene nega
tive. Astfel, s-a ară
tat că în prezent con
sumul de energie la 
producția de oțel, in 
cuptoarele Siemens- 
Martin, depășește cu 
30—35 la sută nivelul

economi-

mediu obținut, în a- 
celeași condiții, pe 
plan mondial ; la pro
ducția de oțeluri spe
ciale, în cuptoare elec
trice, 
sută, la producția de 
sticlă cu 12 la sută, la 
ciment cu 20 la sută. 
Ca urmare a acestui 
fapt -- s-a arătat la 
conferința amintită — 
în R.D.G. se întrebuin
țează pentru aceeași 
producție industrială 
cu 20 la sută mai 
multă energie primară 
în comparație cu alte 
țări.

în consecință, redu
cerea consumului de e- 
nergie constituie în în
treprinderile indus
triale o preocupare de 
seamă. Un colectiv de 
raționalizatori de la în
treprinderea de îngră
șăminte chimice din 
Coswig a făcut o pro
punere pentru schim
barea sistemului de 
încălzire a cuptorului 
rotativ, prin care poa
te fi economisită a- 
nual energie electrică 
în valoare de 3 mili
oane mărci. în nume
roase întreprinderi din 
R.D.G. au fost in
troduse evidențe gos
podărești pe brigăzi, 
acordjndu-se o mare a- 
tenție reducerii chel
tuielii de energie.

Pe de altă parte, 
realizări însemnate au 
fost obținute și prin 
scurtarea timpului de 
reparații generale la 
termocentralele mari. 
Prin pregătiri minu
țioase a putut fi re
dus timpul de oprire 
a generatoarelor la 
jumătate, asigurîndu- 
se importante cantități 
de energie suplimen
tară.

cu 10—15 la
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cinema
• Această femele : PATRIA — 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• Dreptul de a te naște : FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină - 20,30. FAVORIT
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30. FERO
VIAR — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Timp pentru a trăi : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Această femeie : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
3303) ; 20,15 (seria de bilete —
3346).
• Am inttlnit țigani fericiți : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14.
• Familia T6t : CAPITOL — 
16,30; 18,45.
• Subiect pentru o schiță : CA
PITOL — 21.
• Robii : GRADINA CAPITOL — 
20,30.
• Marele semn albastru : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 
21. GRADINA DOINA — 20,30.
• Salariul groazei : MELODIA — 
8.30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Vrăjitorul : DOINA — 11,30; 
13,45; 16.
• Astă seară mă distrez : DOINA
— 18,15; 20,30.
• Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
TIMPURI NOI — 9—17 în conti
nuare.
• Program de documentare româ
nești In premieră : TIMPURI NOI
— 19—21 tn continuare.
• Străinii : REPUBLICA — 9.15;
11.15; 13,30; 16,30; 19; 21.15, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,45; 14,45;
16,45; 19; 21, STADIONUL DINAMO
— 20,30, ARENELE ROMANE —
20.45, MODERN - 9.15; 11.30; 13,45; 
16; 18.15; 20.15.
• Afurisitul de bunic : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20.30, 
AURORA - 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
la grădină - 20.30.
• Marile vacanțe : LUMINA — 
9—16,15 tn continuare ; 18,30; 20,45, 
GRADINA PROGRESUL PARC - 
20,15.
• Sub semnul lui Monte Cristo :
EXCELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, GLORIA - 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30. TOMIS — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 
20,30.

• Mînăstirea din Parma (ambele 
serii) : CINEMATECA (sala Union)
— 9; 12,15.
• Articolul 420 (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) —
15.30.
• Idiotul : CINEMATECA (sala 
Union) — 16,30; 20,30.
• Freddy șl ctntecul preriei :
GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLOREASCA - 15,30; 18; 20,30,
ARTA — 15,30; 18, la grădină
20.30.
• Aventurile lui Huan : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20.
• Un om pentru eternitate : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
• Păcatul dragostei : GRADINA 
BUZEȘTI — 20,30.
• Acțiunea „Vulturul" : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare.
• Dansînd Sirtaki : BUCEGI — 
10; 16; 18,15, la grădină — 20,30.
• Warlock : UNIREA — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
• joc dublu tn serviciul secret : 
LIRA — 15,30; 18, GRADINA LIRA
— 20.30.
• Operațiunea Lăonttne : DRU
MUL SĂRII — 16; 1B; 20.
• Iubita Iul Graminla : FEREN
TARI — 15.30; 18; 20,15.
• Așteaptă ptnă se Întunecă: 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.30.
• Ghici cine vine la cină ? : CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45.
• Un cuib de nobili ; COTRO- 
CENI — 20.
• Urmărirea : PACEA
18; 20.
• O șansă dlntr-o mie : CRÎN- 
GASI - 15,30; 18; 20,15.

Ferestrele timpului : VOLGA 
16; 18.15; -----
Bănuiala

20,30.
: VIITORUL — 15,30;

18.

• ___ ______________
Mabuse : MIORIȚA — 11; 15; 17.30: 
20.
• Vtnătorul de căprioare : MO
ȘILOR - 15.30; 18, la grădină - 
20.30 FLAMURA - 11; 18; 18,15;
20,30.
• Cazul sergentului Grlșa : POPU
LAR - 10.
• Exnlozle tn munți : POPULAR
— 15.30: 18: 20.15.
• Caste'ul condamnaților : MUN
CA - 16. 18: 20.
• Stănîn pe situație: COSMOS
— 15.30: 18; 20.15.
• Al 8-lea : FLACARA
18: 20.15.
• Rlo Bravo : VITAN — 16, la 
grădină — 20,30.
• Răzbunătorul : RAHOVA 
15,30; 18, la grădină — 20,30.

Adelheid 
Cel 1 000

: VIITORUL - 20.30. 
<te ochi al doctorului

18,00

18,05

18.30
13,45;

18,50

21.15

21,30

15,30;

19,10
19.20

19,30 
20,00

tv.
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Dialog fructuos
apropiat, 
tehnico-

româno- 
că deo-

ca un 
vizitei ho- 

părți de a 
culturală și

româno-iranian

L. Cara-• Teatrul Național ____
giale" (sala Comedia) : Travesti 
— 20.
• Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară „23 August") : Mandragora 
— 20,30.
• Teatrul „C. I. Nottara*‘( la par
cul „N. Bălcescu) : Vijelie în cren
gile de sassafras — 20.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară „.Herăstrău") : Comedie cu 
olteni — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Nicuță... la 
T&nase — 19,30.

Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremiera.
„Litoral — vacanța ’70' 
misiune pentru turiști. 
Teleglob. Filmul documentar 
,,Congo-Brazzaville".
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Anunțuri — publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară.
Film artistic : „Frații Kara
mazov" (III). O producție a 
studiourilor sovietice.
Actualități literare • Volu
mele : ' * —
tretul
Stolan
Dialog
• Pe
a

Maria Banuș — „Por- 
dln Fayum" ; Mihal 
— „Vieți interzise", 
cu Dan Zamfirescu. 
marginea unei Istorii 

literaturii contemporane. 
Interviu cu prof. Constantin 
Ciopraga.
Mai aveți o tntrebare T — 
„Calculatoarele și civilizația 
contemporană". Invitații emi
siunii ■ acad. Grigore Moisil, 
prof. dr. doc. Nicolae Raco- 
veanu, prof. dr. Edmond Ni- 
colau, conf. dr. Paul Constan
tinescu.
Ilustrate... muzicale. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

niul agricol. Urmează ca în cadrul 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-iraniene să fie create sub
comisii pe principalele ramuri de 
cooperare.

Consemnăm, de asemenea, 
rezultat pozitiv al 
tărîrea celor două 
intensifica colaborarea 
tehnico-științifică. în acest sens, a 
fost semnat programul de schimburi 
culturale pe anii 1970—1971 și s-a 
convenit să se poarte negocieri pen
tru încheierea, in viitorul 
a unui acord de cooperare 
științifică.

Tabloul bogat al relațiilor 
iraniene confirmă elocvent 
sebirile de orînduire socială nu pot 
să constituie o piedică în calea dez
voltării legăturilor între popoare, a 
colaborării dintre ele, atunci cind a- 
ceste raporturi se întemeiază pe prin
cipiile fundamentale, unanim recu
noscute, ale dreptului internațional, 
pe încredere și prețuire reciprocă. 
„Faptul că raporturile dintre țările 
noastre — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în toastul rostit la dineul 
oferit în onoarea înaltului oaspete — 
sînt așezate în mod trainic pe prin
cipiile respectării independenței 
suveranității 
in drepturi, 
rile interne 
face ca ele 
model de conlucrare 
rodnică. întemeiată pe respect șl sti
mă, un exemplu de 
practică a postulatelor 
pașnice". în aceeași ordine de 
Șahinșahul Iranului arăta că 
condițiile actuale, toate statele 
toate continentele, indiferent de 
ța lor politică, economică sau milita
ră, de numărul populației lor. de sis
temul lor social sau politic, trebuie 
nu numai să coexiste, ci să participe 
și să coopereze activ atit pe plan ge
neral, cil și in cadrul mai restrins al 
relațiilor bilaterale și, ori de cite ori

este necesar, să conlucreze pentru 
reglementarea marilor probleme ale 
vieții internaționale contemporane, in 
vederea salvgardării păcii, pentru un 
climat de securitate desăvîrșit".
'Schimbul de păreri asupra unor 
probleme actuale ale vieții interna
ționale — desfășurat în aceeași atmo
sferă de înțelegere reciprocă — a 
evidențiat interesul major al celor 
două stale pentru menținerea și 
consolidarea nSHi In comunicatul 
comun este relevată atenția deose-

state au sublimat că recurgerea 
acțiuni militare nu poate deeît 
agraveze situația din aceste re

giuni, periclitează pacea mondială, 
avînd totodată serioase repercusiuni 
asupra soluționării altor probleme 
internaționale de stringentă actua
litate. Pozițiile celor două state sînt 
Identice în exprimarea cererii de 
încetare, cit mai curînd posibil, a 
războiului din Vietnam și, în gene
ral, de reglementare pe cale pașnică 
a conflictului din Indochina, pentru

țărilor și 
rezoluțiilor

popoarelor 
referitoare

Și 
naționale, ale egalității 

neamestecului in trebu- 
și avantajului reciproc 

să devină un adevărat 
internațională

materializare 
coexistenței 

idei, 
„in 
din 

for-

bită pe care România și Iranul o 
acordă necesității instaurării în lume 
a unui climat de securitate. încre
dere și înțelegere între popoare, 
arătîndu-se, totodată, că pentru 
realizarea acestor obiective majore 
ale contemporaneității hotărîtor este 
să se asigure respectarea strictă a 
dreptului fiecărui popot de a dis
pune în mod liber de destinele sale, 
să se renunțe la folosirea forței și 
la amenințarea cu forța pentru so
luționarea problemelor internaționa
le litigioase Experiența demonstrea
ză că orice încălcare a acestor prin
cipii are ca rezultat crearea unor 
focare de tensiune și conflict, ge
neratoare de grave primejdii pentru 
pacea lumii Manifestindu-și pro
funda lor îngrijorare în legătură cu 
evoluția evenimentelor din Indochi
na și Orientul Apropiat, cei doi șefi

retragerea trupelor străine, astfel 
ca popoarele din această zonă să-și 
hotărască singure soarta, fără nici 
un amestec din afară. In legătură 
cu situația din Orientul Apropiat, 
România și Iranul subliniază nece
sitatea rezolvării conflictului in spi
ritul rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967. apreciind 
că intensificarea acțiuniloi militare 
nu poate deeît să adauge noi ele
mente de încordare, îndepărtînd 
perspectivele soluționării acestei 
crize, potrivit cerințelor păcii ge
nerale

Convorbirile au prilejuit, de aseme
nea, manifestarea sprijinului și sim
patiei celor două părți față de lupta 
popoarelor pentru libertate și inde
pendență națională. subliniindu-se 
necesitatea transpunerii în fapt a 
Declarației O.N.U. privind acordarea

independenței 
coloniale și a 
la decolonizare. Cei doi șefi de state 
au condamnat în mod hotărît poli
tica de asuprire colonială și discrimi
nare rasială.

A fost evidențiată însemnătatea 
deosebită pe care o are pentru pacea 
și securitatea internațională înfăptui
rea securității europene. în acest 
context, părțile și-âu exprimat satis
facția față de creșterea interesului 
statelor din Europa pentru convoca
rea unei conferințe general-europene. 
România și Iranul sînt de acord că în 
cadrul eforturilor generale îndrepta
te spre asigurarea păcii și securității 
în lume este necesară realizarea de 
progrese substanțiale in domeniul de
zarmării și, in primul rind, al celei 
nucleare, pe baza unui strict control 
internațional.

Se știe că țările noastre conlucrea
ză activ, cu bune rezultate, pe are
na internațională, unindu-și eforturi
le, la O.N.U. și în alte organizații, în 
acțiuni consacrate promovării idealu
rilor de pace și progres ale omeni
rii. Cei doi șefi de state au subliniat 
că pentru sporirea eficacității acestei 
organizații, a rolului ei în menține
rea păcii și securității internaționale 
este necesar ca ea să se bazeze pe 
principiul universalității, să fie res
tabilite drepturile legitime ale R.P. 
Chineze la O.N.U.

Prin rezultatele sale, prin contribu
ția adusă la o mai bună cunoaștere 
și înțelegere reciprocă, dialogul de la 
București a fost deosebit de util, în
treaga vizită a înalților oaspeți ira
nieni înscriindu-se ca un moment de 
seamă în dezvoltarea legăturilor prie
tenești și a colaborării multilaterale 
româno-iraniene. 
ambelor părți că 
buri de vizite, că 
neral al relațiilor 
țări deschide perspective 
largi in vederea dezvoltării conlucră
rii lor fructuoase, spre satisfacția și 
in interesul ambelor popoare, al cau
zei păcii și colaoorării internaționale.

Este convingerea 
asemenea schim- 
actualul curs ge- 
djntre cele două 

tot mai



viața internațională
ATACURI

ALE PATRIOȚILOR 
SUD VIETNAMEZI
SAIGON 2 (Agerpres). — Marea 

bază navală americană de la Cam 
Ranh s-a aflat printre principalele 
obiective ale atacurilor declanșate de 
forțele patriotice din Vietnamul de 
sud în cursul nopții de miercuri spre 
joi. Totodată, patrioții au bombardat 
cu rachete cartierul general al unei 
brigăzi din cadrul celei de-a 25-a 
divizii de infanterie americană de 
lingă Tay Ninh.

Instalațiile militare ale trupelor 
saigondze, situate in zona septentrio
nală a Vietnamului de sud, au fost, 
de asemenea, supuse unor atacuri 
succesive cu mortiere de către for
țele patriotice.

Bombardiere americane „B—52“ 
au efectuat în cursul nopții șase rai
duri, ooncentrate mai ales în împre
jurimile Da Nangului.

Conferința de la Paris
• A FOST NUMIT ȘEFUL 

DELEGAȚIEI AMERICANE
PARIS 2 (Agerpres) — La centrul 

de conferințe internaționale din Pa
ris s-a desfășurat joi cea de-a 73-a 
ședință a convorbirilor cvadripartite 
în problema vietnameză. Din relată
rile corespondenților de presă rezultă 
că nici la această ședință nu s-a rea
lizat vreun progres, reprezentanții 
țărilor participante expunînd pozițiile 
susținute în ședințele anterioare.

★
LOS ANGELES 2 (Agerpres). — 

îritr-un interviu acordat televiziunii 
americane, președintele Nixon a 
anunțat numirea lui David K. E. 
Bruce ca șef al delegației americane 
la convorbirile cvadripartite de la 
Paris asupra Vietnamului.

Cunoscut ca un diplomat cu o în
delungată experiență, David K. E. 
Bruce a funcționat sub cinci pre
ședinți și a deținut posturile de am
basador al S.U.A. în Anglia, Franța 
și R. F. a Germaniei.

David Bruce a părăsit joi Londra, 
plecînd în S.U.A. pentru a avea con
vorbiri cu președintele Nixon.

O unitate a trupelor terestre americane părăsind teritoriul Cambodgiei

Succese obținute 
de forțele patriotice 

din Cambodgia și Laos
PNOM PENH 2 (Agerpres). — Mi

nisterul Apărării Naționale din ca
drul Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei a dat publici
tății un comunicat referitor la succe
sele obținute în ultimele trei luni de 
către forțele de rezistență populară in 
lupta împotriva trupelor regimului 
Lon Noi și a unităților militare ameri- 
cano-saigoneze. In aoeastă perioadă 
— precizează comunicatul — armata 
de eliberare națională a scos din 
luptă peste 25 000 de militari din 
rindul trupelor administrației de la 
Pnom Penh. Se menționează, tot
odată, că numai între 1 mai și 20 
iunie numărul acestora s-a ridicat la 
aproximativ 20 000 de militari saigo- 
nezi și americani.

Comunicatul informează, de ase
menea, că patrioții au doborit 300 
de avioane, au distrus 1400 vehicule 
militare și au capturat o importantă 
cantitate de armament aparținind 
trupelor inamice.

Făcind bilanțul acțiunilor ofensive 
lansate de patrioți, comunicatul sub
liniază că au fost atacate pozițiile

deținute de trupele regimului Lon 
Noi în 12 din cele 19 capitale de pro
vincii ale țării și a fost stabilit con
trolul asupra a 4 dintre aceștea, 
precum și asupra multor altor orașe și 
sute de sate, fiind astfel creată o 
vastă zonă eliberată, cu o populație 
totală de peste 1 milion de locuitori.

în încheiere, comunicatul relevă 
hotărîrea forțelor patriotice de a con
tinua lupta împotriva regimului Lon 
Noi și a forțelor intervenționiste, 
pînă la victoria finală, pentru edifi
carea unei Cambodgii independente, 
pașnice, neutre, democratice și pros
pere.

XIENG KUANG 2 (Agerpres). — 
In cursul lunii iunie, forțele Pathet 
Lao au scos din luptă peste 1500 
militari din rindul trupelor inamice 
— informează agenția Khaosan Pathet 
Lao. în aceeași perioadă, patrioții 
au distrus zeci de vehicule militare 
ale trupelor guvernului de la Vien
tiane și au capturat o importantă 
cantitate de armament — mențio
nează agenția citată.

ȘEDINȚA PREZIDIULUI U.C.I.
BRIONI 2 (Agerpres). — Prezidiul 

U.C.I., reunit joi într-o ședință la 
Brioni, a adoptat hotărîrea cu pri
vire la convocarea primei conferințe 
a Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via în a doua jumătate a lunii oc
tombrie a.c. la Belgrad. Pe ordinea 
de zi a coonferinței figurează Rapor
tul Prezidiului U.C.I. privind activi

Apelul Consiliului General 
al Frontului Democratic din R. P. Albania

tatea desfășurată pentru aplicarea 
hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres 
al U.C.I. ; Raportul cu privire la ac
tivitatea Comisiei pentru problemele 
statutului a U.C.I. ; Raportul Comi
tetului de control al U.C.I. ; Situația 
politică actuală și sarcinile U.C.I. ; 
Politica agrară și sarcinile U.C.I. ; 
Verificarea schimbărilor în compo
nența organelor U.C.I. după cel de-al 
IX-lea Congres al U.C.I.

Prezidiul U.C.I. a adoptat, de ase
menea, hotărîrea privind alegerea de- 
legaților pentru prima conferință a 
U.C.I.

în cadrul ședinței, Prezidiul U.C.I. 
a examinat o serie de măsuri ridi
cate de necesitatea rezolvării pro
blemelor politico-economice ale dez
voltării republicilor și provinciei Ko
sovo, insuficient dezvoltate economic.

Sesiunea noului
parlament. britanicLONDRA 12 (Agerpres). — La 2 iulie a avut loc în marea sală a Câmerei Lorzilor deschiderea oficială a primei sesiuni a noului parlament britanic ales la 18 iunie. Ceremonia, care practic nu s-a schimbat de secole, .s-a desfășurat în prezența reginei Elisabeta a Il-a, a membrilor guvernului și a altor înalți demnitari ai statului. Cu acest prilej, regina a dat citire mesajului tronului, redactat de primul-ministru britanic.

în centrul preocupărilor pe plan 
extern ale cabinetului condus de pri
mul-ministru Edward Heath se află 
problemele europene. în acest con
text. este evocată începerea tratati
velor pentru aderarea Marii Britanii 
la Piața comună.

In ce privește relațiile Marii Bri
tanii cu Rhodesia, cabinetul Heath 
și-a exprimat intenția de a relua 
dialogul cu regimul de la Salisbury 
pentru a se găsi „o soluție justă și 
rezonabilă". Discursul tronului lasă, 
de asemenea, să se întrevadă inten
ția guvernului de a menține o pre
zență britanică la est de Suez, con
trar angajamentului fostului guvern 
de a retrage trupele engleze din 
această regiune a lumii pînă la sfîr- 
șitul anului viitor. în ce privește po
litica față de Irlanda de Nord, este 
afirmată intenția de a se acorda spri
jin guvernului acestei provincii.

In domeniul politicii interne, gu
vernul conservator a anunțat inten
ția de a prezenta un proiect de lege 
care să ducă la o „armonizare" a re
lațiilor dintre patronat și salariați. 
De asemenea, guvernul a informat 
că va prezenta un proiect de lege 
privind imigrarea cetățenilor cu pa
șaport britanic din țările membre ale 
Commonwealthului. Prin această lege 
se are în vedere reducerea într-un 
procent și mai mare a numărului 
muncitorilor din țările Common
wealthului care vor putea găsi de 
lucru în Marea Britanie. în ce pri
vește economia, discursul tronului a 
anunțat o serie de măsuri destinate 
stăvilirii inflației și totodată sus
ținerii „liberei inițiative".

Georges Pompidou despre 
unele aspecte ale politicii

PLENARA C.C
••

externe
PARIS 2. — Corespondentul Ager

pres transmite : Președintele Franței, 
Georges Pompidou, a ținut joi după- 
amiază la palatul Elysee o conferin
ță de presă, a treia în decurs de un 
an, de la începerea mandatului său 
prezidențial în partea rezervată po
liticii externe, președintele Pompi
dou a reafirmat poziția Franței în 
principalele probleme ale actualității 
internaționale. Ocupîndu-se de con
flictul din Indochina, el a reafirmat 
poziția Franței în favoarea unei so
luții de pace, negociate, precizin<j că 
propunerea franceză pentru o consul
tare generală asupra Indochinei spre 
a se pune capăt conflictului rămîne 
valabilă. „Nu vor exista perspective 
de pace în Indochina — a spus el — 
decît !n ziua cind S.U.A. vor lua, ele 
însele și de bună voie, hotărîrea fer
mă de a se retrage din această zonă". 
Președintele s-a pronunțat apoi pen
tru încetarea oricăror intervenții și 
ingerințe în țările din această regiu
ne, pentru restabilirea păcii și inde
pendenței în Indochina, pentru neu
tralitatea ei. Președintele Pompidou 
a reafirmat poziția țării sale privind 
soluționarea pașnică a conflictului 
din Orientul Apropiat în spiritul re
zoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967.

a Franței
9

Subliniind necesitatea întăririi le
găturilor dintre Europa de est și de 
vest, Pompidou a declarat că dacă 
Europa occidentală ar rămîne un 
bloc închis și ar întoarce spatele 
Europei de est, s-ar reveni la cele 
mai rele momente ale războiului 
rece. „Or, întreaga politică a Fran
ței, a spus președintele, este de a 
stabili între Est și Vest, între toate 
țările din vestul și toate țările din 
estul Europei maximum de relații, 
maximum de cooperare, maximum 
de înțelegere în toate domeniile,". 
Pompidou a dat o apreciere pozitivă 
politicii cancelarului R.F. a Germa
niei, Brandt, de normalizare a rela
țiilor cu țările socialiste din Europa 
răsăriteană, declarînd că această po
litică este în interesul general al Eu
ropei. Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu perspectivele cooperării 
vest-europene, președintele a decla
rat că este pentru întîlniri la nivel 
guvernamental, informări reciproce, 
consultări în vederea armonizării po
zițiilor de flecare dată cînd aceasta 
este posibil. „Ar fi o pură iluzie, a 
subliniat Pompidou, să se pretindă 
că mîine ar putea fi realizată o u- 
niune politică. Nu există nici o șansă 
în prezent ca noi să avem aceeași 
politică" — a spus el.

AL P.C.U.S.MOSCOVA 2 (Agerpres). — La Moscova s-a deschis joi o plenară ordinară a Comitetului Central al P.C.U.S., anunță agenția T.A.S.S.Plenara a ascultat raportul Secretarului general al C.C. al P.C.U.S., Leonid Brejnev, despre „Sarcinile curente ale partidului în domeniul agriculturii".Au început apoi discuțiile pe marginea raportului. Lucrările plenarei continuă.
ARGENTINA

FRĂMÎNTĂRILE
SOCIALE

IAU AMPLOARE

PARISCeremonia remiterii unor decorații atribuite
PARIS 2 — Corespondentul Ager

pres Georges Dascal transmite : — 
Joi seara s-a desfășurat, in saloanele 
Ambasadei României la Paris, cere
monia remiterii de către ambasado
rul Constantin Flitan a unor decora-

ții atribuite de Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România unor 
personalități franceze din industrie 
și afaceri, pentru contribuția acestora 
la dezvoltarea relațiilor franco-ro- 
mânc.

agențiile de presă transmit

TIRANA 2 (Agerpres). — Apelul 
Consiliului General al Frontului De
mocratic al R. P. Albania, adresat 
poporului albanez cu ocazia alegeri
lor de deputați în Adunarea Popu
lară, în consiliile populare de jude
cători și asesori în toate instanțele, 
ce vor avea loc la 20 septembrie, 
face un bilanț al succeselor obținute 
in ultimii ani de poporul albanez, 
sub conducerea Partidului Muncii 
din Albania, în edificarea societății 
socialiste. Astfel, în 1969 producția 
industrială a țării a fost cu 70 la 
sută mai mare decît în anul 1965, 
sarcinile stabilite de planul cincinal 
pentru principalele produse indus
triale fiind depășite. Succese impor
tante au fost obținute și în agricul
tură. în comparație cu anul 1965, 
producția globală agricolă este cu 29 
la sută mai mare. Ca urmare a aces
tor succese, venitul național pe cap de 
locuitor a crescut cu 28 la sută. 
Suocese remarcabile au fost obținute 
în învățămînt, știință și cultură, în 
domeniul ocrotirii sănătății. Apelul

subliniază apoi că următorul plan 
cincinal (1971—1975) va însemna o 
nouă etapă calitativă în dezvoltarea 
generală a forțelor de producție ale 
țării, în dezvoltarea industriei și agri
culturii, a învățămîntului și culturii, 
în creșterea nivelului de trai ai oa
menilor muncii.

Menționînd principiile politicii ex
terne a țării, apelul subliniază că 
Partidul Muncii din Albania și gu
vernul albanez vor milita și pe vii
tor pentru consolidarea prieteniei, 
colaborării și ajutorului frățesc re
ciproc cu țările socialiste, de care 
Albania este legată prin ■ idealurile 
comune ale socialismului și comunis
mului. Apelul arată, în același timp, 
că Albania, bazîndu-se pe principiile 
neamestecului in treburile interne, 
al respectării independenței, suvera
nității și integrității teritoriale, 
a urmat și va urma cu consec
vență politica de bună vecinătate și 
relații normale cu statele avînd sis
teme sociale diferite. •

Lucrările conferinței 
teoretice internaționale cu 
tema „Fr. Engels și miș
carea comunistă", owniza» 
de redacția revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului" cu ocazia 
celei de-a 150-a aniversări a nașterii 
lui Fr. Engels, s-au încheiat joi la 
Praga. La lucrări au participat dele
gații a 34 de partide comuniste șl 
muncitorești. în ultima zi a lucră
rilor, delegatul P.C.R., dr. Augustin 
Deac, director adjunct al Institutului 
de studii istorice și social-politice de 
Pe lîngâ C.C. al P.C.R., a prezentat 
un referat cu tema „Fr. Engels și 
mișcarea muncitorească din Româ
nia".

vicesecretar general al P.C.I., în pro
bleme de interes comun. La convor
bire, desfășurată într-o atmosferă de 
cordialitate și colaborare frățească, a 
luat parte, de asemenea, Carlo Gal- 
luzzi, membru al Direcțiunii, respon
sabilul secției externe a P.C.I.".

Protocolul privind schim
burile comerciale dintre 
R. P. Chineză și Cuba pe 
anul 1970 8 f°st semnat ca_ 
pitala Cubei, în urma unor convor
biri purtate la Pekin și Havana, rela
tează ziarul cubanez „Granma".

rea lntîlnire a fost fixată pentru 15 
iulie a.c.

Joi a sosit Ia Pekin, ve
nind de la Phenian, Noro
dom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei. La 
sosire, Norodom Sianuk și persoane
le care l-au însoțit au fost intîmpi- 
nați de Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, și de 
alte persoane oficiale chineze.

ANGLIA
Șl PIAȚA COMUNĂ

Prologul semnificativ ai unor negocieri intrate 
în labirintul intereselor contradictorii

„Cortina a căzut după prolo
gul unei lungi piese shakes
peariene. Cei șase din Piața 
comună și cei patru candidați 
și-au lansat provocarea. Râmi- 
ne să înceapă piesa pro- 
priu-zisă..." Astfel descrie zia
rul „L’AURORE" prima rundă 
de la Luxemburg a negocieri
lor privind aderarea Angliei, 
Irlandei, Danemarcei și Norve
giei la Piața comună. După 
discursurile clasice de rigoare, 
negociatorii au atacat, fără oco
lișuri, problemele, deși experții 
nu și-au deschis încă dosarele 
lor voluminoase. Discuțiile pro- 
priu-zise de fond vor începe a- 
bia la 21 iulie, ......................
în septembrie, 
candidați.

Interlocutorii 
că negocierile 
gate și complicate. Principalul 
obstacol în calea intrării An
gliei în clubul „celor șase", 
după cum s-a văzut și la Lu
xemburg, îl constituie sistemul 
comunitar de finanțare a poli
ticii agricole. Anglia a arătat 
limpede că nu poate plăti pre
țul de circa 500 milioane de 
lire sterline anual 
funcționarea acestui 
Anthony Barber, ministrul bri
tanic însărcinat cu negocierile 
de aderare la Piața comună, 
s-a pronunțat pentru găsirea 
unei „soluții echitabile". „Nu 
poate fi vorba de o asemenea 
echitate, răspunde cotidianul

pentru Anglia. si 
pentru ceilalți

au recunoscut 
vor fi îndelun-

pentru 
sistem.

francez „LA CROIX". Regulile 
comunitare sînt reguli, ele nu 
pot fi modificate decît în una
nimitate, iar Franța va veghea 
ca acest principiu să nu fie 
alterat". Restul problemelor ri
dicate de Anglia și de ceilalți 
candidați sînt mai puțin explo
zive, dar se prevede că și ele 

‘vor antrena o discuție destul 
de dificilă, „cei șase" nefiind 
dispuși la modificări pe par
curs. Printre altele, rămîne 
deschisă problema legăturilor 
între o Europă lărgită și cele
lalte țări, a viitorului instituții
lor Intercomunitare, care a fost 
deocamdată „lăsată în umbră", 
precum și problema

Deosebirile dintre 
„celor șase" și cele 
Britanii conturează 
vele unei dezbateri 
necunoscute, în pofida optimis
mului de circumstanță manifes
tat de ambele părți ale Mîne- 
cii, anunțînd un viitor incert 
pentru „mica Europă" și încer
cările dș a o lărgi. „Nimeni nu 
știe, remarca cotidianul eco
nomic „LES ECHOS", dacă ne
gocierile vor reuși pînă la ter
menul dorit sau dacă ele se 
vor ing’oda în labirintul inte
reselor imense ale acestor țări. 
Cei șase așteaptă încă explicații 
amănunțite din partea princi
palului candidat.

monedei. 
concepțiile 
ale Marii 
perspecti- 
cu multe

Paris
Al. GHEORGHIU

Președintele I. B. Tito 
a primit pe reprezentanții 
unor organizații de foști 

luptători antifasciști
BRIONI 2 (Agerpres). — Președin

tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a primit la Brioni pe reprezen
tanții unor organizații de foști lup
tători antifasciști, participanți la 
mișcarea de rezistență din Europa 
din timpul celui de-al doilea război 
mondial, foști combatanți și victime 
de război — care au luat parte la 
adunarea consultativă ce s-a desfă
șurat în zilele de 29-30 iunie la Bel
grad. Din România a fost reprezen
tat Comitetul foștilor luptători anti
fasciști (C.F.L.A.).

în cuvîntul de salut adresat celor 
prezenți, președintele Tito a subliniat 
că organizațiile foștilor luptători an
tifasciști din țările europene trebuie 
să depună eforturi pentru asigurarea 
păcii în Europa și pentru convocarea 
cît mai curînd a unei conferințe cu 
privire la securitatea europeană. De 
pe continentul nostru, a spus el, este 
necesar să pornească inițiative și 
eforturi pentru înlăturarea actualelor 
focare de război și conflicte și din 
alte regiuni ale lumii, cum sînt O- 
rientul Apropiat și Extremul Orient. 
Actuala evoluție din Europa, a subli
niat Iosip Broz Tito, nu oferă temei 
de îngrijorare, deoarece în momen
tul de față nu există obstacole care 
să poată împiedica în mod mai se
rios evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre statele europene.în Irlanda de Nord incidentele continuă

BELFAST 2 (Agerpres). — Noi 
incidente s-au produs în Irlanda de 
Nord, unde extremiștii protestanți au 
participat în mai multe localități la
demonstrații cu prilejul aniversării
victoriei din 1690 a lui Guillaume
d’Orange asupra catolicilor. Deși la 
Belfast manifestația s-a desfășurat
fără incidente, în alte localități de
monstrațiile protestanților au dus la 
ciocniri cu comunitatea catolică. 
Astfel, la Coalisland, armata a lan
sat grenade cu gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia mulțimea. Doi 
polițiști au fost răniți, iar opt per
soane arestate. în localitatea Lua- 
gan, catolicii au atacat un cortegiu 
de protestanți și au răsturnat o ma
șină a poliției.

Din Belfast s-a anunțat că, în 
cursul nopții de miercuri spre joi, 
trei focuri de armă au fost trase 
asupra deputatului catolic nord-ir- 
landez Austin Currie. Atentatorul 
și-a greșit însă ținta.

Un nou acord comercial 
și de plăți între Uniunea So
vietică și Austria 8 fost par8_ 
fat la Viena. Valabil pe perioada 
1971—1975, acordul prevede o creștere 
substanțială a volumului schimburi
lor comerciale, precum și lărgirea lis
telor de mărfuri dintre cele două 
țări semnatarte.

La invitația Partidului Co
munist Italian,între 26 lunie și 
1 iulie s-au aflat în Italia Krste 
Trvenkovski și Stane Dolanț, mem
bri ai Biroului Executiv al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. în timpul vizitei, des
fășurată în cadrul schimbului de 
delegații și de informații între 
cele do lă partide, tovarășii iugo
slavi, scrie ziarul „Unita", au avut 
„o convorbire cu Enrico Berlinguer.

La ședința Comitetului 
pentru dezarmare de la 
Geneva, reprezentantul italian, 
ambasadorul Roberto Caracciolo, s-a 
ocupat de problema elaborării unui 
program cuprinzător de dezarmare 
generală și totală. Delegatul italian a 
precizat că progresele in realizarea 
unui asemenea program depind de 
capacitatea de a se crea un climat 
internațional de înțelegere și coope
rare, paralel cu măsuri efective de 
dezarmare, îndeosebi încetarea cursei 
înarmărilor nucleare și dezarmarea 
nucleară propriu-zisă.

Convorbirile în problema 
Orientului Apropiat. Cercuri 
a avut loc la New York o nouă in- 
tilnire a ambasadorilor Ia O.N.U. ai 
Uniunii Sovietice, Statelor Unite ale 
Americii, Marii Britanii și Franței 
în problemele referitoare la regle
mentarea pe cale pașnică a conflictu
lui din Orientul Apropiat. Următoa-

GENEVA

Conferința internațională
a educației

Cum poate fi redus 
fluxul abandonării șco
lii de către elevi, mai 
ales în țările în curs 
de dezvoltare ? Care 
sint tendințele princi
pale din domeniul e- 
ducației ? Iată între
bări la care caută răs
punsuri aproximativ 
200 de delegați din 80 
de țări, participanți la 
cea de-a 32-a sesiune 
a Conferinței interna
ționale a educației, or
ganizată la Geneva de 
UNESCO și Biroul 
internațional al educa
ției.

în cadrul dezbateri
lor este analizat un 
studiu de sinteză pri
vind învățămîntul pri
mar și secundar, e- 
laborat de UNESCO. 
Se constată astfel, pe 
baza statisticilor ofi
ciale, că, in medie, 
aproape jumătate din 
numărul elevilor 
școală primară 
diverse țări ale lumii 
părăsesc cursurile îna
inte de a termina a- 
cest 
mînt 
după 
între

de 
din

ciclu de învăță- 
sau îl încheie 

ce au repetat 
una și trei clase.

Intr-o serie de țări a- 
fricane, 4 din 
abandonează 
înainte de a 
ciclul primar ; 
meroase țări 
americane, 
acestora este de 60—75 
la șută, iar în Asia de 
55—60 la sută. Departe 
de a fi un fenomen 
specific țârilor în curs 
de dezvoltare, el afec
tează chiar și unele 
state capitaliste 
Europa.

Pocnind de la 
cest \ ansamblu 

ancheta 
formulează 

și o serie de soluții, 
printre care : măsuri 
pe plan social-econo
mic, revizuirea progra
melor, acolo unde a- 
ceasta se dovedește 
necesară, ameliorarea 
metodelor de învăță- 
mint, ridicarea nivelu
lui de pregătire a ca
drelor didactice etc, 
toate țintind spre a- 
daptarea învățămintu- 
lui la exigențele socie
tății contemporane.

Luînd cuvîntul în 
cadrul dezbaterilor, 
șeful delegației româ-

Poil 
cest \ 
observații, 
UNESCO

A DISPĂRUT... 
„O BUCATA' DE LUNA
N.A.S.A. a anunțat dispariția 

unei mostre de rocă lunară, a- 
flată în studiul specialiștilor de 
la centrul spațial din Greenbelt 
(statul Maryland). Fragmentul 
de rocă, de dimensiuni reduse, 
a fost adus pe Pămînt de echi
pajul navei spațiale „Apollo-ll“. 
Agenția spațială americană a 
anunțat deschiderea unei an
chete pentru elucidarea inci
dentului — al doilea de acest gen 
din ultima perioadă.

138 de persoane din Sao 
Paulo sînt acuzate de par
ticipare la activitățile gru
pării ilegale „Acțiunea de 
eliberare națională",care Ș1-a 
asumat o parte din responsabilitatea 
pentru răpirea ambasadorului S.U.A. 
în Brazilia, Burke Elbrick, precum și 
a ambasadorului vest-german, von 
Holleben. Unele din persoanele puse 
sub acuzație sînt arestate, iar cele
lalte se află sub urmărire.

5 elevi 
școala 

termina 
în nu- 
latino- 

procentul

din

a- 
de

ne, prof. univ. Traian 
Pop, adjunct al minis
trului învățămîntului, 
a arătat că pierderile 
de efective școlare di
minuează posibilitățile 
de promovare social- 
economică a tinerilor. 
Pentru a preveni ase
menea pagube — a 
spus vorbitorul — sînt 
necesare măsuri care 
trebuie aplicate mai 
ales în perioada învă- 
țămîntului general o- 
bligatoriu.

Șeful delegației ro
mâne a precizat că, in 
condițiile revoluției 
tehnico-științifice con
temporane, importanța 
schimburilor de idei și 
de experiență în do
meniul învățămîntului 
este esențială. în acest 
sens — a adăugat el — 
nu înțelegem cauzele 
care împiedică o serie 
de state de a-și aduce 
contribuția la dezbateri 
ca cea la care parti
cipăm. Este timpul ca 
UNESCO să-și desfă
șoare activitatea pe 
baza principiului uni
versalității.

Horia LIMAN

La Pekin a fost semnat 
Un aCOrd cu Privire 13 schimbu
rile de mărfuri
nele R.P. Chineze și R.P. Polone pe 
anul 1970, informează agenția China 
Nouă. Documentul a fost semnat 
de Li Chiang, ministru adjunct al 
comerțului exterior al R.P. Chineze, 
și Marian Dmochowski, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
R.P. Polone.

și plăți între guver-

La Berlin a sosit genera
lul Gaafar Mohammed El 
Numeîry, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției Suda
neze, primul-ministru al Sudanului, 
într-o vizită oficială, la invitația 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Walter Ulbricht. 
După cum informează agenția 
A.D.N., Numeîry a avut o întreve
dere cu W. Ulbricht.

în ultimele zile, frămîntările sociale 
și politice din Argentina au luat o tot 
mai mare amploare. La Cordoba con
tinuă greva celor 10 000 de muncitori 
ai firmei constructoare de automobile 
„Ika-Renault“, declanșată în sprijinul 
unor revendicări economice. în ciu: 
presiunilor autorităților, a interveț 
poliției și a concedierilor, mundic, a 
au anunțat că nu vor relua lucrul de- 
cit după satisfacerea cererilor formu
late. Sindicatul lucrătorilor din in
dustria de automobile a confirmat 
continuarea grevei naționale de 24 
de ore in semn de solidaritate cu 
muncitorii din Cordoba. Au loc reu
niuni ale liderilor sindicali pentru a 
elabora un plan de acțiune pe scară 
națională contra politicii salariate. în 
cursul zilei de marți, contingente ale 
poliției au invadat Universitatea din 
Buenos Aires, efectuînd 258 de ares
tări în rîndurile studenților care o- 
cupaseră clădirea în semn de protest 
contra arestării unui lider al lor. In 
sfîrșit, „frontul contestațiilor" a a- 
tins, în mod surprinzător, pînă și sec
torul considerat pînă acum „imun" 
din acest punct de vedere : forțele po
lițienești. Timp de 14 ore, trei sferturi 
din polițiștii orașului Rosario s-au a- 
flat în rebeliune deschisă față de gu
vern, ocupînd sediul poliției și afir- 
mîndu-și hotărîrea de a „rezista pînă 
la ultimul cartuș" unităților Armatei 
a doua, care îi încercuiseră.

Explicația acestei efervescer 
ciale nu poate fi despărțită de u X-.- 
le evoluții pe plan politic din Argen
tina. După înlăturarea președintelui 
Ongania, diversele sectoare ale vieții 
publice argentinene încep să treacă 
acum la formularea de exigențe față 
de gestiunea noului deținător al func
ției supreme, Roberto Marcelo I-eving- 
ston, desemnat de junta comandanți
lor militari. Curentele de presiune 
pornesc, cum era de așteptat, din un
ghiuri opuse, lăsînd să se întrevadă 
serioase dificultăți pe planul „conci
lierii de interese" promise din prima 
zi de către șefii celor trei arme. Pu
ternica „uniune industrială" a mari
lor firme pretinde să se continue po
litica economică a lui Ongania, insis- 
tînd în special asupra întăririi „ac
țiunii antiinflaționiste" (adică conge
larea salariilor), eliminării tendințelor 
„etatizante". Minată încă de sciziuni, 
mișcarea sindicală nu are o reacție 
uniformă. în schimb, marile greve ale 
muncitorilor de la Cordoba au semni
ficația unei atitudini clare contra ten
dințelor, manifeste sau discrete, de 
„onganism fără Ongania". în discur
sul de la 21 iunie, noul președinte a 
făcut o primă schiță a programului 
său de guvernare, menționînd ca 
puncte principale : „stabilirea unei 
democrații eficiente și stabile, sub 
forma de guvern reprezentativ" (fără 
să se refere în mod expres la ținerea 
de alegeri), asigurarea dezvoltării e- 
conomice, continuitate în comerțul 
exterior, sporirea schimburilor cu ță
rile Americii Latine șl participarea 
hotărîtă la organismele care promo
vează schimburile. Acest discurs-pro- 
gram s-a bucurat în genere da 
comentarii favorabile în presa argen-r 
tineană și în cercurile politice de pe 
continent. în interiorul țării a generat 
însă și reproșuri, vizînd îndeosebi lip
sa de precizare la capitolul măsuri 
politice. O expunere mai largă și de
taliată a acestui capitol delicat este 
așteptată pentru 7 iulie, cind preșe
dintele Levingston urmează să ros
tească un important discurs pe tema 
„deschiderii politice".

Din cele înregistrate pînă acum șî 
din ceea ce se pregătește pentru vii
torul imediat, obiectivele par în esen
ță definite, rămînînd însă marea și 
mereu actuala problemă : atingerea 
lor.

Rio de Janeiro
V. OROS

In fotografia de mai jos : Forfe 
ale poliției argentinene disloca
te pe o stradă din Buenos Aires 

pentru „menținerea ordinii
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