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PLENARA COMITETULUI
CENTRAL AL P.C.R.

Ieri, 8 iulie a. c., s-au deschis 
lucrările plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân.

La lucrările plenarei participă ca 
invitați șefi ai secțiilor Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, membrii Colegiului Central de

partid, miniștri și conducători ai unor 
instituții centrale de stat, redactori* 
șefi ai presei centrale.

IN ACTIVITATEA CENTRALELOR INDUSTRIALE
Premiere

SPECIALIZAREA
SI COOPERAREA

9

intru relație echilibrată 7 judicioasă!

ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGAȚIEI 
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 

A UNIUNII SOVIETICE

In construcția de mașini, aproape 
fiecare produs, oricît de complex, 
poate fi realizat în întregime într-o 
singură centrală. Cu toate acestea, 
execuția unor părți componente ale 
produselor complexe este încredin
țată adesea unor întreprinderi strict 
specializate din afară. Se valorifică 
astfel — prin asigurarea unui grad 
optim de integrare a fabricației- în 
cadrul centralelor, diferit de la caz 
la caz — marile avantaje tehnico-e- 
conomice ale specializării și cooperă
rii interuzinale în producție. Există 
însă și situații în care eforturile cen
tralelor Industriale sau ale unor mari 
uzine constructoare de mașini pentru 
creșterea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost al produse
lor nu sînt legate nemijlocit de pre
ocuparea pentru adîncirea specializă
rii și extinderea cooperării în pro
ducție. Cum se explică, oare, o ase
menea orientare ?

în nu puține uzine constructoare 
de mașini, o anumită parte a capa
cităților de producție continuă să 
fie folosită, ca și cu ani în urmă, 
pentru producerea unor piese sau 
subansamble în a căror realizare 
sînt specializate unități economice 
aparte. Aceasta înseamnă, pe de o 
parte, că respectivele elemente nu sînt 
întotdeauna de calitate superioară, se 
realizează cu mari consumuri de ma
teriale și manoperă, la prețuri de 
cost ridicate. Pe de altă parte, uti- 
lizînd diferite mașini-unelte pentru 
fabricarea unor piese ce ar trebui 
să fie primite în mod normal din a- 
fară, de la unități specializate, pe ba
ză de contracte economice reciproc 
avantajoase de cooperare sau cola
borare, o anumită parte din capaci
tatea de producție nu este folo
sită în modul cel mai rațional.

Dacă așa stau lucrurile, se poate a- 
precia oare că în construcția de ma
șini se manifestă o anumită tendință 
de autarhie în producție din partea 
diferitelor uzine și centrale indus
triale, adică de a realiza, exclusiv 
cu mijloace proprii, întreaga produc
ție fizică planificată ?

— Să știți că limitarea cooperării 
Ia propria centrală sau uzină nu se 
face nicidecum din ambiție sau din 
amor propriu — ne-a spus ing. Con
stantin Mihăiescu, adjunctul șefului 
serviciului asimilări și cooperare al 
uzinei „23 August'* din Capitală. 
Cînd ne-am dat seama, bunăoară, că 
grupurile de răcire pentru locomo
tivele Diesel hidraulice de 400, 700

și de 1250 CP s-ar putea executa 
mai ieftin la Uzina de reparații auto 
din Timișoara, n-am stat o clipă pe 
gînduri : le-am comandat imediat u- 
zinei timișorene. Asigurarea unui ni
vel tehnic ridicat al execuției și a 
unei înalte rentabilități sînt singu
rele criterii după care ne orientăm 
atunci cînd hotărîm cine să realizeze 
un subansamblu sau altul.

Așadar, cauzele ritmului relativ lent 
In care se adîncește specializarea și 
se extinde cooperarea interuzinală 
trebuie căutate în altă parte.

în sculăriile uzinelor din cadrul 
Centralei industriale de utilaj ener
getic, metalurgic și pentru construc
ții se execută, în mod curent, pe bază

ancheta economică

de tehnologii improvizate, o serie de 
agregate hidraulice : pompe, cilindri 
de forță, distribuitoare. Manopera 
consumată în acest scop este de 5 
ori mai mare decît la Uzina mecani
că din Plopeni, specializată in reali
zarea acestor subansamble, prețul de 
cost depășindu-1 și el, cu mult, pe 
cel de vînzare al uzinei din Plopeni. 
Atunci de ce nu se obțin de aici e- 
lementele și agregatele hidraulice de 
care au nevoie uzinele din cadrul 
centralei amintite ?

— Ne descurcăm cum putem — 
ne-a spus ing. Ion Burlacu, adjunctul 
șefului serviciului tehnic al centralei 
— deoarece uzina din Plopeni nu dis
pune de capacități de producție care 
să-i permită satisfacerea integrală 
a cererilor noastre.

Acest motiv, al insuficientei capa
cități de producție dintr-o serie de 
uzine specializate într-un domeniu 
sau altul, este foarte des invocat ca 
argument pentru refuzarea unor sar
cini de cooperare. Firește, nu negăm 
buna credință a conducerilor uzine
lor suprasolicitate, dar nici nu putem 
accepta opinia potrivit căreia, „asta-i 
situația, nu-i nimic de făcut", mai 
ales fără o analiză temeinică, efec
tuată în comun de către centrale și 
minister, a posibilităților de încăr
care mai judicioasă a tuturor capaci
tăților de producție ale uzinelor spe
cializate din construcția de mașini.

Uneori, criteriile după care se sta

bilesc relațiile de cooperare-colabo- 
rare, departe de a se rezuma la asi
gurarea unei cît mai înalte eficiențe, 
sînt cît se poate de bizare. Se are în 
vedere, bunăoară. încărcarea, pur și 
simplu, a unor capacități de produc
ție disponibile.

— Culmea este — ne-a spus îng. 
lacob Cristu, din serviciul de plani
ficare al C.I.U.E.M.C. — că dacă vreo 
unitate, subliniez, nespecializată, a 
centralei acceptă să preia, pentru o 
vreme, anumite sarcini de plan ale 
altei întreprinderi, spre a-i veni ast
fel în ajutor într-un moment critic, 
poate fi aproape sigură că în anul 
următor o asemenea colaborare, cu 
totul întîmplătoare, devine... sarcină 
de „cooperare". Despre ce cooperare 
poate fi însă vorba în asemenea 
cazuri ?

Cîteodată, în loc să vizeze exclu
siv întreprinderile specializate în do
meniile care interesează în mod con
cret, indiferent din ce centrală fac 
parte, cooperarea se limitează, în mod 
inexplicabil, la uzinele — adesea ne
specializate — ale uneia și aceleiași 
centrale industriale. Cît de dăună-

Ing. Adrian PRODAN 
Constantin DUMITRU

(Continuare în pag. a IH-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, miercuri după-amiază, pe 
dr. Otto Schedl, vicepremier al gu
vernului și ministru al economiei 
și transporturilor al landului Ba-

*

***
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industriale
la Ziatna

La Uzina metalurgică de meta
le neferoase Ziatna există o pu
ternică tradiție în domeniul fruc
tificării hi producție' a gindirii 
tehnice proprii, aplicării in pro
cesul tehnologic a unor raționa
lizări concepute de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de aici. 
Roadele acestei activități fertile 
se vădesc in creșterea produc
tivității muncii, diversificarea 
producției, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Zilele trecute, 
viața uzinei a consemnat două 
„premiere" industriale : punerea 
in funcțiune a instalației de ob
ținere a sulfatului de magneziu 
din deșeuri de cenuși dolomitice 
și a instalației pentru prepara
rea îmbunătățită a sulfatului fe
ros, care au mărit considerabil 
potențialul de producție al uni
tății. Consemnind acest eveni
ment, merită să fie ' subliniat 
faptul că ambele instalații sînt 
concepute în întregime în uzină.

Instalația pentru prepararea, 
prin procedee îmbunătățite, a 
sulfatului feros — cea de-a doua 
„premieră" — aduce și ea unele 
perfecționări tehnice. Noua ca
pacitate de producție are la bază 
aplicarea unei soluții tehnologi
ce aparținind unui colectiv din 
uzină, format din chimistul Ilie 
Florea, inginerul Mihai Olda și 
maistrul chimist Victor Filimon, 
privind perfecționarea fazei de 
dizolvare a sulfatului .feros. Pro
cedeul amintit de limpezire a 
soluției de sulfat feros determi
nă diminuarea pierderilor în 
reziduuri cu peste 60 la sută.

Ștefan DINICA
Cprespondentul „Scînteii"
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aRepublica Federală 
care ne vizitează țara 
ministrului comerțului

varia din 
Germaniei, 
la invitația 
exterior.

La primire a luat parte Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior. (Agerpres)

Electronii dinamizează 
energiile coloșilor de oțel

Hala de montaj a uzinei 
„Progressul“-Brăila. Aici se 
adună tot ceea ce produc 
secțiile ; spre acest punct 
terminus „pompează" pie
sele turnătoria, forja, strun- 
găria. Formele inedite de 
metal sînt articulate logic, 
într-un flux logic. Viitoarea 
mașină își capătă conturul 
după care a alergat atita 
prin uzină. Urmează retu
șul riguros — fiecare arti
culație e controlată, încer
cată ; se adaugă apoi 
vopseaua imaginată de 
proiectant si urarea de 
„drum bun I". Fiecare cli
pă apropie de rampa de ex
pediție noi eșaloane de ru
louri compresoare, excava
toare, concasoare. instalații 
complexe. Echipată tehnic 
ca Un veritabil mecanic-șef, 
uzina brăileană echipează 
la rîndu-i. oferind indus

triei utilaje dintre cele mai 
moderne, unele dintre ele 
cu un palmares prestigios 
și peste hotare.

...Excavatoare, rulouri 
compresoare, linii pentru 
fabricarea cimentului, in
stalații destinate produc
ției materialelor refractare. 
Poate că nici o dată pînă 
acum uzina n-a fost supusă 
unui tir atît de dens de 
scrisori, apeluri telefonice, 
telegrame, solicitări pentru 
urgentarea livrărilor. Uzina 
trăiește într-un ritm alert, 
hotărîtă să satisfacă cerin
țele de utilaj greu, hotărîtă 
să fie alături de întregul 
popor în munca pătrunsă 
de înaltă responsabilitate 
patriotică pentru înlătura
rea distrugerilor provocate 
de inundații. Ca întotdea
una, ca peste tot, în frun
te sînt comuniștii.

— Avem multe comenzi 
din partea județelor cala
mitate — ne spune Eugen 
Savin, șef de echipă la 
montaj. Cuvîntul de ordine 
la noi este : cit mai repede, 
cit mai mult, cît mai bine.

LA UZINELE 
„PROGRESUL". 

BRĂILA

Oamenii au înțeles însem
nătatea acestui moment. 
Am lucrat suplimentar două 
duminici ; ne vom face în 
continuare datoria.

Echipa lui Savin lucra

în acele ore la finisarea u- 
nui concasor, produs asu
pra căruia s-au concentrat 
ample eforturi de moderni
zare. „Cura de slăbire" — 
cum o numesc montorii — 
a acestui utilaj a început 
cu reproiectarea. In vecină
tatea rampei de expediții, 
noul produs — concasorul 
nr. 12. Investit cu toți pa
rametrii tehnici proiectați, 
dar mai ușor decît înainta
șul său de serie cu 16 000 
de kilograme...

„...Alo, sîntem Sibiul. U- 
zina „Independența". „Cu 
ce vă putem fi de folos ?“ 
în biroul directorului gene
ral al uzinei „Progresul", 
ing. Gh. Munteanu, aseme
nea dialoguri s-au schimbat 
frecvent în ultimele săptă- 
mini. Solicitantul de azi, 
întreprinderea sibiană, în

treține de ani de zile fruc
tuoase relații de colaborare 
cu omonima ei de pe malul 
Dunării. Legături statorni
cite în efortul comun de a 
da economiei țării mașini 
și instalații la nivelul exi
gențelor tehnicii moderne. 
,,Cu ce vă putem fi de fo
los ?“. „N-ați putea grăbi 
termenul de livrare a unui 
excavator ? Ne-ați spri
jini mult în efortul de re
construcție"... „Care e ter
menul ?“ „Trimestrul IV". 
„îl veți avea mai curînd !“ 

...Alt moment pe rampa 
de expediție. în lumina ge
neroasă a amiezii, excava
toarele, rulourile compre
soare se înfățișează strălu
cind în haina lor firească

Ilie TANASACHE

(Continuare în pag. a IV-a)

La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni

La încheierea vizitei oficiale de 
prietenie în țara noastră a delega
ției de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice, bucureștenii 
și-au exprimat din nou sentimen
tele de stimă tovărășească, pe care 
poporul român și poporul sovietic 
și le nutresc reciproc.

De-a lungul magistralelor stră
bătute de cortegiul de mașini ce 
se îndrepta spre aeroport, zeci de 
mii de cetățeni ai Capitalei au sa
lutat cu căldură pe oaspeți.

Dintr-o mașină deschisă, tovară
șii Alexei Nikolaevici Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., și 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., răspund aclamațiilor mul
țimii.

La aeroportul Otopeni, urările 
„Trăiască unitatea și colabora
rea țărilor socialiste I", „Trăias
că prietenia frățească, alianța 
și colaborarea multilaterală din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste!“ erau înscri
se în limbile română și rusă 
pe mari panouri. Moderna aeroga- 
ră era pavoazată cu drapelele de 
stat ale celor două țări. Pe fron
tispiciul salonului de onoare se 
aflau portretele tovarășilor Ion 
Gheorghe Maurer și A. N. Kosî
ghin.

La aeroport au venit, pentru a 
ura drum bun membrilor de
legației sovietice, tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Dumitru Popa, Leonte Răutu, Iosif 
Banc, Mihai Gere, Ion Ioniță, pre
cum și Mihai Marinescu și Ion

Pățan, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Va- 
sile Vlad, șeful secției relații 
externe a C.C. al P.C.R., Teodor 
Marinescu, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică.

Se aflau, de asemenea, pe pla
toul de ceremonii oficiale, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, generali, ziariști români 
și străini.

Erau prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, care a făcut parte din 
delegația sovietică, precum și șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
î>n România, membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Un sunet prelung de trompe
tă anunță sosirea pe aeroport a

(Continuare în pag. a V-a)

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovietice 

în Republica Socialistă România
Ca urmare a înțelegerii dintre 

Comitetele Centrale ale Partidu
lui Comunist Român și Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
dintre guvernele Republicii So
cialiste România și Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, în pe
rioada 6—8 iulie 1970 a făcut o 
vizită oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România dele
gația de partid și guvernamentală 
a Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, în frunte cu președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
P.C.U.S., A. N. Kosîghin. în cursul 
vizitei a fost semnat noul Tratat 
româno-sOvietic de prietenie, cola
borare și asistență mutuală.

Delegația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice a fost 
primită de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele ConsiMului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, cu care 
a avut o convorbire sinceră, tovă
rășească.

Delegația sovietică a avut întîl- 
niri cu oameni ai muncii din Bu
curești și Ploiești, a vizitat rafi
năria, combinatul petrochimic 
„Brazi" și uzina de utilaj petrolier 
„1 Mai".

Oaspeților sovietici li s-a făcut 
pretutindeni o primire caldă, prie
tenească — expresie vie a senti
mentelor frățești care leagă popoa
rele celor două țări.
• între delegațiile de partid și gu
vernamentale ale Republicii So
cialiste România și U.R.S.S. au a- 
vut loc tratative, care au decurs 
într-o atmosferă tovărășească, în 
spiritul înțelegerii reciproce. Dele
gațiile s-au informat despre con
strucția socialistă și comunistă în 
țările lor, au examinat stadiul ac
tual al relațiilor româno-sovie- 
tice, căile de dezvoltare în con
tinuare a acestora și au fă
cut un schimb de păreri cu pri
vire la probleme internaționale ac
tuale.

La tratative au participat:
Din partea română — Ion Gheor

ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul afaceri
lor externe, Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., sef de 
secție la C.C. al P.C.R., și .Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României în 
U.R.S.S.

Din partea sovietică — A. N. Ko
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
M. A. Suslov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. A. Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., K. V. Rusakov, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S., șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., A. V. Basov, mem

bru al C.C. al P.C.U.S., ambasado
rul U.R.S.S. în România.

Delegațiile au constatat cu satis
facție că Tratatul româno-sovietic 
de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală din 4 februarie 1948 a 
contribuit la stabilirea relațiilor de 
tip nou între România și Uniunea 
Sovietică, a jucat un rol important 
în afirmarea unei colaborări largi, 
reciproc avantajoase între ele.

Continuînd tradițiile de priete
nie, afirmate în tratatul precedent, 
noul tratat oglindește experiența 
acumulată în colaborarea' româno- 
sovietică, realizările celor două țări 
în construirea socialismului și co
munismului, întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre țările 
socialiste, precum și transformările 
care au avut loc țn Europa și în în
treaga lume.

In timpul convorbirilor, părțile 
au reafirmat hotărîrea de a extin-

(Continuare în pag. a V-a)

De la bordul avionului cu care se înapoia în patrie, delegația de 
partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice a adresat următoarea 
telegramă :

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

întorcîndu-se în patrie, după vizita în Republica Socialistă Româ
nia, delegația de partid și guvernamentală sovietică exprimă C.C. al 
P.C.R., guvernului Republicii Socialiste România, dv. personal și în
tregului popor român recunoștință cordială pentru ospitalitatea și aten
ția acordate delegației.

Ne exprimăm încă o dată profunda satisfacție în legătură cu în
cheierea noului Tratat sovieto-român de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, precum și convingerea că, pe baza acestuia, relațiile de 
prietenie sovieto-române se vor dezvolta și în viitor în interesul po
poarelor ambelor țări, al cauzei păcii și socialismului.

Dorim din toată inima oamenilor muncii din România noi și mari 
succese în construcția socialistă.
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începem cu relatarea unei știri 
care ne-a reținut atenția : Inspec
ția comercială din municipiul Bucu
rești a obținut recent o realizare 
aproape incredibilă : dintr-o insti
tuție de control, bugetară, așa cum 
a fost dintotdeauna, a devenit — 
fără intenție, fără a fi urmărit a- 
ceasta — deosebit de... rentabilă ! 
Numai pe primul semestru al anu
lui în curs a realizat „venituri" 
record, însumînd peste o jumătate 
de milion.

Care este cheia miracolului ? Nu 
e nici un miracol. Cum se știe, 
principala atribuție a inspecției co
merciale este aceea de a controla 
modul in care sînt respectate, în 
rețeaua de desfacere a mărfuri
lor, regulile generale de comerț 
(în aprovizionare, 
desfacere, servire) 
precizate recent, 
cu claritate, de o 
serie de hotărîri 
și reglementări 
ale forurilor cen
trale. Iar aceste 
reguli obligatorii 
sînt încălcate de 
unii într-o aseme
nea măsură, încît 
inspecțiâ comer
cială nu mai pri
didește cu aplica
rea amenzilor ! 
Am dorit să con
statăm cum se 
manifestă concret 
respectivele aba
teri de la aceste 
reguli comerciale, 
în raidul între
prins am fost a- . 
jutați și de un re
prezentant al ins
pecției comerciale : Ion Chelan, 
inspector-șef adjunct.

Primul popas, primele surprize. 
Sîntem la magazinul alimentar 
„Modern" (pendinte de I.C.S. Com- 
aliment, din M.C.I.). După cîte 
ne-am putut da seama, unitatea 
era, în general, aprovizionată co
respunzător. Doar la raionul de me- 
zelărie am constatat lipsa cîtorva 
sortimente. Explicația? Ni s-a spus: 
„Cauze obiective"... Dar mergînd 
de la un frigider la altul, ce să 
vezi ? Spre stupefacția noastră și 
4,surpriza" (neplăcută) a șefului de 
unitate, descoperim într-un galan
tar cantități considerabile de măr
furi dosite ! Tocmai ce lipsea din 
magazin : sute de kg (! !) de sa
lam de vară, de iarnă, etc. de care 
cumpărătorii erau frustrați. Prins 
asupra faptului, responsabilul a în- 
găimat doar cîtevâ cuvinte... de 
scuză. Ca și cum poate exista scu
ză pentru practicile necinstite ale 
tăinuirii mărfurilor foarte căutate 
și vinderii lor „pe sprinceană", a-

dică cu supraprețuri, la clienți pre
ferențiali. Cum intră în magazinul 
condus de el un asemenea client, 
responsabilul își freacă mîinile, îi 
dă tîrcoale și-l îmbie mieros : 
„Luați cît doriți, pentru dv. avem 
de toate, proaspăt, păstrat la rece, 
în frigider. Și „clientul cu stea în 
frunte" ia de toate — firește, fără 
să uite să lase o „atenție" în bu
zunarul „stimabilului". Dar clienți! 
obișnuiți ? Sînt serviți și ei... cu 
ridicări din... umeri: „N-avem !“

Unde se încadrează practica res
pectivă ? Se încadrează la capito
lul 3 aliniatul c din H.C.M. nr. 
2503, apărută în urmă cu 6 luni : 
„Constituie contravenție și se sanc
ționează (aspru n.n.) cu amendă ur
mătoarele fapte prin care se încal-

Localul, dacă hruba cu aspect de 
casă abandonată se poate numi 
așa, aparține de I.A.P.L. „Ialomi- 
cioara", unitate economică condusă 
de directorul Dumitru Ciuculete. 
„Preparatele culinare" expuse în 
galantarul restaurantului nu erau 
decit niște cepe... degerate prin fri
gidere. Mai avea, ce e drept, loca
lul și niște mîncăruri autentice 
dar și acelea... împrumutate de la 
restaurantul de peste drum. Sin
gura explicație pe care ne-a dat-o 
responsabilul acestui local față de 
încălcarea grosolană a H.C.M. care 
stipulează sancțiuni severe pentru 
dezinteres față de aprovizionare, a 
fost următoarea : „Sîntem așa, pe 
picior greșit, pentru că e vorba ca 
localul să intre în renovare".

comerciale a căror rațiune de exis
tență este tocmai realizarea unei 
îndrumări directe, unui contact viu 
cu unitățile subordonate.

Dar să trecem din nou la deru
larea „peliculei" raidului nostru.

Magazinul alimentar... Ne este 
imposibil să-1 numim ! Căci... nu 
are nume sau alte însemne distinc
tive. Să-1 numim : Magazinul- 
alimentar-de-pe-șoseaua-Ștefan-cel- 
Mare-colț-cu... Colentina 1 L-am 
notat, din capul locului, între uni
tățile comerciale bine aproviziona
te. Tocmai ne pregăteam să-1 pă
răsim, cind atenția ne-a fost a- 
trasă de ușa deschisă a magaziei. 
Iar înăuntru — un „talcioc" în a- 
devăratul sens al cuvîntului. Arun
cate de-a valma

Normele comerțului civilizat
bat la ușa „Alimentarelor"

o CUM A DEVENIT INSPECȚIA COMERCIALA UNITATE RENTABILĂ
O „SERVIȚI 0 GUSTĂRICĂ — Șl TRECEȚI CU VEDEREA..."

că regulile de comerț privind ser
virea cumpărătorilor, consumatori
lor și pasagerilor :... avantajarea 
sub orice formă a unor cumpără
tori".

Cunoșteau legea responsabilii de 
la „Modern", de la alte magazine 
și localuri ? Firește 1 Dar dorința 
de cîștiguri ilicite le-a fost atit de 
mare. încît tot gîndindu-se cum să 
dosească mărfurile mult cerute, 
neglijează pînă și cele mai elemen
tare reguli de comerț. La „Modern" 
de pildă. în urma unei simple 
plimbări printre rafturi și gondole, 
am descoperit mărfuri degradate, 
în ambalaje deteriorate, mărfuri cu 
termenul de garanție expirat.

Am părăsit magazinul atît de ne
potrivit intitulat... „Modem", lăsînd 
organele competente să-și facă da
toria. întîmplarea a făcut ca etapa 
următoare a raidului să ne poarte 
pașii în cel mai slab aprovizionat 
și prost întreținut restaurant din 
cîte am cunoscut în peregrinările 
noastre reportericești : „Tîrgoviște".

atribuții după lege
Consiliul popular județean Si

biu a adoptat in cadrul ultimei 
sale sesiuni măsuri de o deose
bită importanță pentru viața ju
dețului. Pornind de la analiza 
modului in care își exercită con
siliile populare din județ noile 
lor atribuții in conducerea eco
nomiei locale și a vieții social- 
culturale, sesiunea a luat in 
dezbatere un proiect de hotărire 
privind aplicarea corectă a pre
vederilor legii de organizare și 
funcționare a consiliilor popu
lare. Ampla expunere de motive 
prezentată de comitetul execu
tiv, raportul de avizare al co
misiei permanente juridică și 
de administrație locală, dar mai 
ales discuțiile purtate de nu
meroși deputați au subliniat 
necesitatea sporirii competenței 
și operativității organelor loca
le de stat in rezolvarea proble
melor economice, social-cultura- 
le și edilitar-gospodărești.

„Consider că măsurile luate 
de sesiune sînt cit se poate de 
binevenite. Ele se inscriu in 
eforturile de perfecționare con
tinuă a activității economice și 
sociale — a spus, printre altele, 
tovarășul I. Miclea, prim-vice- 
președinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular mu
nicipal Mediaș. După cum se 
știe, legea de organizare și func
ționare a consiliilor populare 
stipulează 
orașe și 
populare locale conduc nemijlo
cit industria locală, gospodăria

cu claritate că in 
municipii consiliile

Discutîhd intr-o zi despre 
salubritatea urbană cu inginerul 
B. Davidovici, directorul Între
prinderii comunale din Piatra 
Neamț, un cm gospodar și plin 
de idei, am notat o seamă de 
probleme care ar trebui să stea 
în atenția unui organism cen
tral — probabil a Comitetului 
de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală — și să fie 
rezolvate cit se poate de 'opera
tiv, pentru a da posibilitate e- 
dililor orașelor noastre să ri- 

a 
se

dice indicele de mecanizare 
lucrărilor. La noi in țară 
produc o serie întreagă de uti
laje de salubritate, multe au- 
tomecanizate : autostropitori,
autogunoiere, autovidanjere, 
autopluguri etc. Dar, pe măsură 
ce ofașele se dezvoltă, se resim
te nevoia unor utilaje cu func
ționalități adaptate noilor con
diții. Bunăoară, ar fi foarte ne
cesare autostropitori de gaba
rit mic pentru spălarea trotua
relor și scuarurilor, montate — 
să zicem — pe autoturisme 
l.M.S. ; sint, de asemenea, foar-

comunală, activitatea social-cul- 
turală. Legea a fixat astfel în 
cadrul ei riguros o necesitate o- 
biectivă, impusă de dezvoltarea 
impetuoasă economică și socia
lă a țării".

Hotărirea adoptată de sesiune 
preconizează, printre altele, tre
cerea, începind de la1 1 octom
brie a.c., in subordinea consilii
lor populare orășenești Agnita, 
Copșa Mică, Dumbrăveni, Cisnă- 
die și Ocna Sibiului a activită
ții de gospodărie comunală și a 
fondului locativ, subordonate 
pină acum consiliilor municipale 
din Sibiu și Mediaș. Aceste uni
tăți economice vor fi organizate 
potrivit principiului bugetar. Au 
fost trecute în subordinea con
siliilor populare locale întreprin
deri de industrie locală, printre 
care cea din Agnita și A.M.E.T. 
Sibiu — precum și unele între
prinderi comerciale — textile- 
încălțăminte, metalo-chimice, a- 
limentare și altele. Hotărirea 
stabilește, de asemenea, măsuri 
pentru trecerea în subordinea 
unor consilii populare orășe
nești a instituțiilor de învăță.- 
mint care funcționează pe teri
toriul lor. Deputății și-au expri
mat convingerea că hotărirea 
consiliului popular județean va 
contribui la ridicarea rolului or
ganelor locale de stat și a res
ponsabilității I6r în exercitarea 
atribuțiilor conferite de lege.

Nicolas BRUJAN 
corespondentul „Scînteii’

te necesare autovidanjere de ca
pacitate mică, cu gabarit redus, 
care să se poată „strecura" prin 
locurile strimte. O acută pro
blemă este și aceea a pieselor 
de schimb pentru autoutilajele 
de salubrizare care, îndeobște, 
se repară la I.R.A., unități spe
cializate ale Ministerului Tran
sporturilor. Aceste unități nu 
dispun de nici un fel de piese 
de schimb specifice utilajelor 
amintite. Culmea este că, deși 
toate aceste autoutilitare se 
produc la noi in țară, nimeni 
nu se preocupă și de fabricarea 
pieselor de schimb pentru ele. 

. Din această cauză, multe utila
je de saluhritate, după prima 
reparație capitală, iși schimbă 
destinația, văduvindu-se. astfel, 
an de an, potențialul tehnic mo
dern al întreprinderilor comu
nale — care și așa nu dispun de 
suficiente mijloace mecanizate
pentru întreținerea orașelor.

I. PREDA
corespondentul „Scînte'i

La un alt local — „Grădina Fa
cultății" (pe bd. Gh. Gheorghiu-Dej) 
— am găsit niște „gospodari" cu 
același simț comercial ca al celor 
de la „Tîrgoviște" : eră ora 9

‘ “ deschis (ora de 
galantarele — 
de serviciu — 

— din belșug 
ș.a.m.d. Să ne mai mire că I.A.P.L.- 
urile și trustul lor coordonator nu 
reușesc să-și îndeplinească ritmic 
planul de desfacere ?

Este însă mai greu de înțeles cum 
se face că cei direct responsabili de 
activitatea acestui sector se mulțu
mesc la nesfîrșit doar cu Înregis
trarea efectelor, în loc să analizeze 
și cauzele care le determină. Fără 
a contesta cu nimic activitatea no
tabilă a inspecției comerciale și a 
altor organisme de control, am su
gera ca, în spiritul hotărîrilor în vi
goare, al competenței cu care sînt 
învestite, să-și ridice gradul pro
priei lor exigențe. Cu alte cuvinte : 
în general, pentru nerespectarea 
regulilor de comerț, sînt sancționați 
responsabilii de magazine și vîn- 
zătorii. Organele de control pome
nite au însă posibilitatea și datoria 
să tragă la răspundere, in egală 
măsură, și pe șefii de servicii, mer
ceologii și alți factori care răspund 
direct de bunul mers al activității 
Unităților de desfacere. Aceasta ar 
putea contribui substanțial ca cen
trul de greutate al activității O.C.L., 
I.A.P.L. etc. să se deplaseze din 
sfera strict birocratică în aceea a 
îndrumării concrete, a colaborării 
directe cu unitățile de consum. Nu 
se poate, sub nici o formă, concepe 
ca activitatea comercială — sector 
de larg interes public — să fie In 
continuare „ghidată" de la mare 
distanță de către diferitele între
prinderi coordonatoare și trusturi

printre mărfuri — 
lăzi stricate, pie
troaie, seînduri, 
cărămizi, var, fia
re ruginite, bu
toaie dogite, vop
sele, saci, sticle, 
fringhii dezlîna- 
te, bucăți de 
ciuc, resturi 
najere, etc. 
aprovizionat
fațadă, magazinul 
alimentar iși a- 
vea depozitate 
mărfurile în con
diții de ______
tă lipsă de cură
țenie.

— Ce 
gind cu toate „ar
ticolele" depozi
tate aici ?

— Him — a fă
cut șeful unității.

Cam aceleași 
„argumente", pen

tru aceeași dezordine (plus motorina 
de prin grădina de vară), am auzit 
și de la șeful restaurantului „Bran". 
La „Bran", lucrurile s-au complicat 
însă : unii dintre vînzători comer
cializau marfa cu supraprețuri. A 
fost chemat responsabilul. Supărat 
„foc" pe făptași, șeful le-a zis cu 
autoritate : Măi, măi, v-am spus 
eu vouă !“ Și... a plecat pe-aici în
colo. în magazia de alimente am 
găsit — depozitați pentru te miri 
ce interese — 3 000 de mititei (vîn- 
zarea zilnică nu trece de 400). un 
butoi de... crenvurști și alte aseme
nea articole de consum. Am între
bat pentru ce sînt destinate aceste 
cantități 
„Ce să 
furnizorilor 
ceva... dacă 
servești..."

Epilogul ? Din păcate, nu atît de 
neobișnuit : devenind brusc de o 
„amabilitate" excesivă, responsabi
lul a „oferit" o bere, — ehei, pe 
căldura asta ! — respectiv o gustă- 
rică, plus un „pachețel" cu momițe, 
cu specialități proaspete, căci face 
el cinste. Deși cuvîntul cinste suna 
cit se poate de nepotrivit...

în loc de încheiere, am sublinia 
un lucru : recentele hotărîri 
vire la regulile generale de 
au fost primite cu un viu 
ca instrumente eficiente 
perfecționarea activității comerciale, 
în direcția îmbunătățirii aprovizio
nării și a desfacerii mărfurilor. To
tul este ca aceste hotărîri să fie 
consecvent traduse în viață, prin- 
tr-un efort perseverent al organelor 
de control și al ansamblului foru
rilor comerciale de resort.

pantagruelice de carne, 
facem știți, distribuitorii 

de marfă vor și ei cile 
te servesc, trebuie să-i

cu pri- 
comerț 
interes, 
pentru

Gh. GRAURE

DE UNDE ATÎTA 
FOSFOR ?

Cititorul nostru Cornel 
Bala din orașul Cărei ne 
informează 
butelia de 
la spinare 
schimbe la

— Dumneata ? ! Ce 
rești ? — l-a întrebat 
ză torul.

— în orice caz nu 
de ardei ori 
butelie.

— Adeverință ai ?
— Ce adeverință ?
— De sinistrat Avem

că și-a luat 
gaze lichefiate 
și s-a dus s-o 
stație.

lo
vi n-

boia 
stafide. O

dispoziție să vindem nu
mai...

— Dar dumneata pe ce 
lume
nostru n-a fost inundat...

mă interesează 1

trăiești ? Orașul

- Nu
Așa sînt dispozițiile, așa 
procedez. Altui ia

Și astfel cetățeanul din 
orașul neinundat Cărei 
s-a dus să-și schimbe 
butelia cale de 30 kilo
metri la Satu-Mare, oraș 
care știm prin ce a trecut. 
A fost servit prompt și 
bineînțeles fără adeve
rință.

De unde-și fac rost de 
atita fosfor pentru mun
ca intelectuală birocrații 
respectivi ? Zău, pentru 
mine este un mister. Prea 
le sfîrîie mintea.

rînd !

în București și în ce
lelalte localități ale țării, 
numeroase imobile pro
prietate de stat sint do
tate cu centrale termice 
proprii, care furnizează 
locatarilor căldură, în 
anotimpul friguros și apă 
caldă, in tot cursul anu
lui. în scopul mai bunei 
exploatări a acestor in
stalații, prin H.C.M. nr. 
1 678/1969, centralele ter
mice care deservesc o 
singură clădire sau un 
număr mic de clădiri au 
fost date în grija asocia
țiilor de locatari. Acesto
ra le revine și sarcina 
angajării și salarizării de 
personal corespunzător — 
mecanici, fochiști — care 
să deservească instalațiile 
de încălzire centrală, să le 
exploateze și să le în
trețină potrivit normelor 
tehnice corespunzătoare. 
După apariția legii citate, 
în București au fost pre
date asociațiilor de lo
catari peste 3 000 de cen
trale termice, ceea ce re
prezintă mari valori ma- 
țpriale ale statului.

Cum se achită asocia
țiile de locatari de înda
torirea privind buna gos
podărire și întreținere a 
acestor instalații ? Din 
cîte se constată, majori
tatea lor manifestă grijă 
față de aceste bunuri, pe 
care, prin meseriașii an
gajați, le exploatează și le 
întrețin rațional.

Investigațiile făcute de 
noi, în urma primirii la 
redacție a cîtorva scri
sori, au scos la iveală 
însă și o seamă de ano-

malii în această privință, 
încâlcind normele legale 
privind angajarea perso
nalului de 
centralelor 
care prevăd obligativita
tea, înainte de angajare, 
a examinării și autoriză
rii, de către întreprinde
rile de administrație lo
cativă, a mecanicilor și 
fochlștilor cărora ur
mează să li se încredin
țeze exploatarea acestor 
instalații — unele asocia
ții de locatari 
ceste 
unor 
necalificați și neglijenți. 
Consecințele acestei stări 
de lucruri sînt lesne de 
înțeles : exploatate de oa
meni nepricepuți și delă
sători. unele centrale ter
mice se degradează pre
matur, repararea lor ne- 
cesitînd cheltuirea unor 
sume de bani însemnate 
din fondurile statului.

La un sondaj făcut re
cent într-un număr de 
262 de imobile aflate în 
administrarea I.A.L. „Foi
șor" s-a constatat că la 
156 dintre ele centralele 
termice sînt deservite de 
oameni necalificați, ne
autorizați, angajați de 
către asociațiile de loca
tari fără obținerea, în 
prealabil, a avizului teh
nic al specialiștilor de Ia 
I.A.L. Uzinele termice din 
bulevardul Dimitrov 
30 și strada Cavaler de 
Flondor nr. 7, de exem
plu, sint deservite de o... 
pensionară, fără nici o 
calificare tehnică. în imo
bilul din str. Hristo Bo-

tev nr. 5 exploatarea cen
tralei termice este în
credințată... femeii de ser
viciu a blocului. Exemple 
de acest gen nu sînt, din 
păcate, rare, iar consecin
țele, după cum am mai 
arătat, sint dintre cele 
mai păgubitoare. Uzina 
termică din imobilul aflat 
în strada C. A. Rosettl nr. 
43 s-a defectat., în decurs 
de un an de zile, de cinci 
ori, prin arderea motoa
relor pompelor. Centrala 
termică din str. Hristo 
Botev nr. 5 a luat foc, 
incendiul fiind, din feri
cire, localizat 
ș.a.m.d.

Starea aceasta de lu
cruri se datorește nu nu
mai încălcării, de către 
unele asociații de loca
tari, a normelor legale de 
angajare a personalului 
tehnic de deservire a a- 
cestor instalații, ci și lip
sei de indrumare și con
trol din partea unor 
I.A.L.-uri — ca proprie
tare ale imobilelor — 
cărora le revine obliga
ția, prevăzută de aceeași 
lege amintită, de a veri
fica periodic modul în 
care sînt exploatate cen
tralele termice și de a 

! lua măsuri eficiente în 
scopul bunei lor între
țineri și funcționări. Or, 
din cîte se constată, după 
trecerea în grija asocia
țiilor de locatari a cen
tralelor/ . termice, unele 
I.A.L.-ua; au considerat 
că nu mai au nimic de 
făcut în această privință, 
lăsînd totul pe seama'co
mitetelor asociațiilor de 
locatari. Este surprinză
tor să afli, bunăoară, că, 
deși cunoaște o seamă de 
cazuri de exploatare ne
corespunzătoare a insta
lațiilor termice din unele 
imobile. I.A.L. „Herăs
trău" nu a întreprins nici 
un fel de măsuri pentru 
îndreptarea lucrurilor.

De altfel, la sediul 
I.A.L. „Herăstrău" am 
luat cunoștință, de pildă, 
de o situație care nu 
poate să nu provoace ui
mire. După ce a degra
dat, din cauza neglijen
ței, instalația de încălzire 
centrală din blocul situat 
pe bulevardul Magheru 
nr. 29 — reparația ei fiind 
făcută din' fondurile sta
tului (!?) — fochistul
Vasile Țonef a fost an
gajat, de către asociația 
de locatari, să deser
vească centrala termică 
dintr-un imobil mai mare, 
aflat pe bd. Magheru nr. 
32—36 — adică s-o strice 
și pe a vecinilor. Vino
vat de angajarea lui se 
face, de bună seamă, co
mitetul asociației de loca
tari din imobilul respectiv. 
Dar numai el ? A uitat 
oare I.A.L. de obligația 
pe care o are de a asigura 
încadrarea, la toate cen

tratele termice. * unor 
persoane autorizate ?.

Tot la I.A.L. „Herăs
trău" este cunoscută și o 
altă situație anormală : 
deservirea de către unele 
persoane a mai multor 
centrale termice. Un sin
gur exemplu : pensiona
rul Petre Gavrilenco din 
strada Rozelor nr. 2, în 
vîrstă de 69 de ani, este 
angajat în funcția de me
canic — și plătit de către 
fiecare asociație de loca
tari — la centralele ter
mice din nici mal mult, 
nici mai puțin ■ decit 16 
imobile, situate la adrese 
diferite. Cum și-o fi fă- 
cind el meseria — mai cu 
seamă în timpul iernii, 
cînd centralele termice 
funcționează zilnic multe 
ore în șir — este imposi
bil de imaginat. Cu atit 
mai mult, cu cît instruc
țiunile de exploatare a 
centralelor termice pre
văd obligativitatea ne
condiționată a mecanicu
lui sau fochistului de a 
supraveghea instalația de 
încălzire în tot timpul 
funcționării ei, de a nu 
părăsi locul de muncă 
atîta timp cît arde focul 
în uzină.

La Direcția generală 
de gospodărie locativă a 
municipiului București — 
forul tutelar al I.A.L.-u- 
rilor — am fost asigurați 
că acestor stări de lucruri 
dăunătoare li se va pune, 
pină la sfirșitul anului, 
capăt. Din cite am fost 
informați de către ingi- 
nerul-șef al D.G.G.L., 
C. Popescu, toate persoa
nele angajate de asocia
țiile de locatari să înde
plinească funcția de me
canic sau fochist la cen
tralele termice de blocuri 
vor fi supuse unui exa
men de verificare a cu
noștințelor tehnice ne
cesare exploatării corecte 
a acestor instalații și, în 
funcție de 
obținute, vor 
nu autorizație de func
ționare. Comitetele 
ciațiilor de locatari care 
vor angaja la centralele 
termice personal neauto
rizat de I.A.L. vor fi pa
sibile a fi amendate con
travențional în baza unei 
decizii — aflată deocam
dată în fază de proiect — 
a Comitetului executiv al 
Consiliului popular mu
nicipal București. In ve
derea pregătirii de cadre 
necesare exploatării cen
tralelor termice, D.G.G.L. 
va organiza în toamna 
aceasta cursuri de scurtă 
durată. Sint, fără doar și 
poate, măsuri importante, 
menițe să pună capăt stă
rilor de lucruri de care 
ne-am ocupat mai sus, 
măsuri a căror aplicare o 
așteptăm cu toții.

rezultatele 
primi sau

aso-

Alexandru STROE

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
UN DOCTOR, 

0 SORĂ Șl UN 
PICIOR RUPT

Am primit de la Gheor- 
ghe Dăscălescu o scri
soare ce ar merita să fie 
citită cu glas tare și la 
Direcția sanitară din Ba
cău. Mama lui Dăscăles
cu, in virstă de 75 de am, 
care locuiește în satul 
Mărăști-Bacău a căzut și 
și-a rupt piciorul. Un ve
cin a alergat la dispensar 
și a anunțat accidentul.

— Să vină aici 1
Vecinul a alergat și i-a 

spus femeii să se ducă la 
dispensar. Biata 
a încercat dar t-a fost im
posibil să pună 
în pâmînt. Vecinul s-a 
dus din nou la dispensar.

— Să vină aici, au in
sistat tovarășii și tovară
șele in halat alb.

Iar a încercat bătrîna 
dar n-a fost chip să se 
deplaseze. S-a cerut aju
torul unui fost sanitar, a- 
cum la pensie. N-a putut 
să o ajute cu nimic. S-a 
făcut din 
dispensar și în sfîrșit 
după... 30 de ore cadrul 
medical văzînd atîta in
sistență s-a deplasat la 
fața locului.

— Vai dar cazul e grav, 
trebuie să chemăm Salva
rea de la Bacău urgent.

— Chemați-o maică, 
mai repede, că nu mai 
pot.

— Te facem bine cu o 
condiție.

— Maică, cere-mi o 
curcă, o găină, orice, nu
mai „condiții" să nu-mi 
ceri că zău, n-am.

— Nu e vorba de... Am 
și eu o rugăminte. Dacă 
te întreabă cineva cind 
ți-ai rupt piciorul să spui 
că nu ieri, ci astă-seară.

— De ce maică, de ce

bătrînă
piciorul

nou apel la

de Nicuță TĂNASE

să spun că astă-seară 
mi-am rupt piciorul ?

Naivă bătrîna. Nu știa : 
ca să nu-și „rupă gîtul" 
sora I

I.L.F., C.L.F., 
Șl A B C D E F

Centrul de legume și 
fructe din Ineu se vaită 
că sezonul acesta n-a pu
tut să-și realizeze planul 
de desfacere.

— N-ați avut legume și 
fructe ?

— Ba am avut bere
chet !

— N-ați avut clienți ?
— Cu duiumul !
— Atunci nu ați avut 

pioneze cu care să prin
deți prețurile la mărfuri.

— Am avut și d-astea. 
Ne-a lipsit in schimb un 
magazin. De fapt avem și 
un magazin, unul nou pe 
Republicii, dar nu e fini
sat. De mai bine de 6 luni 
ne tocmim. întreprinde
rea județeană de prestări 
construcții cică să facă a- 
ceastă finisare T.R.C.C.-ul. 
T.R.C.C.-ul zice s-o facă 
LJ.P.C.-ul...

Carevasăzică I.L.F. A- 
rad are un C.L.F. la 
Ineu care nu poate să-și 
tacă planul la L.F. pen
tru că T.R.C.C. împreună 
cu I.J.P.C. nu L...

Trăsni-i-ar ABCDEF 
pe toți dușmanii alfabe
tului !

Șl LAMPA SINGURA 
S-A STINS

Ionel Mânu din Calea 
Griviței 168 — București

și-a pătat bluza cu niște 
ulei. A alergat cu ea la 
„Nufărul" din Piața Uni- • 
rii, care se laudă că în

dacă nu-I ridici Iri termen 
o să plătești penalizări...

Și lampa singură s-a 
stins.

TOVARĂȘUL GEOR
GESCU POATE SĂ 
PIARDĂ AUTOBU

ZUL

mai puțin de 24 de ore îți 
curăță orice.

— O puteți curăța ?
„Nuferiștii" au studiat 

petele și au completat 
bonul de primire 224 380.

- Te costă 18,75 lei și 
mîine vii s-o iei.

A doua zi cînd s-a dus 
s-o ia nu era gata. N-a 
fost gata nici a treia zi, 
n-au curățat-o nici în a 
patra, în a cincea „ntife- 
ristul" i-a zis :

— Domnule, încearcă 
acasă. Noi nu putem.

— Dați-mi banii înapoi.
— Nici asta nu putem 

s-o facem. Ce intră la noi 
e bun intrat. Mai adu 
ceva de curățat.

A mai făcut un drum 
pînă acasă a adus un cos
tum, a plătit diferența, 
taxa de urgență 
invitat să vină 
de ore. S-a dus.

— Ce ești 
Nu e gata !

— Dar am 
de urgență.
- Mai dă 

aici... Dar

și a fost 
după 24

așa grăbit ?

plătit taxa

dumneata pe 
să fii atent.

Atenție, tovarășe Geor
gescu : vezi să nu „pierzi” 
autobuzul !

DIN SCRISOAREA

Tovarășul Puiu Geor
gescu e șofer pe autobu- 

I.R.T.A. din Rm. Vil- 
nr. 31-VI-1336. La 

3 domnia-sa, tovară- 
Georgescu, trebuie să 
cu autobuzul în satul 

Titești să ia pasagerii 
care lucrează in ture la 
C.F.R. Deși i s-a atras a- 
tenția de mai multe ori, 
deși a fost reclamat și la 
Vîlcea. tovarășul Geor
gescu o zi își respectă 
programul, zece nu. Vine 
cu întîrziere de o oră, o 
oră jumătate, uneori chiar

Un cititor după ce-șl 
descrie arborele genealo
gic, după ce _____ L
mîncărurile și echipele de 
fotbal preferate ne aduce 
la cunoștință că lucrează 
la I.T.B. și că pe lingă 
alte calități pe care le 
posedă zice că e și știrb.

Apoi netam-nesam ne 
întreabă dacă întîmplător 
cunoaștem vreo carieră 
de ghipS. Dacă cunoaștem 
să-i trimitem adresa pen
tru că împreună cu alți 
știrbi de la aceeași între
prindere vrea șă se ducă 
să facă muncă voluntară 
la această

De ce ?
z : „La 
n str.

enumeră

la 
fac

(ne

și două. Din această cauză 
navetiștii întîrzie de 
serviciu și șefii lor le 
observații.

Așa că vă rugăm
scrie în continuare grupul 
de navetiști care întîrzie 
de la serviciu din cauza 
lui Georgescu) să ne a- 
jutați dumneavoastră. 
I.R.T.A. din Vîlcea ori 
să-1 schimbe pe Georges
cu, ori să...

carieră.
Pentru că... ci- 
Medicala I.T.B. 
Dr. Grozovici

nr. 4 se află un serviciu 
de stomatologie bine în
chegat cu un personal 
care este bine pregătit și 
cu voință de a servi cît 
mai bine și cît mai repede 
pacienții. Dar de circa 15 
zile nu se pot continua 
lucrările din cauză că 
lipsește ghipsul dentar..." 

Am încheiat citatul. Ca
revasăzică la unitatea 
asta se lucrează cu ghip
sul clientului. Așa o fi ?
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încheierea vizitei delegației de partid
Șl GUVERNAMENTALE A UNIUNII SOVIETICE

Un eveniment important 
in dezvoltarea colaborării.

(Urmare din pag. I)

coloanei oficiale. Garda militară 
prezintă onorul. Fanfara intonea
ză imnurile de stat ale Uniunii 
Sovietice și Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul A. N. Kosîghin, îm
preună cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer trec în revistă garda de 
onoare.

Membrii delegației de partid șl 
guvernamentale a Uniunii Sovieti
ce își iau rămas bun de la șefii 
misiunilor diplomatice, de la per
soanele oficiale române aflate pe 
aeroport.

De pe podiumul amenajat pe 
aeroport, A. N. Kosîghin rostește 
un cuvînt de rămas bun.

Stimate tovarășe Maurer,
Stimați prieteni români,
Delegația de partid și guverna

mentală a Uniunii Sovietice se re
întoarce în patrie. Am vrea să 
exprimăm sincera noastră recunoș
tință Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
întregului popor român pentru 
ospitalitatea și căldura cu care am 
fost primiți in aceste zile istorice.

Vizita noastră in România a fost 
de scurtă durată, dar atit noi cit 
și tovarășii noștri români avem 
tot temeiul să fim satisfăcuți de 
rezultatele sale. Noul tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală semnat la București re
prezintă un program pe termen 
lung de dezvoltare in continuare 
a relațiilor sovieto-române. El va 
servi la întărirea legăturilor mul
tilaterale dintre țările, partidele și 
popoarele noastre. Noul tratat 
corespunde pe deplin intereselor 
fundamentale ale popoarelor am
belor țări, el servește cauzei noas
tre comune, cauzei păcii și socia
lismului.

In timpul vizitei, delegația noas
tră a avut posibilitatea de a pro
ceda la un schimb de opi
nii cu secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu președintele Consiliului de Mi
niștri, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, cu alți conducători ai 
partidului și guvernului român 
în problemele de actualitate pri
vind relațiile sovieto-române și 
situația internațională. Noi con
siderăm că aceste convorbiri 
au fost foarte utile și fruc
tuoase. Delegația noastră plea
că ducînd cu sine amintiri calde 
despre întîlnirile cu oamenii mun
cii români, care, sub conducerea 
partidului lor comunist, au obți
nut mari succese în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii. Ne 
bucură sincer realizările dumnea
voastră și vă dorim din toată ini
ma noi victorii glorioase în con
strucția socialistă. Comuniștii și 
oamenii muncii din România pot 
fi siguri că Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice le este prieten 
și aliat de nădejde. Poporul sovie
tic este ferm hotărît să facă și pe 
viitor totul pentru dezvoltarea co

COMUNICAT 
cu privire la vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovietice 

în Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I)

de, în continuare, în conformitate 
cu principiile internaționalismu
lui socialist, relațiile de colabora
re multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și U.R.S.S., pe 
baza ajutorului frățesc, avanta
jului reciproc, respectării suvera
nității și independenței naționale, 
egalității în drepturi și neameste
cului reciproc în treburile interne.

Delegațiile au exprimat convin
gerea că adîncirea colaborării prie
tenești dintre Republica Socialis
tă România și U.R.S.S. corespunde 
Intereselor fundamentale ale po
poarelor ambelor țări, sistertiului 
socialist mondial în ansamblu.

Ambele delegații au subliniat că 
ele acordă o mare însemnătate u- 
nității și coeziunii țărilor socialis
te. Ele și-au exprimat dorința 
fermă de a dezvolta colabora
rea în cadrul Tratatului de la Var
șovia și de a dezvolta prietenia și 
colaborarea cu celelate țări socia
liste. Părțile au remarcat impor
tanța dezvoltării colaborării mul
tilaterale în cadrul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, în con
cordanță cu hotărîrile celei de-a 
23-a Sesiuni speciale C.A.E.R.

România și Uniunea Sovietică 
reafirmă că, conducîndu-se după 
interesele socialismului, progresu
lui social, în colaborare cu cele
lalte țări socialiste, cu toate for
țele progresiste și iubitoare de pa
ce, vor acționa în mod hotărît îm
potriva agresiunii imperialiste, co
lonialismului și neocolonialismului, 
vor apăra cu fermitate cauza pă
cii și securității popoarelor.

Părțile au condamnat cu hotărî- 
re agresiunea S.U.A. în Vietnam, 
extinderea războiului agresiv de 
către Statele Unite pe teritoriul 
Cambodgiei, amestecul militar tot 
mai larg în treburile Laosului și 
au exprimat solidaritatea lor de
plină cu lupta de eliberare a po

laborării frățești multilaterale a 
țărilor noastre.

Trăiască prietenia de nezdrunci
nat a popoarelor sovietic și ro
mân, aliat și tovarăș de luptă în 
bătălia măreață pentru socialism 
și comunism !

Să se întărească unitatea și 
coeziunea țărilor socialiste !

La revedere tovarăși, vă mulțu
mesc 1

Răspunzind, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a spus :

Onorate tovarășe Kosîghin, 
Dragi tovarăși și prieteni,
Azi, la încheierea vizitei dum

neavoastră în Republica Socialistă 
România doresc să exprim din nou 
satisfacția pe care ne-a produs-o 
prezența in mijlocul nostru a dele
gației de partid și guvernamentale 
sovietice, a dumneavoastră, stima
te tovarășe Alexei Nikolaevici Ko- 
sighin. Deși scurtă, această vizită 
v-a oferit posibilitatea de a vă în- 
tîlni cu oamenii muncii din țara 
noastră, de a aprecia însuflețirea 
cu care muncesc pentru construirea 
noii orînduiri sociale.

Intîlnirea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile pe care 
le-am purtat împreună au eviden
țiat, o dată mai mult, preocuparea 
noastră statornică, a partidului co
munist, a guvernului român de a 
întări prietenia și colaborarea 
multilaterală româno-sovietlcă.

Nu ne putem opri să subliniem 
Încă o dată satisfacția cu care 
constatăm acordul nostru deplin 
pentru extinderea și intensificarea 
legăturilor româno-sovietice pe 
toate planurile. Nădăjduim că cele 
două țări și popoare vor beneficia 
de roadele acestei colaborări.

Vă rug Xm, dragi tovarăși, să 
duceți cu .dumneavoastră expresia 
sentimentelor de prietenie tovără
șească pe care Partidul Comunist 
Român, guvernul țării și întregul 
popor român le manifestă față de 
Partidul Comunist ai Uniunii So
vietice, de Uniunea Sovietică, de 
popoarele sovietice, o dată cu calda 
noastră urare de noi și mari succese 
in opera de edificare a societății 
comuniste.

Trăiască prietenia și colaborarea 
multilaterală româno-sovietică !

Trăiască unitatea tuturor țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale !

Să triumfe pacea și înțelegerea 
între popoare '.

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și A. N. Kosîghin își string căl
duros mîinile, Președintele Consi
liului de . Miniștri al Uniunii So
vietice exprimă încă o dată, cu a- 
Cest prilej, tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer satisfacția deosebită 
pentru rezultatele convorbirilor 
avute cu secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, cu 
ceilalți conducători ai partidului și 
statului român, pentru rezultatele 
vizitei.

La ora 11, avionul guvernamen
tal decolează, îndreptîndu-se spre 
Moscova.

poarelor din Indochina. Pentru re
stabilirea păcii în această parte a 
lumii este necesar să se pună ca
păt agresiunii americane, să fie 
retrase trupele S.U.A. și ale 
aliaților lor, să fie respectat drep
tul popoarelor din Indochina de 
a-și hotărî singure destinele fără 
nici un amestec din afară.

In Orientul Apropiat încordarea 
situației cere adoptarea neîntîrzia- 
tă a măsurilor pentru soluționarea 
pe cale politică a conflictului, pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967, pen
tru retragerea deplină a trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate și asigurarea dreptului tuturor 
statelor din această zonă la exis
tență independentă în condițiile 
păcii și securității.

S-a relevat că România și Uniu
nea Sovietică se pronunță consec
vent pentru convocarea Conferin
ței pentru securitate și cooperare 
în Europa și consideră că propu
nerile cunoscute ale statelor socia
liste, cuprinse în Memorandumul 
de la Budapesta, creează premisele 
necesare pentru trecerea pregătirii 
conferinței pe o temelie practică. 
Succesul Conferinței general-euro- 
pene — la pregătirea, organizarea 
și desfășurarea căreia trebuie să 
participe toate statele interesate — 
va contribui la instaurarea unui 
climat de încredere între țările 
europene, la crearea condițiilor fa
vorabile pentru examinarea pro
blemelor nesoluționate în Europa.

Delegațiile de partid și guverna, 
mentale ale Republicii Socialiste 
România și U.R.S S. și-au expri
mat încrederea că vizita delegației 
sovietice în România, încheierea 
noului tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, schimbul 
util, tovărășesc de păreri, care a 
avut loc, reprezintă o contribuție 
importantă la dezvoltarea continuă 
a colaborării multilaterale româ
no-sovietice, la întărirea unității 
și coeziunii țărilor socialiste.

Solii poporului sovietic 
în vizită prin Capitală
Ieri, ultima zi a vizitei întreprinse 

in țara noastră de delegația de par
tid și guvernamentală a Uniunii So
vietice, în frunte cu A. N. Kosîghin, 
a înscris în program cunoașterea 
unor realizări urbanistice și edilitare 
ale Capitalei. Vizita prin metropola 
țării s-a desfășurat sub semnul ace
leiași primiri călduroase care i-a în
soțit tot timpul pe șefii poporului 
sovietic, înalți oaspeți ai României 
Socialiste.

în turul de orizont efectuat în Ca
pitală, membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovie
tice au fost însoțiți de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R. și Du
mitru Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, precum și de 
Bujor Almășan, membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul industriei miniere 
și geologiei și Ion Cosma, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului popular al munici
piului București.

Se străbat artere principale ale o- 
rașului, bulevardul Aviatorilor, Ca
lea Victoriei, bulevardul Republicii, 
punctul terminus fiind cartierul 
Titan.

Cartierul Titan, acest veritabil o- 
raș-satelit al Bucureștilor, care nu
mără, în prezent, peste 120 000 de lo
cuitori : impunătoarele blocuri de lo
cuințe însumează aici peste 40 000 de 
apartamente. Oaspeții privesc cu ad
mirație această desfășurare panora
mică de clădiri și spații verzi, de 
bulevarde, magistrale și alei, salută 
mulțimea care-i aclamă de pe tro
tuare și de la balcoane.

La complexul alimentar din apro
pierea blocului denumit în cartier 
„Potcoava" se face un scurt popas. 
Cetățenii, aflînd de sosirea în cartie
rul lor a distinșilor oaspeți sovietici 
se adunaseră în mare număr să-i în- 
tîmpine. Din mijlocul lor se desprind 
cîteva fete și oferă tovarășului Ko
sîghin și celorlalți oaspeți buchete de 
garoafe roșii. Se aud urale și ovații 
pentru întărirea prieteniei dintre po
poarele român și sovietic.

în fața unei sugestive machete, oas
peții primesc explicații din partea ar- 
hitectului-șef al Capitalei, Tiberiu 
Ricci. Se înfățișează perspectivele de 
dezvoltare ale cartierului, viitoarele 
amenajări și dotări social-edilitare. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. se interesează de gradul 
de confort al apartamentelor, cere 
explicații privind sistemul de alimen
tare cu apă și căldură a locuințelor, 
în final, are cuvinte de apreciere la 
adresa eforturilor depuse de edilii 
Capitalei pentru a crea condiții tot 
mai bune de viață cetățenilor ; oas
peților li se relevă faptul că locuitorii 
modernului cartier Titan sînt, în cea 
mai mare parte, muncitori, tehnicieni 
și ingineri, care lucrează în uzinele și 
întreprinderile din apropiere, cartie
rul Titan reprezentînd, după cum se 
știe, și o puternică zonă industrială.

Distinșii oaspeți iau cunoștință de 
faptul că noul cartier se află în plin 
proces de dezvoltare și că, în final, 
el urmează să încorporeze un număr 
de 15 complexe rezidențiale, numă- 
rind peste 70 000 de apartamente. 
Oaspeții dau o apreciere pozitivă con
cepției arhitectonice a cartierului, 
soluțiilor estetice adoptate în cons
trucție și subliniază ca deosebit de 
important faptul că acest cartier de 
locuințe a apărut și se dezvoltă în 
apropierea unor mari unități indus
triale.

Dorind să cunoască și unele as
pecte ale aprovizionării populației 
din cartier, oaspeții vizitează un 
complex alimentar.

Prima unitate comercială vizitată 
este un magazin de legume și fructe. 
Mărfurile — legume de sezon — sînt 
frumos etalate și fac o plăcută im
presie. Premierul Kosîghin și cei
lalți membri ai delegației sovietice 
cer detalii asupra sistemului de a- 
provizionare, asupra nivelului des

Primire la C.C. al P.C.R. Cronica zilei vremea
Tovarășul Virgil Trofin, membru al 

Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit miercuri. 8 iulie a.c., delega
ția d? activiști ai P.C. Bulgar, con
dusă de Hristo Țanev. adiunct de șef 
de secție la C.C. al P.C. Bulgar, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită pentru schimb de experiență 
în tara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, au 
participat Constantin Mîndreanu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Alexandru Ignat, șef de sec
tor la C.C. al P.C.R.

Lucrările unor comisii 
permanente ale M.A.N.

La Palatul Marii Adunări Naționale 
au avut loc miercuri după-amiază 
lucrările unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale care au 
dezbătut și examinat, in vederea a- 
vizării, proiecte de legi înscrise pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni.

Comisia pentru agricultură și sil
vicultură, împreună cu Comisia ju
ridică au dezbătut Proiectul de lege 
cu privire la organizarea producției 
și a muncii în agricultură.

Comisia economico-financiară și 
comisia pentru consiliile populare și 
administrația de stat au dezbătut 
Proiectul de lege cu privire la orga
nizarea și funcționarea cooperației de 
consum.

Comisia economico-financiară și 
comisia juridică au luat în discuție 
Proiectul de lege privind răspunde
rea conducerii organizațiilor socialiste 
pentru gospodărirea mijloacelor ma
teriale și bănești, organizarea și func
ționarea controlului financiar.

La dezbateri au luat cuvîntul nu

facerii și găsesc foarte convenabile 
prețurile produselor. Șeful delegației 
sovietice se întreține cu personalul 
magazinului. La unitatea alăturată, 
un magazin „Alimentara" cu autoser
vire, oaspeții găsesc aceeași abun
dență de mărfuri și bună rînduială. 
In discuțiile avute cu responsabilul 
unității, tovarășul Kosîghin. alți mem
bri ai delegației, se interesează de 
metodele folosite în activitatea de 
deservire a cumpărătorilor, precum 
și de cîștigurile realizate de lucrătorii 
din comerț. La ieșirea din magazin, 
oaspeții sînt din nou întîmpinați cu 
aplauze și urale. Premierul Kosîghin 
se oprește, strînge mina mai multor 
cetățeni și se întreține amical cu a- 
ceștia.

— Aveți un oraș modern, frumos, 
e plăcut să trăiești aici, spune tova
rășul Kosîghin.

Cetățenii întăresc prin răspunsuri 
aprobative elogiile aduse cartierului 
lor.

Dialogul se extinde apoi asupra 
scopului vizitei în România a dele
gației de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice. Tovarășul Kosîghin 
precizează că vizita pe care a făcut-o 
în țara noastră s-a concretizat în 
rezultate fructuoase.

— Știți, desigur, se adresează pre
mierul cetățenilor, că intre cele două 
țări ale noastre a fost semnat ieri 
un foarte important document — 
tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală. Tot ieri am avut 
convorbiri foarte rodnice cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tmi exprim 
convingerea că atit documentul, cit 
și schimbul de păreri pe care l-am 
realizat, vor contribui la adîncirea 
și dezvoltarea continuă a prieteniei 
româno-sovietice.

Aceste declarații ale conducătoru
lui delegației sovietice au fost pri
mite cu căldură de cei prezenți.

încă un pas și se ajunge în bule
vardul Constantin Brâncuși, a cărui 
latură dinspre miazăzi este plin 
șantier. Oaspeții șe opresc în fața 
blocului denumit în scriptele con
structorilor T. 1. Este o clădire pe 
cit de masivă — însumează nu mai 
puțin de 170 de apartamente — pe 
atit de suplă. în exterior se execută 
lucrări de finisaj și oaspeții au posi
bilitatea să cunoască, în acțiune, un 
tip nou de utilaj — schelă și macara 
în același timp — cu care sint do
tate întreprinderile noastre de con
strucții. Muncitorii se opresc din 
lucru cîteva minute și fac o fru
moasă primire solilor poporului so
vietic. Se vizitează apoi cîteva din 
viitoarele locuințe, apartamente cu 
3 și 4 camere. Au loc și aici discuții. 
Tema : gradul dl? confort al aparta
mentelor, metodele și ritmul con-' 
strucțiilor. Directorul întreprinderii 
de construcții nr. 2, ing. Constantin 
Popa, subliniază preocuparea perma
nentă a constructorilor pentru gă
sirea și aplicarea unor soluții con
structive cit mai economice, pentru 
sporirea gradului de confort al apar
tamentelor.

Se străbat din nou străzile Capita
lei. Pe trotuare — aceeași mulțime 
prietenoasă ; mii de bucureșteni sa
lută cu căldură pe oaspeți, flutură 
stegulețe. în Piața Universității co
loana de mașini descrie o buclă în- 
conjurînd de aproape șantierul Tea
trului Național și al hotelului „Inter
continental", maiestuoase edificii a- 
flate intr-un stadiu avansat de con
strucție.

Ieri, în ultima zi a vizitei pe care 
a întreprins-o in țara noastră, dele
gația de partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice a realizat în car
tierul Titan, pe străzile orașului, 
printre cetățenii Bucureștilor un 
contact nemijlocit, direct, cu realită
țile dinamice ale Capitalei României 
socialiste, de altfel realități ale țării 
întregi. Un mijloc mai mult de cu
noaștere, de stimă și respect reciproc.

N. Popescu-BOGDANEȘTI

A fost prezent Borislav Konstanti
nov, consilier al Ambasadei R.P. Bul
garia la București.

★

în timpul vizitei în țara noastră, 
delegația de activiști ai P.C. Bulgar a 
avut discuții la organe economice 
centrale, la comitetele județene Ilfov 
și Constanța ale P.C.R., a vizitat o- 
biective economice, științifice și so- 
cial-culturale din aceste județe și din 
municipiul București.

Miercuri seara, delegația a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

meroși deputați, care au făcut unele 
observații și propuneri. Comisiile au 
avizat favorabil, in unanimitate, pro
iectele de legi.

Din însărcinarea Consiliului de 
Stat, Comisia pentru agricultură și 
silvicultură a ascultat Raportul cu 
privire la măsurile luate de Ministe
rul Industriei Alimentare pentru în
deplinirea sarcinilor de plan la con
servele de legume și fructe pe anul 
1970. De asemenea, în cadrul Comi
siei pentru industrie, construcții și 
transporturi a fost prezentat rapor
tul Ministerului Transporturilor pri
vind măsurile pentru creșterea gradu
lui de siguranță in circulația trenuri
lor, iar in Comisia pentru învăță 
mint, știință și cultură, informarea cu 
privire la activitatea de răspîndire a 
cunoștințelor cultural-științifice. Cu 
acest prilej, au luat cuvîntul un mare 
număr de deputați, care au făcut ob
servații și propuneri în legătură cu 
problemele dezbătute,

(Agerpres)

alianței și prieteniei 
româno-sovietice

Cronica bogată in tradiții a legătu
rilor prietenești dintre popoarele Ro
mâniei și Uniunii Sovietice va înscrie 
ca un eveniment deosebit de pozitiv, 
vizita în țara noastră a delegației 
de partid și guvernamentale a 
U.R.S.S., condusă de tovarășul A. N. 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S. — vizită 
cu prilejul căreia a fost semnat noul 
tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre cele două 
țări.

Primirea caldă făcută de populația 
Capitalei, a orașului Ploiești și a altor 
localități solilor poporului sovietic, 
manifestările de simpatie cu care au 
fost pretutindeni salutați de oamenii 
muncii, în întreprinderile și cartie
rele vizitate, mitingul din Sala Pala
tului Republicii, întreaga desfă
șurare a vizitei, urmărită cu viu in
teres de opinia noastră publică, au 
dat expresie concludentă sentimente
lor reciproce de profundă și trainică 
prietenie dintre popoarele român și 
sovietic, năzuinței lor de a întări so
lidaritatea și colaborarea dintre ele, 
în interesul ambelor țări, al cauzei 
comune a socialismului, progresului 
și păcii.

în cursul vizitei, înalții oaspeți 
sovietici au avut prilejul unor întîl- 
niri și contacte cu un public foarte 
larg și, totodată, au putut lua cunoș
tință în mod nemijlocit de unele din 
realizările poporului român, de roa
dele eforturilor sale creatoare, dîrze 
și tenace, depuse, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate — ceea ce este de 
natură să adincească și mai mult cu
noașterea reciprocă și prietenia po
poarelor noastre. Tovarășul A. N. 
Kosighin și ceilalți oaspeți sovietici 
au făcut, în cuvîntările ținute, ca și 
în cursul întîlnirilor cu oamenii mun
cii, aprecieri elogioase cu privire la 
dezvoltarea economiei, Ia înaltul ni
vel tehnic al uzinelor vizitate, la 
succesele dobîndite în știință și cul
tură, la modernele construcții de 
locuințe și la alte rezultate obți
nute de oamenii muncii din 
România in diferitele domenii ale 
operei de construcție socialistă.

Cu sentimente la fel de prietenești, 
cy profundă simpatie urmăresc și 
oamenii muncii din țara noastră 
succesele remarcabile obținute de 
poporul sovietic, sub conducerea 
P.C.U.S., în construirea bazei teh- 
nico-materiale a comunismului. în 
creșterea forțelor de producție, în do
menii esențiale ale progresului știin
țific și tehnic contemporan, în ridi
carea nivelului de trai și de cultură 
al populației. »

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale sovietice a prilejuit 
discuții fructuoase, aprofundate, la 
nivelul conducerii de partid , și de 
stat, informări reciproce asupra pro
blemelor construcției socialismului și 
comunismului, ale relațiilor bilate
rale, schimburi de păreri asupra si
tuației internaționale actuale.

Ca un moment de o deosebită 
importanță se înscrie în acest cadru 
primirea delegației de partid și gu
vernamentale sovietice de către se
cretarul general al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, convorbirea sinceră, tovă
rășească ce a avut loc cu acest prilej. 
Referindu-se la această întîlnire, la 
convorbirile care au avut loc, tova
rășul A. N. Kosîghin a spus : „Noi

ADUNARE IN CADRUL MANI
FESTĂRILOR PRILEJUITE DE 

ANIVERSAREA REVOLUȚIEI 
POPULARE MONGOLE

în cadrul manifestărilor prilejuite, 
de cea de-a 49-a aniversare a Revo
luției populare mongole. Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu stră
inătatea a organizat, miercuri după- 
amiază, ia casa de cultură a institu
tului. o adunare festivă.

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din M.A.E. și 
C.S.C.A.. oameni de artă și cultură, 
ziariști, un numeros public.

De asemenea, au luat parte Dam- 
dinnerenghiin Bataa, ambasadorul 
R.P. Mongole la București, membri ai 
ambasadei și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.

Despre importanța acestui eveni
ment a vorbit Petru Ignat, secretar 
general de redacție la ziarul „Mun-' 
ca". în cadrul adunării a luat, de ase
menea, cuvîntul ambasadorul R.P. 
Mongole la București.

în încheiere a lost prezentat un 
film artistic, producție a studiouri
lor din R. P. Mongolă.

★
Continuindu-și vizita în țara noas

tră, președintele Uniunii interparla
mentare, Andrâ Chandernagor, în
soțit de Tudor Drăganu, vicepteședin- 
te al Grupului român al Uniunii in
terparlamentare, a făcut o călătorie 
in județele Suceava, Neamț și Brașov.

Miercuri la amiază, ambasadorul 
Franței la București, Pierre Pelen, a 
oferit o masă în cinstea președintelui 
Uniunii interparlamentare, iar seara, 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, președinte
le Grupului parlamentar de priete
nie România-Franța, a oferit un 
dineu.

★
Delegația Comisiei de afaceri so

ciale din Senatul francez a făcut 
miercuri dimineața o vizită la Mi

considerăm că aceste convorbiri au 
fost foarte utile și fructuoase". Trata
tivele dintre cele două delegații de 
partid și guvernamentale, desfășurate 
într-o atmosferă tovărășească, în spi
ritul înțelegerii reciproce au evi
dențiat cu satisfacție cursul pozi
tiv al relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două partide și 
state, au examinat stadiul actual și 
căile de dezvoltare în continuare a 
acestor relații, dorința celor două 
părți de a acționa hotărît în acest 
sens.

Partidul și guvernul țării noastre 
acordă o înaltă prețuire întăririi prie
teniei și colaborării dintre România 
și Uniunea Sovietică. Cimentată prin 
sîngele vărsat împreună de ^ostașii 
români și sovietici în războiul 
antihitlerist, prietenia româno-sovie
tică a dobîndit în anii socialismului 
temelia trainică a comunității de 
orînduire, de ideologie, de interese și 
țeluri.

Așa cum este știut, la baza priete
niei, alianței și colaborării româno- 
sovietice stau relațiile de solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice. Dezvoltarea colaborării rodnice 
dintre cele două partide, întărirea și 
multiplicarea legăturilor dintre ele, 
pe baza normelor și principiilor 
marxist-leniniste și ale internaționa
lismului socialist, a dreptului fiecă
rui partid de a-și elabora de sine 
stătător politica, s-a dovedit un fac
tor esențial al întăririi prieteniei și 
colaborării generale dintre cele două 
popoare, dintre cele două țări. Vi
zita delegației de partid și guverna
mentale sovietice, convorbirile pur
tate au evidențiat hotărîrea ambelor 
partide de a dezvolta continuu legă
turile de solidaritate — ceea ce co
respunde intereselor ambelor partide 
și ambelor popoare, intereselor cau
zei unității mișcării comuniste inter
naționale.

întărirea relațiilor de prietenie ro
mâno-sovietice se încadrează organic 
în politica externă a partidului și sta
tului nostru, care are în mod neabă
tut în centrul său, ca principiu cardi
nal și permanent, adîncirea continuă 
a prieteniei frățești, a solidarității și 
unității cu toate statele socialiste, cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, sub. stindardul ideilor inter
naționalismului socialist.

Noul tratat, semnat marți, consti
tuie un puternic instrument de întă
rire continuă a prieteniei frățești și 
a solidarității internaționaliste dintre 
cele două țări. Reflectînd posibili
tățile sporite care s-au creat, ca 
urmare a progreselor realizate de 
cele două țări in evoluția lor 
politică, economică și socială, noul 
tratat deschide perspectiva ca re
lațiile de colaborare ce s-au dez
voltat în toți acești ani, să cu
noască o nouă intensificare. După 
cum se arată in tratat, România și 
Uniunea Sovietică vor dezvolta cola
borarea în domeniul politic, econo
mic, cultural, vor adînci cooperarea 
în producție și tehnico-științifică, vor 
lărgi, în continuare, colaborarea în do
meniile învățămîntului, literaturii și 
artei, ocrotirii sănătății și în 
alte domenii, vor intensifica schim
burile de experiență. în spiritul avan
tajului reciproc

Tratatul consfințește principiile 
fundamentale ale dezvoltării relați
ilor dintre țările noastre. România și 
Uniunea Republicilor Sovietice Socia
liste — se arată în primul său ar
ticol — vor dezvolta colaborarea în
tre ele „pe baza ajutorului frățesc, 

nisterul Sănătății, unde a avut o în
trevedere cu Mihai Aldea. adjunct al 
ministrului. în aceeași zi, senatorii 
francezi au vizitat Institutul de ex
pertiză și recuperare a capacității de 
muncă. De asemenea, oaspeții au avut 
o întrevedere cu Ion Cotoț, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

în cinstea delegației Comisiei de 
afaceri sociale din Senatul francez, 
Gheorghe Vasil ichi, președintele Co
misiei permanente pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale a M.AJN.. 
a oferit o masă. (Agerpres)

Urmările ploilor torențiale
CRAIOVA (corespondentul „Scîn- 

teii"). — Ploile torențiale căzute timp 
de aproape 12 ore în întreg județul 
Dolj în noaptea de 7-8 iulie au pro
vocat, în zona municipiului Craiova 
și a circa 30 de comune din județ, 
pagube materiale atit întreprinderi
lor agricole de stat, cooperativelor 
agricole de producție, cit și gospo
dăriilor individuale aii țăranilor 
cooperatori. După date provizorii, 
au fost inundate un număr de 630 de 
locuințe, din care 70 au fost distruse 
total sau parțial, precum și culturile 
agricole pe mai bine de 6 000 hec
tare. în întreg județul au fost dis
truse numeroase poduri și podețe și 
peste 5 kilometri de drumuri. Pe te
ritoriul Regionalei C.F.R. Craiova cir
culația trenurilor a fost întreruptă 
între stațiile Tîmna — Prunișor, 
Caracal — Corabia, Filiași — Turnu 
Severin.

PIATRA NEAMȚ.— Comandamen
tul județului Neamț pentru apărarea 
împotriva calamităților naturale a 
întocmit bilanțul pierderilor provo
cate de valul de inundații din noap
tea de 6 spre 7 iulie a.c. Potrivit da- 

avantajului reciproc, respectării suve
ranității și independenței naționale, 
egalității în drepturi și neamestecului 
reciproc în treburile interne" —prin
cipii ale marxlsm-leninismului și 
internaționalismului a căror aplicare 
consecventă creează premisele unei 
colaborări rodnice între țările socia
liste și ale unei unități trainice și 
reale a sistemului mondial socialist.

Consfințind alianța celor două țări, 
tratatul prevede că în cazul cînd una 
din țări va fi supusă unui atac ar
mat din partea unui stat sau unui 
grup de state, cealaltă țară, exerci- 
tindu-și/ dreptul inalienabil la auto
apărare individuală sau colectivă, ii 
va acorda neîntirziat ajutor multila
teral prin toate mijloacele pe care 
le are la dispoziție, inclusiv militar, 
necesar respingerii atacului armat.

Noul tratat româno-sovietic este 
menit să joace un rol pozitiv în 
eforturile pentru preîntîmpinarea 
unui nou război mondial, pentru 
menținerea păcii, pentru apărarea li
bertății și independenței popoarelor, 
a dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî de sine stătător soarta, 
în același timp, în spiritul cerințelor 
coexistenței pașnice, noul tratat este 
destinat să contribuie la efortul pen
tru dezvoltarea colaborării cu statele 
europene și cu celelalte state, indi
ferent de orînduirea socială, rezol
varea problemelor litigioase dintre 
state prin mijloace pașnice, întărirea 
păcii și securității în Europa și în 
lume, realizarea dezarmării generale 
și totale.

De asemenea o prevedere impor
tantă a tratatului este aceea de a 
promova unitatea și coeziunea țărilor 
socialiste — factor de importantă co
vârșitoare pentru creșterea forței și 
influenței sistemului mondial socia
list, pentru victoria cauzei păcii. 
Unitatea forțelor socialismului re
prezintă un mare imperativ al con
temporaneității — și este ferma 
convingere a partidului nostru că 
ceea c^ unește țările socialiste, 
partidele comuniste, constituie ele
mentul principal și fundamental, care 
trebuie să prevaleze în relațiile din
tre ele, că există premise obiective 
pentru depășirea dificultăților apăru
te, pentru dezvoltarea unor strînse 
relații de prietenie și colaborare în
tre toate statele socialiste.

Pe bună dreptate întregul popor 
român este încredințat că vizita dele
gației de partid și guvernamentale 
sovietice, rezultatele rodnice cu 
care se soldează aceasta, des- 
chld perspectiva adîncirii continue 
a prieteniei româno-sovietice. in
tensificării legăturilor de colabo
rare între țările, partidele și popoare
le noastre, în interesul reciproc și 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume. Această convingere 
și-a găsit expresie și în comunicatul 
comun, care relevă încrederea celor 
două părți că „vizita delegației so
vietice in România, încheierea noului 
Tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală, schimbul util, to
vărășesc de păreri, care a avut loc, 
reprezintă o contribuție importantă 
Ia dezvoltarea continuă a colaborării 
multilaterale româno-sovietice. Ia în
tărirea unității și coeziunii țărilor so
cialiste".

Salutînd rezultatele pozitive ale vi
zitei în țara noastră a delegației de 
partid și guvernamentale sovietice, 
poporul român își reafirmă deplina 
adeziune față de politica externă a 
partidului și statului nostru, pusă 
consecvent, neabătut, în slujba inte
reselor fundamentale ale poporului 
român, ale socialismului și păcii in 
întreaga lume.

V. ILIESCU

Timpul probabil pentru zilele <Je 10, 
11 și 12 iulie. In țară : în prima zl a 
intervalului cerul va fi mal mult noros 
în sudul și sud-estul tării, unde vor 
cădea ploi locale de scurtă durată. In 
a doua parte a perioadei vor cădea 
ploi în vestul și nordul țării, mai 
ales sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 10—20 grade iar maximele între 
23—33 de grade. La București : vreme 
în încălzire. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere.

telor centralizate, au fost inundate, 
în localitățile Piatra Șoimului, Tazlău, 
Borlești, Cindești, Roznov și Rediu, 
circa 200 de case — dintre care 30 
distruse — iar 296 au fost afectate 
partial. Au fost acoperite de ape 
circa 380 ha cultivate cu grîu și po
rumb. au pierit 4 bovine, 93 porcine 
și 1 100 de păsări. în aceeași noapte, 
au fost distruse sau avariate 14,5 km 
drumuri județene, comunale și fo
restiere. 23 km căi ferate înguste, 
17 poduri și numeroase circuite te
lefonice. Importante pagube mate
riale s-au înregistrat la Fabrica de 
cherestea din Tazlău. (Agerpres)

BACAU.— Ploile torențiale, căzute 
în ultimele 48 de ore pe teritoriul 
județului au determinat creșterea ni
velului unor rîuri, care, pe anumite 
porțiuni au depășit cu 2 m cotele 
de inundații. într-o serie de locali
tăți. — situate în bazinele riurilor 
Tazlău. Trotuș și Bistrița — apele 
au pătruns in case, distrugind 6 lo
cuințe și avariind grav alte 106. Au 
fost inundate aproape 500 ha culti
vate cu griu și porumb.

(Agerpres)



viața internațională
CAMBODGIA

Intensificarea • 
atacurilor forțelor 

patriotice in sectorul 
Kompong Thorn

PNOM PENH 8 (Agerpres), — Ul
timele știri transmise din Cam'bod- 
gia de corespondenții agențiilor de 
presă semnalează o intensificare a 
presiunii exercitate de forțele de re
zistență populară asupra pozițiilor 
deținute de trupele regimului Lon 
Noi ijj^sectorul Kompong Thom. In 
ultimele 24 de ore, patrioții au lan
sat din nou un puternic atac asupra 
orașului Kompong Thom, situat la 
125 kilometri nord de Pnom Penh. 
Orașul este în prezent încercuit de 
detașamentele patrioților.

Lupte între forțele de rezistență 
populară și unități ale trupelor ina
mice se desfășoară, de asemenea, în 
localitatea Saang, precum și în 
împrejurimile acesteia.

WASHINGTON — Citind surse 
oficiale de la Washington, agenția 
France Presse informează că un nou 
program' de asistență militară pentru 
regimul Lon Noi se află în studiu 
la Casa Albă, Departamentul de 
Stat și Pentagon. Potrivit surselor 
menționate, acest ajutor ar putea a- 
tinge cîteva zeci de milioane dolari, 
„obiectivul său imediat fiind menți
nerea la putere a guvernului Lon 
Noi".

Agenția menționată relevă, în con
tinuare, că planurile de sprijinire 
militară a Cambodgiei se pregătesc 
la Saigon, unde „strategii americani 
au în vedere formarea, în viitoarele 
șase luni, a unei armate, antrena
te și înarmate pentru luptă, de apro
ximativ 60 000 de oameni".

ALERTĂ 

LA BANGKOK
BANGKOK 8 (Agerpres). — La 

Bangkok s-a anunțat oficial că tru
pele garnizoanei militare din capi
tala Tailandei și din alte centre ur
bane ale țării au fost puse în stare 
de alarmă. Potrivit informațiilor fur
nizate de serviciile poliției tailandeze, 
in împrejurimile orașului Bangkok 
au fost arestate mai multe persoane.

Șeful statului major al armatei tai
landeze a afirmat, justificînd această 
măsură, că în ultimele zile s-a sem
nalat pătrunderea în Bangkok a unui 
număr important de persoane care ar 
desfășura o activitate contrară secu
rității țării, transmite agenția France 
Presse.

Declanșarea crizei de guvern din Italia:

„0 ÎNCERCARE DE GRAVĂ
COTITURĂ POLITICĂ"

ROMA 8.— Corespondentul Ager
pres, Nicolae Puicea, transmite-: 
Criza de guvern din Italia continuă 
să fie obiectul unei analize detaliate 
în cadrul conducerilor partidelor po
litice. Miercuri dimineața au fost 
date publicității la Roma documente
le aprobate de către direcțiunile par
tidelor democrat-creștin (P.D.C.) și 
socialist (P.S.I.), Întrunite pentru a 
examina situația politică actuală și 
măsurile ce se impun pentrp a ieși 
cît mai curînd din criză. Dezbaterile 
din cadrul Direcțiunii P.D.C. au scos 
în evidență păreri neconvergente 
între curentele „stingii" democrat- 
creștine și alte curente din acest 
partid. De altfel, o întrunire a re
prezentanților „stingii" a precedat 
discuțiile din cadrul Direcțiunii 
P.D.C.. examinîndu-se cu acest prilej 
atit situația politică generală, cît și 
situația internă din partid. Cu această 
ocazie s-a declarat că se manifestă 
tendința de a deplasa spre dreapta 
orientarea politică a P.D.C. și de a 
izola forțele ce se dovedesc mai sen
sibile față de cererile de reforme 
aflate in prezent la ordinea zilei in 
Italia. Documentul final, adoptat în 
unanimitate de Direcțiunea P.D.C., 
dar cu menținerea punctului de ve
dere al „stîngii" democrat-creștine, 
„recunoaște ca juste cerințele de cla
rificare ce au determinat demisia gu
vernului" și dorința de „realizare a 
unei poziții concordate, concrete, a 
celor patru partide, care să favori
zeze reluarea și consolidarea coaliției 
de centru-stînga".

Cît privește pe socialiști, în docu
mentul aprobat de Direcțiunea P.S.I. 
se declară că „hotărîrea de a se de
clanșa o criză de guvern — nu nu
mai in afara cadrului Parlamentului, 
ci și a partidelor — constituie o în
cercare de gravă cotitură politică".

Direcțiunea P.S.I. — se spune în do
cument — este conștientă de „exis
tența dificultăților și părerilor dife
rite între partidele coaliției asupra 
temelor privind concordanța între 
centru-stînga la nivel național și 
local, situația economiei și raportul 
între situația conjuncturală și măsu
rile ce se impun. Ea nu consideră 
însă că divergențele ar fi atît 
de mari incit să deschidă o 
nouă perioadă de incertitudini, in
stabilitate, aminări. Documentul a- 
rată că P.D.C. — care a luat ini
țiativa declanșări’ acestei crize — 
„îi revine principala responsabilitate 
de a da o motivare politică valabilă 
și de a indica soluția". în ceea ce 
îl privește, „P.S.I. reafirmă necesi
tatea de a se asigura țării o lungă 
perioadă de stabilitate democratică 
și formarea unui guvern care să des
fășoare o intensă acțiune pentru a 
realiza o coerentă și incisivă politică 
de măsuri, în interesul maselor 
muncitoare...".

După întrevederile președintelui 
Republicii Italiene, Giuseppe Saragat, 
cu mai multe personalități politice în 
vederea soluționării crizei de guvern, 
printre care și senatorul comunist 
Umberto Terracini, fost președinte al 
Adunării constituante, acesta din urmă 
a făcut declarații mai ample, mențio- 
nînd că actuala criză este rezultatul 
contradicțiilor de neîmpăcat ce ca
racterizează coaliția guvernamentală 
de centru-stînga. Se impune — a 
spus el — formarea unui guvern care 
să răspundă pozitiv revendicărilor 
maselor populare.

Evoluția crizei de guvern a fost 
examinată miercuri și de Direcțiunea 
Partidului Comunist Italian, care a 
ascultat un raport prezentat de En
rico Berlinguer, vicesecretar general 
al P.C.I.

Conferința Internațională a Educației
• Adoptarea unui proiect de recomandări privind efica
citatea și îmbunătățirea sistemelor de educație

GENEVA 8. — Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, transmite : 
Participanții la cea de-a 32-a sesiune 
a Conferinței Internaționale a Edu
cației au adoptat un proiect de reco
mandări cu privire la eficacitatea și 
îmbunătățirea sistemelor de educa
ție.

Rezoluția se referă la mijloacele 
de apropiere a învățămîntului de 
viață, de exigențele economice și 
sociale.

Delegația română a adus o con
tribuție substanțială la redactarea do
cumentului. Propunerile sale vizează 
conținutul învățămîntului, care tre
buie să corespundă cu progresele 
realizate în toate domeniile și să fie 
legat de activitatea practică, de teh
nologie. Alte propuneri românești a- 
doptate se referă la îmbunătățirea

procesului de formare și reciclare a 
cadrelor didactice ; dezvoltarea și 
instituționalizarea serviciilor de o- 
rientare școlară și profesională, ast
fel încît să se asigure o largă infor
mare a copilului, familiei și publicu
lui asupra sistemului educativ ; ex
tinderea și ameliorarea rețelelor șco
lare ; informarea permanentă a pă
rinților asupra importanței frecven
ței școlare ; asigurarea înscrierii în 
școli a tuturor copiilor, pentru a se 
preveni abandonarea previzibilă și 
voluntară a cursurilor școlare ; stu
dierea posibilității și oportunității 
introducerii în școlile de învățămînt 
general a cursurilor profesionale etc. 
Alte două recomandări ale delegației 
române — incluse în documentul 
adoptat — se referă la extinderea 
gratuității învățămîntului.

DEZVĂLUIRI ZGUDUITOARE DIN VIETNAMUL DE SUD

Infernul de pe insula Con Son

Astăzi are Ioc, la pa
latul Națiunilor Unite 
din New York, ședința 
de deschidere a Adu
nării mondiale a tine

La invitația ministrului afacerilor externe al Angliei, Douglas-Home, 
miercuri a sosit la Londra Patrick Hillery, ministrul de externe al Repu
blicii Irlanda Observatorii politici sînt de părere că șeful diplomației bri
tanice îl va informa pe oaspetele său iilandez de nemulțumirea guvernu
lui englez în legătură cu vizita secretă efectuată de Hillery la începutul 
acestei săptămîni în cartierul Falls Road din Belfast, locuit de populația 
catolică. In același timp, din capitala Irlandei de nord se anunță că si
tuația continuă să rămînă încordată. în fotografie : demonstrație la Bel

fast împotriva intervenției trupelor britanice în Ulster

Problema Sentința in procesul 
intentat unor membri 
ai P.C. din Grecia

Sub deviza „Pace, progres și cooperare

internațională" azi își deschide lucrările

Adunarea mondială
tineretului

Con Son — un nume pronunțat in șoaptă pe străzile 
Saigonului, cu repulsie și. totodată, cu nesfirșită mînie. 
Ce se întimplă la Con Son ? Zvonurile, tot mai per
sistente în ultima vreme, că în închisorile de pe 
această „insulă a infernului" se petrec lucruri înspâi- 
mîntătoare au primit confirmare. O comisie a Camerei 
Reprezentanților din S.U.A., care s-a deplasat în Viet
namul de sud pentru a cunoaște condițiile în care 
trăiesc prizonierii politici, a făcut o serie de dezvăluiri 
zguduitoare asupra terorii sălbatice la care recurge 
regimul saigonez pentru a-și lichida adversarii. Ra
portul acestei comisii, remis presei la 7 iulie, infor
mează că 500 de prizonieri, dintre care jumătate sînt 
femei, au fost găsiți încarcerați in „cuști pentru animale 
sălbatice" — mici gropi de ciment de 2,70 m lungime 
și 1,50 m lățime, :n care sînt înghesuite cite 5 per
soane. Mulți dintre prizonieri sînt legați cu lanțuri 
și nu pot face nici o mișcare. Ei sînt supuși unui 
regim de înfometare, bătuți și schingiuiți, fiind lipsiți 
de orice asistență medicală. Raportul conține, între 
altele, mărturiile a cinci studenți care au fost închiși 
la Con Son. „Aveam doar trei minute pentru a mînca 
— spun ei — și hrana era atît de rea încît preferam 
să mîncăm insecte vii. Dacă ceream de mîncare ni se 
aruncau bulgări de var".

La Con Son se află, de fapt, încarcerați circa 10 000 
de persoane. Unul din membrii comisiei de anchetă, 
August Hawkins, a declarat presei că autoritățile sai- 
goneze au încercat prin toate mijloacele să împiedice 
grupul să viziteze închisorile unde se aflau deținuții 
politici. Hawkins a declarat că în timpul călătoriei 
în Vietnamul de sud s-a putut convinge că regimul 
saigonez este „o dictatură militară nepopulară". Mai 
mult, așa după cum o confirmă și ultimele dezvăluiri, 
este vorba de un regim de cruntă teroare, profund 
reacționar, ale cărui practici represive stîrnesc indig
narea și oprobriul unanim ale opiniei publice mondiale.

Cele doua imagini alătura
te, de o deosebită forță de
mascatoare, au fost înregis
trate pe peliculă chiar de că
tre Hawkins. Ele reprezintă 
una din închisorile de pe insu
la Con Son, văzută în plan ge
neral, precum și o cușcă prin
tre ale cărei zăbrele se pot 
țări chipurile deținuților.

„Am găsit un limbaj comun 
in problemele pe care le-am 
discutat, cu excepția problemei 
Saharei spaniole" — a declarat 
zilele acestea reprezentanților 
presei din Madrid ministrul de 
externe al Spaniei, Eopez-Bra- 
vo, la întoarcerea sa dintr-o 
zită făcută în Mauritania.

Observatorii interpretează 
ceste cuvinte în sensul că in 
lațiile, in general bune, existente 
intre Mauritania și Spania a in
tervenit în ultimele săptămâni o 
vizibilă deteriorare, datorită po
ziției Madridului in problema 
Saharei spaniole (cunoscută și 
sub numele de Rio de Oro). După 
cum s-a mai anunțat, datorită 
descoperirii in Sahara spaniolă 
a unor zăcăminte extrem de bo
gate de fosfați, Madridul re
curge la fel de fel de subterfu
gii pentru a amina pe termen 
nedefinit organizarea unui refe
rendum care, potrivit recoman
dării Adunării Generale a 
O.N.U., urmează să decidă vii
torul acestui teritoriu. Atitudi
nea Spaniei a provocat o pu
ternică indignare in rindurile 
populației băștinașe. In cadrul 
unor ample manifestații, locui
torii din Rio de Oro au cerut 
lichidarea dominației coloniale.

In urma unor consultări care 
au avut loc recent, guvernele 
celor trei țări limitrofe cu Sa
hara spaniolă — Maroc, Alge
ria și Mauritania — au decla
rat că vor acorda tot sprijinul 
forțelor patriotice din Rio de 
Oro. Poziția acestor trei state, 
reflectată și cu prilejul vizitei 
la Nouakchott a șefului diplo
mației spaniole, a provocat o 
vie îngrijorare la Madrid, pen
tru că — după cum scrie zia
rul „Frankfurter Rundschau" — 
„Spania iși dă perfect de bine 
seama că Sahara spaniolă este 
pierdută pentru ea dacă cele 
trei țări vecine îi vor opune 
frontul lor unit".

Un succes

vi-
fi

re-

împotriva 
segregării rasiale
După cum se știe, deși au tre

cut 16 ani de cind Curtea Supre
mă a S.U.A. a pronunțat decizia 
cu privire la integrarea rasială 
in institutele de învățămînt, 
progresele înregistrate în acest 
domeniu sînt încă mici. Conform 
unui studiu publicat la Washing
ton. 61 la sută dintre elevii negri 
și 65,6 la sută dintre cei albi 
frecventează in continuare școli 
segregate. Aplicarea legii intim- 
pină rezistență din partea mul
tor autorități, în special din sud. 
Pînă de curînd, printre cei care 
se opuneau se număra și guver
natorul statului Florida, Claude 
Kirk. Era atît de hotărit să nu 
cedeze încît a ordonat armatei 
să ocupe școlile. Numai că la 
fel de hotărit să pună in apli
care legea a fost și judecătorul 
federal districtual Ben 
man. El a acordat un 
limită pentru aplicarea 
gării în școli, iar cind 
expirat, in ciuda tuturor __
nințărilor, nu s-a temut să-l a- 
mendeze pe guvernatorul refrac
tar cu 10 000 dolari pentru fie
care zi de intirziere in aplica
rea legislației. In cele din urmă, 
Claude Kirk a fost nevoit să ac
cepte integrarea rasială în șco
lile statului Florida. Acest succes 
al partizanilor integrării nu este 
izolat.

Cu puțin timp in urmă, în 
funcția de președinte al Univer
sității din Michigan, care nu
mără 40 000 de studenți albi, a 
fost ales pentru prima oară in 
istoria Statelor Unite un negru. 
In statul California s-a intentat 
pentru prima oară un proces 
unui proprietar de apartamente 
pentru că refuza să le închirie
ze negrilor. Și exemplele ar 
putea fi continuate.

lată deci o serie de fapte care 
demonstrează că opinia publică 
americană este decisă să dea 
replici hotărîte celor care, fă- 
cindu-se partizanii unor idei în
vechite, promovează arbitrarul 
și segregarea rasială.

Krentz- 
termen- 
desegre- 
acesta a 

ame-

ATENA 8 — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Cîmpeanu, transmite : 
La 8 iulie Curtea Marțială din Atena 
a pronunțat sentința în procesul in
tentat unui grup de 11 membri ai 
Partidului Comunist din Grecia. Ni- 
kolaos Kaludis, Zinon Zorzovilis și 
Ioannis Iannaris au fost condamnați 
la închisoare pe viață.

în cadrul aceluiași proces, alți 7 
membri ai Partidului Comunist din 
Grecia au fost condamnați la închi
soare pe. termene variind între 2 ani 
și 20 de ani și șase luni.

«

de colaborare economică
PRAGA 8 (Agerpres). — La Praga 

a avut loc ședința Consiliului Băn
cii internaționale de colaborare eco
nomică. Au fost discutate probleme 
legate de perfecționarea și dezvol
tarea continuă a activității băncii pe 
baza recomandărilor celei de-a, 
XXIV-a sesiuni a Consiliului de Aju-’ 
tor Economic Reciproc. Consiliul a 
adoptat o hotărîre privitoare la per
fecționarea continuă a sistemului de 
credite pe termen scurt în ruble 
transferabile și cu privire (a crește
rea capitalului de bază al băncii în 
aur și în valută liber convertibilă.

Ședința s-a desfășurat intr-o at
mosferă de colaborare și deplină în
țelegere reciprocă.

retului.
La această întrunire 

a tineretului lumii, 
care are loc sub aus
piciile O.N.U., partici
pă circa 750 de dele
gați, reprezentînd ti- 
năra generație din a- 
proape 150 de state, 
teritorii sub tutelă, 
neautonome și colonii. 
Delegația tineretului 
din România este con
dusă de Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al Co
mitetului Central al 
Uniunii Tineretului Co
munist.

Scopurile primordia
le ale adunării, care 
are loc în cadrul festi
vităților premergătoare 
aniversării a 25 de ani 
de la crearea O.N.U., 
sînt de a face cu
noscute participanților 
principalele probleme 
care stau în fața or
ganizației internațio
nale, de a oferi re
prezentanților tinerei 
generații posibilitatea 
exprimării punctelor 
lor de vedere privind 
problemele păcii și pro
gresului omenirii. Pa
cea lumii, dezvoltarea, 
educația și învățămîn- 
tul, omul și mediul în
conjurător sînt prin
cipalele teme pe agen
da adunării. Reprezen
tanții tineretului mon
dial vor avea astfel 
prilejul să facă un 
schimb de opinii asu
pra actualei situații 
din lume, definind as
pirațiile și idealurile 
tinerei generații, vital 
interesate în menține
rea păcii, în dezvolta
rea colaborării și înțe
legerii între popoare.

In tematica pe care 
Adunarea mondială a 
tineretului și-a pro- 
pus-o spre dezbatere 
pot fi identificate prin
cipiile de bază ale 
„Declarației Națiunilor 
Unite pentru promo
varea în rindurile tine
retului a idealurilor de 
pace, respect reciproc 
și înțelegere între po
poare", document de

mare însemnătate, ini
țiat de România și a- 
doptat în unanimitate 
la cea de-a XX-a se
siune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Ast
fel, comisia nr. 1, pen
tru problemele păcii 
lumii, urmează să dez
bată o serie de aspec
te legate de această 
temă, cum ar fi dezar
marea și controlul ar
mamentelor, apărarea 
suveranității naționale, 
lupta pentru eliberarea 
de sub jugul colonialis
mului, neocolonialis- 
mului. imperialismului 
și rasismului, folosirea 
pașnică a spațiului cos
mic și a fundului mă
rilor și oceanelor. In 
comisia nr. 2, pen
tru problemele dez
voltării, se vor dezba
te, printre altele, pro
bleme ale cooperării 
internaționale, indus
trializarea și reforma 
agrară, schimbările so
ciale etc. Celelalte 
două comisii — pentru 
problemele educației 
și pentru problemele 
mediului uman — vor 
aborda aspecte lega
te direct de viața 
și activitatea tineretu
lui : democratizarea în
vățămîntului, lichida- 

' rea analfabetismului, 
accesul la educație al 
tyturor tinerilor, fără 
nici o discriminare, 
formarea de cadre, fo
losirea și conservarea 
resurselor naturale 
etc. Faptul că aceste 
probleme, conținute în 
linii generale în a- 
mintita declarație a 
Națiunilor Unite, pre
cum și în rezoluția 
„Educarea tineretului 
în spiritul respectului 
drepturilor și libertă
ților fundamentale ale 
omului și participarea 
sa la dezvoltarea na
țională", inițiată tot de 
România la sesiunea 
trecută a O.N.U., vor 
forma obiectul dezba
terilor reprezentanților 
generației care mîine 
va fi chemată să preia 
destinele omenirii, con
stituie încă o dovadă a 
justeței 
României, 
tru prima

inițiativelor 
care, pen- 
dată de la

crearea O.N.U., a adus 
în dezbaterea acestui 
înalt forum interna
țional problemele ti
neretului, ale educărlî 
sale în spiritul păcii, 
libertății, justiției, res
pectului reciproc și în
țelegerii.

Reprezentanții tine
retului din multe țări 
apreciază convocarea 
Adunării mondiale a 
tineretului ca un în
semnat aport la pro
movarea principiilor 
fundamentale ale Car
tei O.N.U. și dreptului 
internațional.

Pe de altă parte exis
tă convingerea că a- 
ceastă reuniune a tine
retului mondial și-ar fi 
amplificat însemnăta
tea ți ar fi fost cu ade
vărat 
cazul în care s-ar fi 
creat condiții pentru 
reprezentarea, fără dis
criminări, a unor or
ganizații și mișcări 
de tineret revoluțio
nare și democratice, 
care au un rol activ 
în lupta antiimperia- 
listă, pentru liberta
te, democrație, pace ți 
progres social. O ase
menea discriminare 
nejustă s-a produs fa
ță de tineretul din 
R. P. Chineză. .

Adunarea își va în
cheia lucrările la 18 
iunie. In afară de 
două-trei ședințe ple
nare, toate celelalte 
ședințe se vor desfă
șura pe comisii.

Desfășurîndu-și lu
crările sub deviza 
„Pace, progres, coope
rare internațională", 
Adunarea mondială a 
tineretului se înscrie 
ca un important prilej 
pentru reprezentanții 
tinerei generații a zi
lelor noastre de a-și 
face cunoscute opțiuni
le, hotărîrea de a ac
ționa pentru instaura
rea unei lumi în care 
să-și găsească împlini
re aspirațiile sale de 
pace și progres.

universală în

New York.
C. ALEXANDROAIE

agențiile de presă transmit
Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Popular 

ReVOtUțiOnar Mongol cu privire la pregătirile in vederea aniversării, 
la 11 iulie 1971, a 50 de ani de la victoria revoluției populare a fost dată 
publicității la Ulan Bator. în hotărîre sînt prevăzute diferite măsuri consa
crate oglindirii transformărilor din viața poporului mongol în decursul celor 
50 de ani de edificare a socialismului.

Ședințele plenare ale ce
lor două camere ale Adu
nării Federale a R. S. Ceho
slovace au început miercuri 
la PraQO» Dupa cum anunță agen
ția C.T.K., cu acest prilej s-a retras 
calitatea de deputat mai multor per
soane, printre care Alexander Dub- 
cek și Oldrich Cernik.

Președintele Franței, G. 
Pompidou, a prezidat marți, 
la Palatul Elysee, o reuniu
ne, cu participarea primului minis
tru, Jacques Chaban Delrnas, minis
trului economiei și finanțelor, Valăry 
Giscard d’Estaing, și a altor membri 
ai guvernului, în cadrul căreia au 
fost examinate o serie de probleme 
economice ale țării, îndeosebi cele 
legate de cheltuielile bugetare ale mi
nisterelor pentru anul 1971.

In Norvegia se extinde 
mișcarea de protest împo
triva planului de aderare a 
acestei țări la Piața comu- 

în multe regiuni s-au creat co
mitete de acțiune care au misiunea 
de a informa opinia publică despre 
efectele dăunătoare ale eventualei in
trări a Norvegiei în C.E.E. Organiza
torii acestor comitete, printre care se 
numără reprezentanți ai unor partide 
politice și ai unor organizații de ti
neret. sindicale și țărănești, cer ca 
problema aderării Norvegiei la Piața 
comună să fie soluționată pe calea 
unui referendum popular.

în cadrul unei întîlniri cu 
reprezentanți ai agențiilor 
de presă, radioului și tele
viziunii austriece, ai ziarelor*și ai altor publicații, Porfir Negrea, 
vicepreședinte al Oficiului Național 
de Turism, a vorbit despre dezvolta
rea turismului în România, infor- 
mînd despre măsurile luate de 
O.N.T. pentru crearea unor condiții

optime tuturor celor care vor să ne 
viziteze țara. La întîlnire a luat par
te ambasadorul României la Viena, 
Dumitru Aninoiu.

Președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Bir- 
mane, §eneralui Ne wu, a sosit 
miercuri într-o vizită oficială de două 
zile în India. El va avea convorbiri 
cu premierul Indira Gandhi și cu 
alte oficialități indiene, cu care va 
examina probleme de interes comun, 
precum și aspecte ale evoluției si-, 
tuației din Asia de sud-est.

In

Un acord comercial între 
Suedia și Uniunea Sovie
tică pe Per>oada 1971—1975 a fost 
semnat miercuri la Stockholm,
document se specifică că părțile vor 
extinde în continuare legăturile co
merciale bilaterale, atit în ce privește 
livrările reciproce de mărfuri tradi
ționale, cît și schimburile unor noi 
mărfuri.

LONDRA

LONDRA 8 (Agerpres) — Noul mi
nistru de finanțe al Marii Britanii, 
Iain Macleod, a prezentat în Came
ra Comunelor un raport asupra si
tuației economice, în care se atrage 
atenția că inflația reprezintă proble
ma cea mai serioasă pe care o in- 
timpină actualul guvern conservator. 
Nivelul producției britanice, aprecia
ză raportul, a stagnat, iar numărul ’ 
șomeriloi- continuă să fie ridicat. De 
asemenea, raportul a scos în eviden
ță faptul că indicele oficial al prețu
rilor cu amănuntul a acuzat o creș
tere de 5,5 Ia sută în luna mai, 
comparație cu aceeași perioadă a 
nului trecut. După ce a avertizat 
supra necesității supravegherii 
continuare a balanței de plăți, .. 
nistrul britanic a precizat că datoria

in 
a- 
a- 
în 

mi
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Prima conferință a sin
dicatelor din țările bazinu
lui Caraibilor si*a încePut lu- 
crările în centrul administrativ al 
Insulei Curasao, Willemstadt. Princi
pala problemă aflată pe agenda con
ferinței o constituie examinarea căi
lor de întărire a unității mișcării 
sindicale din această zonă a lumii.

Președintele Nixon a in
tervenit personal pentru a 
împiedica continuarea unei 
greve dec^arate de Cîteva mii da 
salariați de la trei companii ferovia
re americane. Șeful executivului a 
semnat un ordin, prin care este crea
tă o comisie de urgență, însărcinată 
cu examinarea litigiului dintre pro
prietarii celor 
dicatul unit 
transporturi, 
măsuri, greva 
mod automat pe timp de 30 de zile.

Ploile torențiale căzute 
în Iran *n u*timele zile au provo
cat inundații în diferite regiuni ale 
țării. In localitatea Fasham, în apro
piere de Teheran, cinci persoane 
și-au pierdut viața. De asemenea, în 
regiunea capitalei, căile de comuni
cație au fost avariate.

trei companii și Sin
ai muncitorilor din 

Ca urmare a acestei 
a fost suspendată în

externă a Angliei pe termene scurte 
și mijlocii a fost redusă de la 3 363 
milioane lire sterline la sfirșitul a- 
nului 1968 la 1 461 milioane lire la 
30 iunie a.c. Din raport reiese că 
„balanța de plăți este excedentară 
grație veniturilor invizibile, deși co
merțul vizibil cunoaște în ultima vre
me o tendință de înrăutățire".

Pe de altă parte, ministrul brifa- 
nic a afirmat că nu va prezenta în 
această toamnă un buget interimar, 
așa cum se preconiza în zilele care 
au urmat alegerilor generale de la 
18 iunie. Lipsa unui asemenea buget, 
a menționat Macleod, nu va împiedi
ca totuși guvernul conservator să a- 
dopte în timp util măsuri pe care 
le-ar considera necesare în vederea 
controlului economiei.
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