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PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE STAT, NICOLAE CEAUȘESCU, 

VA FACE 0 VIZITĂ 
OFICIALA 1N AUSTRIA

La invitația președintelui federal al Republicii Austria, Franz Jo
nas, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa, Elena Ceaușescu, vor face o vizită ofi
cială în Austria, intre 21—25 septembrie 1970.

Tovarășul
Gheorghe Stoica 

a împlinit 70 de ani 
Scrisoarea Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al P.C.R.

CULTURILOR
SUCCESIVE

Din zonele lovite de inundații

o Strîngerea griului sâ se Intensifice și în județele 
din centrul și nordul țârii ® Toate mijloacele meca
nizate și la nevoie secerile și coasele sâ fie folosite 
la recoltare I o Dupâ recoltare, culturile succesive 
sâ fie grabnic însâmînțate pe întreaga suprafațâ 

prevâzutâ

Emoționante scrisori 
adresate tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
„RECUNOȘTINȚA NOASTRĂ FIERBINTE PENTRU 

RECONSTRUCȚIA CĂMINELOR, PENTRU REFACEREA VIEȚII11

Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român a adresat tovarășului 
Gheorghe Stoica, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ou prilejul împlinirii a 70 
de ani, următoarea scrisoare :

Dragă tovarășe Stoica,
Cu prilejul împlinirii a 70 de ani 

de viață, Comitetul Executiv al 
Comitetului Centrai al Partidului 
Comunist Român îți adresează, cu 
profundă căldură și stimă tovără
șească, cordiale felicitări și urări 
de sănătate și fericire.

Partidul nostru comunist, noi toți 
cei care te cunoaștem din munca 
de fiecare zi dăm o înaltă apre

în această «ăptămînă, unitățile a- 
grioole au intrat In perioada de vîrf 
a campaniei de recoltare, o dată cu 
pirguirea lanurilor de grîu pe supra
fețe întinse și în județele din cen
trul și nordul țării. Din datele cen
tralizate la Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii rezultă că. pînă în 
ziua de 19 iulie a.c., recoltatul or
zului s-a efectuat pe 96 la sută din 
suprafața cultivată în întreprinderile 
agricole de stat și pe 88 la sută în 
cooperativele agrioole. încheierea 
recoltatului acestei culturi este o 
chestiune de zile. Totuși, datorită 
faptului că lanurile de orz rămase 
au ajuns într*un stadiu de supra- 
coacere, se impune urgentarea lu
crărilor pentru a evita scuturarea 
boabelor.

Principala atenție trebuie acorda
tă în prezent recoltării, transportu
lui șl depozitării corespunzătoare a 
griului. Recoltatul acestei culturi s-a 
efectuat pe 40 la sută din suprafața 
cultivată În întreprinderile agricole 
de stat și pe 25 la sută In cooperati
vele agricole. Mai avansate sint uni
tățile agricole din sudul țării, unde 
realizările însumează 50 la sută în 
întreprinderile agricole de stat și 41 
la sută în cooperativele agricole. Ce
le mai bune rezultate au fost obți
nute în I.A.S. din județul Ialomița, 
care au strîns griul de pe 78 la sută 
din suprafețe, cele din județul Tul- 
cea, care au realizat 75 la sută din 
total, Ilfov și Brăila — 70 la sută. 
In cooperativele agricole din județul 
Brăila, griul a fost strîns de pe 76 
la sută din suprafața totală, în cel» 
din Buzău — de pe 71 la sută, Ia

lomița — 66 la sută, Tulcea — 65 la 
sută.

Sub aspectul rezultatelor. Intre 
județele din aceleași zone, deci cu 
condiții comparabile, există mari 
diferențe datorate. în principal, ne- 
folosirii la întreaga capacitate a 
combinelor, pe întreaga durată a zi- 
lei-lumină. In unele coopera
tive agricole din județele Olt, Dolj 
ș.a., combinele intră tîrziu în lanuri 
dimineața și încheie lucrările cu 
mult înainte de apusul soarelui. 
Defecțiunile la combine nu sint 
înlăturate cu operativitate, nu 
se asigură oameni și mijloace de 
transport suficiente. Iată un exem
plu, din multe altele. Unul dintre 
combinerii care lucrau la cooperati
va agricolă Caracal, cu o combină 
de tip „Gloria", recolta numai 8 to
ne de grîu pe zi — cu mult mai pu
țin decît capacitatea acestui utilaj 
de mare randament, din cauză că nu 
s-au asigurat suficiente mijloace de 
transport. Cu aceeași combină, 
transferată Ia cooperativa agricolă 
Fărcașele, același combiner reali
zează cîte 40 tone de grîu pe zi. 
Consiliul de conducere al acestei 
unități, prețuind așa cum se cuvine 
aportul mecanizatorilor, le-a asigu
rat condiții bune de muncă. între 
altele, camioanele au fost etanșei- 
zate cu folii de polietilenă pentru 
transportul boabelor în vrac, fără 
nici o pierdere.

Din informațiile sosite la redacție

C. BORDEIANU

(Continuare In pag. a III-a)

Prin cuvinte impresionante, din adîncul inimii, locuitorii din lo
calitățile care au înfruntat urgiile apelor împărtășesc tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat, simțămintele de profundă, 
recunoștință pentru ajutorul acordat.

„Cuvintele prin care încerc să 
exprim ceea ce simt eu. Benea 
loan, muncitor zidar in cadrul sec
ției L. 2 C.F.R. și care locuiesc în 
Alba Iulia pe str. Andrei Mure- 
șeanu nr. 66 — una dintre străzile 
crunt lovite de inundațiile din luna 
mai — sint prea puține și prea să
race ca să redea tot ceea ce ar tre
bui să spun, să exprime recunoștin
ța, mulțumirea mea și a familiei 
pentru ajutorul ce mi se acordă. 
Prin grija partidului, cu ajutorul ce 
l-am primit de la stat, sint sigur 
că îmi voi reface locuința.

Dați-mi voie, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca în aceste mo
mente de adîncă emoție să spun că 
lacrimile îmi curg de bucurie. Oare 
cînd în trecut s-a mai petrecut așa 
ceva ? Ca forțele dezlănțuite aie 
naturii să-ți pustiască totul și să 
simți alături de tine toată țara, tot 
poporul. E de necrezut. Dar acesta 
e adevărul.

Mă număr printre cei care au pri
mit ajutor în bani din indemnizația 
de deputat în Marea Adunare Na
țională pe care dumneavoastră ați 
oferit-o cu atîta generozitate fami
liilor ce au avut de suferit de pe 
urma inundațiilor. Acest lucru va 
rămine adînc întipărit în inima și 
cugetul meu și al familiei mele. Am 
primit un ajutor peste așteptările 
mele.

Alături de comuniști, printre care 
mă număr și eu, de întregul popor, 
nu îmi voi precupeți eforturile și 
voi lupta din răsputeri pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
producție, iar după orele de pro- 
g.am mă voi număra și de aici 
înainte printre cei mai activi parti- 
cipanți la refacerea orașului în care 
trăiesc.

îngăduiți-mi ca încă o dată să-mi 
exprim toată recunoștința mea și a 
familiei pentru ajutorul oe mi s-a 
acordat și să vă doresc să ne trăiți 
ani mulți, plini de sănătate, și să 
ne conduceți cu aceeași clarviziune 
și înțelepciune pe drumul înfloririi 
continue a scumpei noastre patrii 
— România socialistă".

„Sint un om simplu și în vîrstă 
șl am trecut prin multe în viața 
mea, am avut și greutăți multe, dar 
și bucurii — scrie Holes Andrei, 
macaragiu la gara C.F.R. Satu-Mare 
transbord. Cu ochii plini de lacrimi 
am primit ajutorul pe care l-ați dat 
familiei mele, pentru care vă rog 
să primiți din tot sufletul cele mai 
calde mulțumiri.

Lucrez de 20 de ani. în toată via
ța mea am muncit cinstit. Toată 
munca și agoniseala mea de o viață 
mi-a distrus-o însă, în cîteva clipe, 
atît de nemilos, furia apelor revăr
sate din Someș. Vizita dumneavoas
tră, stimate tovarășe Ceaușescu, în 
orașul nostru în acele momente

groaznice pentru noi și întreaga 
țară mi-a întărit convingerea mea 
și a tuturor în dragostea cm care ne 
înconjurați. în grija părintească 
car<5' ne-o purthți. Vizita dumnea
voastră, cuvintele de îmbărbătare 
care ni le-ați adresat au constituit 
pentru- noi un suport moral de ne
prețuit, pentru care vă sîntem 
profund recunoscători.

în prezent muncim la blocurile 
care se construiesc pentru noi și 
unde ne vom muta. Va fi un car
tier nou. al viitorului, așa cum se 
și numește, unde ne vom reface 
gospodăria, muncind alături de toți 
locuitorii orașului nostru, fără deo
sebire de naționalitate, alături de 
întreaga țară, pentru a face ca pe 
locul distrugerilor să înflorească o 
viață nouă.

Vă rog încă o dată, stimate to
varășe secretar general, să primiți 
din partea mea și a familiei mele 
cele mai recunoscătoare mulțumiri 
pentru ajutorul personal pe care ni 
l-ați dat. Vă asigur că voi munci 
și în viitor cu aoeeași dragoste pen
tru refacerea orașului nostru, pen
tru a-1 face mai frumos, că voi păs
tra pentru partidul și statul nostru, 
pentru dumneavoastră personal, cel 
mai profund atașament, că voi răs
punde prezent la toate chemările, 
pentru a-mi aduce modesta mea 
contribuție la construirea socialis
mului în patria noastră scumpă...".

„Scumpul și iubitul nostru con
ducător, eu și familia mea, cu trei 
copii, precum și părinții mei bă-

(Continuare în pag. a V-a)

STRADA 0 HOTĂRlRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI PRIVIND

test de comportare socială civilizată
Strada. O secțiune în civilizația 

orașului, care dezvăluie — în afara 
trăsăturilor estetice privind arhitec
tura, sistematizarea și buna rînduială 
— elemente de etică, de comporta
ment și conviețuire socială. Bună
oară, strada craioveană : animată, 
optimistă, ca strada oricărui oraș în 
care dezvoltarea Industrială a pre
lungit ziua productivă la 24 de ore 
din 24, împărțind-o In trei schim
buri ; în care elementul nou al 
vieții universitare a adus un spor 
de cultură și de tinerețe ; în care 
instituțiile cultural-artistice și parcul 
de agrement invită cetățeanul la 
spectacol și recreare.

Și totuși, pe strada aceasta — așa 
cum o știm noi, animată, civilizată, 
familiară, cadru propice pentru o 
purtare demnă și un schimb folosi
tor de impresii — apare și nedorita 
contravenție. Este vorba despre acel 
cetățean fără vîrstă care, necontro- 
lîndu-și în unele momente conduita, 
intră In dezacord cu regulile de 
conviețuire socială, cu ordinea și li
niștea colectivității. Nu sînt întot
deauna fapte grave, dar nestăvi
lite la vreme pot deveni ; nu 
sînt recidive, dar nesancționate 
prompt pot vicia. Tocmai asemenea 
considerente a avut în vedere legiui
torul cînd a elaborat cunoscutul de
cret pentru stabilirea și sancționarea 
unor contravenții din această impor
tantă sferă a relațiilor sociale, cum 
sint conviețuirea colectivă, ordinea 
și liniștea publică.

Cercetăm la Judecătoria munici
piului Craiova cîteva dosare asupra 
cărora instanța s-a și pronunțat. 
Sînt contravenții pe care cei în 
cauză, făptuitorii, le puteau lesne 
evita. Firește, dacă n-ar fi uitat de 
demnitate și de răspunderea civică.

Ion Gheorghe, în vîrstă de 27 de 
ani, venind „bine dispus" de la o 
petrecere, a adus injurii unor cetă
țeni pașnici și reprezentantului pri
măriei. Urmarea : două luni închi
soare corecțională. Marin Nicolae 
(21 de ani) s-a bătut într-un local 
public cu alți scandalagii ca el. Două 
zile mai tîrziu s-a pomenit la închi
soare. Dumitru Enoaica, în vîrstă de 
55 de ani, deci om cu pretenții la ex
periență de viață și seriozitate, a 
provocat, din te miri ce, un scandal 
în autobuz, jignind personalul ma
șinii și pasagerii acesteia. A ajuns și 
el acolo unde nu mai fusese nicio
dată.

Cum se vede, orice cetățean, in
diferent de vîrstă, sex, profesie, care
ișl pierde controlul, care disprețuieș
te normele de comportare în socie
tate poate ajunge 
eticii sociale, cu 
decurg. De altfel, 
din zilele cînd

peste limitele 
consecințele ce 
chiar într-una 
ne aflam la

Craiova s-a petrecut un caz revela
tor. La restaurantul „Minerva" iz
bucnise scandalul ziua în amiaza
mare. Un om cu tîmplele sure luase 
de piept pe un alt individ și „spec
tacolul" continua spre indignarea

generală. Doi tineri opriți lîngă noi 
și-au declarat surprinderea și dez
aprobarea. „11 cunoști pe cel cu 
părul sur ?“ — întrebă unul. „E in- 
ginerul-șef al șantierului"... „O si
tuație penibilă !“, adăugă celălalt. 
Prin urmare, aveam de-a face cu un 
intelectual. A venit un lucrător de 
miliție și i-a luat. Poate că azi sînt 
și sancționați. Indiferent de „moti
vul lui", inginerul-șef trebuia să se 
gîndească înainte de a fi reacțio
nat a-tît de degradant, dacă nu la li
niștea publică, cel puțin la presti
giul propriei sale persoane. Acum e 
cam tîrziu... Este caracteristic că 
multe din cazurile menționate de 
încălcare a normelor de conduită 
morală s-au produs sub influența 
consumului abuziv de alcool. Aceas
ta reliefează și mai mult nocivita
tea socială a patimii beției și impune 
factorilor de răspundere în dome- 
niul educației, întregii societăți o 
activitate perseverentă, cu folosirea 
metodelor de convingere și de con- 
strîngere, pentru combaterea acestui 
viciu cu consecințe degradante pen
tru persoanele in cauză și dăună
toare pentru mediul social.

Am avut o scurtă convorbire 
pe această temă cu maiorul Teo
dor Vinerean, adjunct al coman
damentului miliției orășenești.

Z. ȘTEFAN

(Continuare in pag. a Il-a)

încadrarea in muncă a absolvenților 
liceelor industriale, agricole, silvice, 

economice si sanitare
Consiliul de Miniștri a emis o ho- 

tărîre privind repartizarea și înca
drarea în muncă a absolvenților învă- 
țămintului de zi al liceelor industria
le, agricole, silvice, economice și sa
nitare.

Hotărîrea prevede că absolvenții 
acestor licee care nu continuă studi
ile în învățămintul superior la cursul 
de zi vor fi repartizați în activități 
productive tehnice, economice sau sa
nitare. Aceștia vor fi încadrați la 
locurile de muncă in specialitatea 
obținută prin studii sau în speciali
tăți înrudite pentru care se cer stu
dii medii de specialitate sau ca mun
citori calificați în meserii care soli
cită cunoștințe tehnice de nivel me
diu.

Ministerele, celelalte organe cen

trale și locale in subordinea cărora 
funcționează liceele industriale, agri
cole, silvice și sanitare vor lua mă
suri de repartizare în producție a ab
solvenților acestora corespunzător 
cu necesitățile organizațiilor socia
liste. La repartizare se va ține sea
ma și de necesarul celorlalte organe 
centrale și locale care nu pregătesc 
asemenea cadre. In ceea ce privește 
absolvenții liceelor economice, repar
tizarea în muncă a acestora se va 
face pe baza unui plan anual de re
partizare numerică, întocmit de Mi
nisterul Muncii, alte ministere, orga
ne centrale și locale, corespunzător

(Continuare in pag. a IV-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
îmi este plăcut să exprim, in numele meu și al guvernului și po

porului irakian, sincerele noastre mulțumiri pentru amabilul dumnea
voastră mesaj de felicitare adresat cu ocazia Zilei naționale a Irakului.

La rîndul nostru, vă transmitem, în mod călduros, aceleași bune 
urări.

AHMED HASSAN AL-BAKR
Președintele Republicii Irak

ciază, de asemenea, In mod deose
bit, aportul pe care l-ai adus, în 
anii de după 23 August 1944 — ca 
membru al Comitetului Central, 
in activitatea de partid, sindicală, 
în aparatul de stat — la lupta pen
tru instaurarea puterii populare și 
construirea noii orînduiri sociale, Ia 
înflorirea României socialiste, la 
înfăptuirea întregii politici a Par
tidului Comunist Român.

Apreciind devotamentul tău față 
de partid și fidelitatea față de in
teresele poporului nostru, Comi
tetul Central al partidului te-a ales 
membru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central. în această 
funcție de deosebită răspundere,
împreună cu ceilalți conducători

ai partidului, ai 
adus și aduci o 
contribuție pre
țioasă la elabo
rarea politicii in
terne și externe a 
partidului și sta
tului nostru.

Noi toți apre
ciem fermitatea 
cu care militezi 
pentru a contri
bui la realizarea 
cu succes a hotă- 
rîrilor Congresu
lui al X-lea de 
făurire a societă
ții socialiste mul
tilateral dezvolta
te, pentru ridi
carea continuă a 
bunăstării mate
riale și spirituale 
a întregului po
por. în mod deo
sebit dorim să 
menționăm cu a- 
eest prilej preocu
parea conducerii 
partidului, din ca
re faci parte, pen
tru întărirea Par
tidului Comunist 
Român, a unității 
rîndurilor sale, 
pentru creșterea

continuă a rolului său de forță po
litică conducătoare a societății 
noastre socialiste.

Ai participat și participi, de ase
menea, activ, în cadrul conducerii 
partidului, la acțiunile pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare 
multilaterală cu toate țările socia
liste, pentru întărirea unității sis
temului socialist mondial, pe baza 
marxism-Ieninismului și a inter
naționalismului proletar, pentru 
întărirea solidarității P.C.R. cu par
tidele comuniste și muncitorești, 
cu toate forțele antiimperialiste. în 
același timp, îți aduci contribuția 
Ia realizarea politicii României de 
colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială, la cauza prieteniei între po
poare, a păcii în întreaga lume.

îți dorim, scumpe tovarășe 
Stoica, ani mulți și putere de mun
că, spre a putea duce mai departe 
frumoasa activitate pe care ai des- 
fășurat-o în slujba partidului, a 
poporului român.

La această aniversare î'i adresăm 
cu toții, din adîncul inimii, un cald 
și sincer „La mulți ani!“.

ciere activității pe care ai desfășu- 
rat-o, cu pasiune revoluționară și 
dăruire, timp de mai bine de cinci 
decenii, ca militant al partidului, 
pentru realizarea idealurilor de li
bertate, progres și pace ale poporu
lui român, pentru cauza nobilă a 
edificării socialismului și comunis
mului în România.

Fiu devotat al clasei muncitoare, 
te-ai dăruit încă din tinerețe miș
cării muncitorești, ai luat parte ac
tivă la constituirea detașamentului 
ei marxist-leninist — Partidul Co
munist Român — la glorioasa acti
vitate de o jumătate de secol a 
partidului nostru. îndeplinind cu 
abnegație și devotament sarcinile 
încredințate de partid, ai adus o 
contribuție de seamă la lupta îm
potriva orînduirii burghezo-moșie- 
rești, la marile bătălii purtate de 
oamenii muncii pentru drepturi 
democratice, împotriva fascismului. 
Alături de sute de comuniști și 
antifasciști români, ai participat la 
luptele pentru apărarea Spaniei 
republicane și, apoi, Ia războiul 
antihitlerist, pînă la victoria finală 
asupra Germaniei naziste.

Partidul, poporul nostru apre

COMITETUL EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ
Comitetul Executiv al Comitetu

lui Central al Partidului Comunist 
Român a oferit luni seara, la Man- 
galia-Nord, o masă cu prilejul ce
lei de-a 70-a aniversări a zilei de 
naștere a tovarășului Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu cu soția, Elena Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumitru 
Popescu, Leon te Răutu, Vasile

Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blaj o viei, Miron Const anti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Carol Kiraly, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, cu soțiile 
lor, Mihai Marinescu, Ion Pățan, 
Constantin Pîrvulesou, Chivu 
Stoica, Gheorghe Vasilichi, Corne- 
liu Mănescu, Petre Ionescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., cu soțiile lcr.

Cu acest prilej, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gheorghe Stoica au 
rostit toasturi.

Conducătorii de partid și de stat 
l-au felicitat cu căldură pe sărbă
torit, adresîndu-i cordiale urări de 
sănătate și fericire.

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

Cu ocazia Zilei naționale a Belgiei, adresez Maiestății Voastre felici
tări cordiale și urări de pace și prosperitate poporului belgian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Concomitent, I 
pacient

„MEȘTERULUI MANOLE" IN REPARAREA LOCUINȚELOR

| și medic
în localul unității „Pati-bar" 

aparținlnd întreprinderii „Spi
cul" din Iași a avut loc, nu de 
mult, un accident regretabil. în 
urma exploziei unei butelii de 
aragaz, au fost accidentate per
soane, dintre care cîteva au 
suferit arsuri grave. Medicii, a- 
bia mai pridideau să facă față 
solicitărilor. Orice ajutor era bi
nevenit. Și ajutorul n-a întîrziat. 
Deși ea însăși bolnavă, internată 
într-o altă secție a spitalului de 
urgență din localitate, Gabriela 
lonescu, medic Ia o casă de co
pii, n-a pregetat să sară în aju
torul celor accidentați, aducând 
o contribuție importantă la a- 
cordarea primului ajutor medi
cal. Un gest uman, de medic.

Ar fi cazul...
Cooperativa meșteșugărească 

„Deservirea" din Rîmnicu-Vil- 
cea. După cum rezultă din ra
portul organelor financiare ju
dețene de control, de la ultima 
verificare șl pînă în prezent, 
la sus-numita cooperativă s-au 
înregistrat un număr de 274 ca
zuri de lucrări care n-au întru
nit condițiile de recepționare. 
De aci, o pagubă în valoare de 
aproape 150 000 lei. Cum mun
cesc meșteșugarii, de la această 
unitate ? 274 cazuri 7 Prea mult I 
Este timpul să se facă „un sin
gur caz".

Cazul „Deservirii".

fum
Recent, echipe de control din 

cadrul comandamentului pom
pierilor au efectuat un control în 
41 de unități de industrie lo
cală din județele Covasna, Ma
ramureș, Sibiu, Sălaj, Harghita, 
Ialomița șl Mehedinți, pentru a 
vedea, cum sînt aplicate și res
pectate normele de prevenire 
a incendiilor. S-a constatat că 
la atelierul de mobilă din Sibiu 
(str. 11 Iunie 7), la întreprinde
rile din Călărași și Fetești, la 
„Maramureșana" din Sighetul 
Marmației și altele, materia 
primă și produsele finite erau 
depozitate pe căile de evacuare 
sau în apropierea unor clădiri 
care puteau lua cu ușurință foc. 
Alte unități, de pildă ate
lierul de mobilă din Dumbră
veni sau cel de binale din Me
diaș, funcționează în localuri 
neadecvate, iar la întreprinderi ca 
„Băimăreana", secția de prefa
bricate din Ulmeni (Maramureș), 
etc, s-au constatat grave defi
ciențe la instalațiile electrice, 
precum șl la cele de ventilație 
și încălzire. Față de această si
tuație, echipele de control au 
dispus sancționarea unul număr 
de 21 întreprinderi care nu au 
înțeles să la măsurile de rigoare. 
Precum se vede, „s-au ars" ! 
Mai bine însă așa dedt altfel...

Greutățî...
ușoare>

Ca orice vînzător, Titu 
responsabilul centrului nr. 
distribuire a legumelor 
lea Grivițel 152-București) a- 
vea șl el „greutăți". Dar cu o- 
cazia unui control efectuat de 
organele de miliție, greutățile 
sale s-au dovedit nespus de u- 
șoare. Astfel, cea de 1 kg măsu
ra... 920 grame, iar greutatea de 
500 grame doar 460. Cu aceste 
greutăți false „ușura" sacoșa di- 
enților. Conform procedurii de 
urgență, el a fost trimis în fața 
Instanței. La stabilirea pedepsei 
vor trage în balanță și cele 5 con
damnări pe care, recidivist fiind 
(cum de n-au știut acest lucru 

cei care l-au angajat 7 !), le avea 
la activ. îl așteaptă o sancțiune 
hlne „dntărită".

Dinu, 
18 de
(Ca-

Fondul locativ — proprietate a sta
tului, administrat de către întreprin
deri aflate în subordinea consiliilor 
populare, reprezintă o mare avuție : 
peste 40 de miliarde lei; Pentru repa
rarea și întreținerea imobilelor se 
cheltuiesc anual de către stat sute 
de milioane de lei, pe lingă sumele 
cheltuite de către locatari. An de an 
se fac reparații curente sau capitale, 
revizuiri de instalații, modernizări și 
sporiri de confort la un mare număr 
de imobile mai vechi, dar încă trai
nice.

Pe parcursul celor peste două de
cenii de administrare a fondului lo
cativ, în multe din orașele țării — 
București, Timișoara, Brașov, Con
stanța, Ploiești etc — s-a acumulat 
o bogată experiență în ce privește în
treținerea și repararea locuințelor. 
Bunăoară, în Capitală, pentru o mal 
bună organizare a acestei activități 
s-a recurs la zonarea și ciclizarea 
activității de reparații, ceea ce duce 
la o mai economicoasă folosire a 
materialelor, Ia o mai rațională uti
lizare a forței de muncă. La Con
stanța s-a trecut, în ultimul an, la 
Identificarea prealabilă a Imobilelor 
ce vor fi reparate în anul următor. 
Această operație s-a făcut cu ajutorul 
unor comisii alcătuite din specialiști 
ai întreprinderii de locuințe și loca
luri șl ai consiliului popular. Preo
cupări asemănătoare se întîlnesc ș! 
în alte orașe.

Nu e mal puțin adevărat că, nici 
în Capitală, nici la Constanța, Plo
iești și Brașov, pentru a enumera 
doar orașele care au format obiectul 
Investigației noastre, activitatea de 
Întreținere și reparații a fondului 
locativ nu se desfășoară încă la ni
velul exigențelor și intereselor statu
lui și ale locatarilor. Ce avem In 
vedere 7 Pe de o parte, durata exa
gerat de mare a unor lucrări, ur
mare, printre altele, a slabei orga
nizări si a dispersării șantierelor de 
reparații, Iar, pe de altă parte, cali
tatea frecvent nesatisfăcătoare a lu
crărilor efectuate.

Degeaba se fac planuri la flecare 
sfîrșit de an, degeaba sînt progra
mate lucrări cu termene fixe, dacă
— așa cum ne spune ing. N. Cheșcă 
de la I.G.L. Brașov — pe parcurs 
Intervin tot felul de restructurări, 
amînări, decalări.

Aspecte asemănătoare se pot cita 
șl din Ploiești sau Constanța. în 
Capitală putem vorbi chiar de nume
roase cazuri de reparații cu durată 

• mai 
din 
pil- 

la
. ._____ ora

actuală doar o mică parte din repa
rațiile necesare să fie efectuate, 
dar și acestea în rate și de mântuială. 
Cine-i vinovat 7 I.A.L. 1., I.C.R. Flo- 
reasca — executanta lucrării, sau 
Chiar Direcția generală de gospodă
rie locativă, care a asigurat locatarii 
că „pînă la 23 martie a.c. lucrările 
vor fi terminate" (!)

Pentru asemenea stări de lucru nl 
se oferă tot felul de explicații : „Sîn
tem solicitați deseori pentru interven
ții urgente, fapt pentru care intreru- 
pem lucrările" — susține ing. N. 
Cheșcă din Brașov ; o justificare ase
mănătoare prezintă și N. Hîrșulescu, 
ing. șef al I.L.L. Constanța, unde pla
nul lucrărilor de reparații pe semes
trul I a fost realizat în proporție de 
numai 80 la sută. La Ploiești și în Ca
pitală, principalul argument pe care-1 
invocă atît cei care administrează cît 
și cei care efectuează lucrările este 
lipsa de meseriași. Ni se spune că 
mîna de lucru calificată lipsește 
sau se deplasează către marile 
șantiere de construcții. Se pune însă 
întrebarea : cine trebuie să pregă
tească cadrele necesare, dacă nu în
treprinderile interesate sau forurile 
tutelare ale acestora 7 Fapt e că, de 
ani de zile, nu se mai pregătesc tini
chigii ; în număr cu totul insuficient 
se califică tîmplari, dulgheri, zidari
— și aceștia se pregătesc in alte rețele 
decît cea a întreprinderilor de repa
rații. Concluzia : este nevoie de 
o preocupare fermă, consecven
tă în pregătirea cadrelor cali
ficate, pentru ca să poată activa

în mod corespunzător acest sector de 
reparații, căruia îi revin importante 
sarcini de deservire a populației.

Multe nemulțumiri au drept origine 
calitatea nesatisfăcătoare a reparații
lor. Ni s-au sesizat numeroase cazuri 
cînd după schimbarea lnvelitorll, 
ploaia trece prin acoperiș mal abitir 
dedt înainte (strada Dumbrava Roșie 
nr. 9, București, Locomotivei nr. 1, 3, 
4, 5, 6 din Ploiești, str. Marc Aureliu 
nr. 4 Constanta ș.a.). Nu este vorba 
de cazuri izolate, ci de mii de acope-

© După reparație, plouâ-n 
casa mai vîrtos ® Cer* 
cui vicios: reclamație - 
constatare - promisiune - 
reparație - reclamație 
ș.a.m.d. © Cum pregătești 
meseriașii, așa dispui 

de ei...

record de cîte doi, trei și chiar 
mulți ani. Locatarii imobilului 
str. Frumoasă nr. 43, corp A, de 
dă, au început diligențele lor 
I.A.L. 1, în 1965, pentru ca la

rișurl care provoacă necazuri locata
rilor din casele respective. Dato
rită calității necorespunzătoare, exe
cuției superficiale, lucrările de re
parații amintesc legenda „meșterului 
Manole" : ce se zidește ziua se dă- 
rîmă noaptea... Este însă o legendă 
costisitoare, care afectează fonduri 
bănești, irosește materiale de con
strucție, contribuie la degradarea lo
cuințelor, provoacă nemulțumirile ce
tățenilor.

Pentru fiecare lucrare există un ter
men de garanție, lnlăuntrul căruia tre
buie remediate toate operațiile de
fectuos executate. Ce se intîmplă însă 
în realitate 7 Locatarul „fericit" cu o 
astfel de reparație se plînge între
prinderii de administrație locativă ; 
aceasta, la rindul ei, invită întreprin
derea reparatoare să facă remedierile 
necesare, iar aceasta iși trimite un 
delegat să facă constatarea. De cele 
mai multe ori, vizita făcută la domi
ciliul reclamantului se soldează cu 
promisiunea fermă că „în cîteva zile, 
lucrarea va fi remediată". Trec zile, 
săptămîni, luni și chiar ani, timp în 
care ciclul reclamație-constatare-pro- 
misiune se repetă.

Ne-am referit mal în amănunt la 
acoperișuri ; dar situații asemănătoa
re se prezintă și la alte lucrări. Ast
fel, în zona de reparații de imobile 
din strada Toamnei nr. 15—65 din 
București, str. Vasile Alecsandri nr. 7, 
la Constanța și in alte orașe zugră
velile fațadelor, atractive în primele 
zile, au început, după nici două luni 
de la reparații, să se scorojească. Ce

va fl peste un an-doi este ușor de 
presupus.

Cine nu știe că la un Imobil, înain
te de a se face lucrările interioare — 
tencuieli, zugrăveli, instalații — se 
execută mai întîi reparația învelito- 
ril 7 La imobilul din str. Luca Stroicl 
13 — București, I.C.R. „Vitan" a pro
cedat tocmai pe dos. Ce a-a lntlmplat 
în timpul ploilor recente este lesne 
de închipuit. Alți bani, altă „distrac
ție"... Numai că aceste „distracții" se 
fac pe buzunarul statului, pe seama 
eforturilor pentru menținerea în stare 
bună a fondului locativ.

De ce nu se aplică și în acest sec
tor prevederile legale privind supor
tarea pagubelor de către cei care 
le-au provocat 7

Cum se ajunge la lucrări de proas
tă calitate 7 De obicei, cei din condu
cerea întreprinderii de administrare 
sau de reparare a fondului locativ 
dau vina pe insuficienta calificare a 
muncitorilor. Nu-i contrazicem. Este 
un refren vechi și cunoscut. De aceea 
trebuie să revenim și să spunem încă 
o dată că de ani de zile, de cînd îl 
tot auzim, se puteau pregăti multe 
promoții de muncitori calificați.

Nu mai puțin grave slnt însă feno
menele de indisciplină de pe unele 
șantiere. Insuficient controlate, dife
rite echipe de lucru de la I.G.L. șl 
I.R.C. Brașov folosesc timpul de lucru 
și materialele existente pe șantier 
pentru executarea unor „comenzi" 
particulare. „Ciubucul" are drept con
secință pe iîngă sustragerea unor 
mari cantități de materiale și execu
tarea de mîntuială a unor lucrări.

Asemenea fenomene trebuie com
bătute energic, printr-un oontrol exi
gent — atît pe cale financiară, dar 
mai ales la fața locului — din partea 
tehnicienilor. Nu se poate spune că 
nu s-au încercat în acest sens unele 
soluții. In Capitală, I.C.R. și I.A.L. au 
organizat pentru fiecare lucrare cîteva 
trepte de control, exercitat de diri- 
ginții I.A.L., șeful serviciului tehnic 
al I.A.L., conducerea tehnică a I.C.R. 
și conducerea I.A.L. Pe deasupra a- 
cestora există un control încrucișat, 
organizat de direcția generală de gos
podărie locativă. De controale și con
trolori, după cum se vede, nu ducem 
lipsă, dar nici de... reclamațil privi
toare la calitate. De unde se poate 
trage concluzia că nu controalele șl 
supracontroalele formale oferă solu
țiile cuvenite, ci, în primul rînd, buna 
organizare a lucrărilor, calificarea 
și cointeresarea muncitorilor, folosi
rea rațională a materialelor 
mentele hotărîtoare 
rarea unei activități 
treținere și reparare

ele- 
pentru desfăsu- 
eficiente, de în- 
a imobilelor.
Al. PLAIEȘU 
V. MIHAI 
N. MOCANU

Țapira 
cea isteață

Țapira este numele unei „pen
sionare" a canisei miliției din 
Brașov. Este un animal foarte in
teligent, care dă dovada unui ve
ritabil „fler" polițist. Dispunem 
și de probe in acest sens. Iată 
una : nu de mult, organele mili
ției din Făgăraș au fost sesizate 
că un individ a comis un furt în 
trenul personal 2003. Fiind sur
prins, hoțul a sărit din vagon, în 
timp ce trenul se apropia de sta
ția Făgăraș. Dimineața, lucrăto
rii miliției s-au deplasat în zona 
respectivă. Au adus-o cu ei și 
pe Țapira. Desigur, nu era ușor 
Bă adulmece urmele răufăcăto
rului, deoarece nu se știa cu pre
cizie locul în care acesta sărise 
din tren. Țapira a dat totuși de 
urmele lui, conducîndu-i pe mi
lițieni cu o precizie matematică 
la domiciliul său. în fața mlrîie- 
lilor... acuzatoare ale Țapirei, 
hoțul (Gheorghe Nemeș, un in
divid înrăit, care mai suferise 
alte 7 condamnări) a trebuit 
să-și recunoască vinovăția.

caz fusese „rezolvat".
încă

Rubricd redactata
Dumilru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

de :

Un grup de locatar!

■f

'f >■

• RECLAMAȚI!

• SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI

• Cele 3 terenuri de baschet, 1 de volei șl unul de 
handbal ale bazei sportive din str. Vasile Pîrvan 
(lingă Facultatea de drept), aparținînd asociației „Ști
ința", au intrat în neutilizare aproape totală. în timp 
ce sute de copii bat mingea pe trotuare și străzi — 
în vecinătate se află 2 licee și mai multe școli gene
rale — porțile acestei baze sportive stau ferecate cu 
lacăte și lanțuri, peste care s-a așternut rugina. E 
drept, unii copii mai curajoși sar gardul și, în schim
bul unor mici atenții, sînt lăsațl să joace „fotbal" pe 
terenurile bazei. în aceste condiții, nu e păcat să ră- 
mină neutilizate terenurile și instalațiile sportive 
existente 7

flat că reținerea s-a făcut în urma unei adrese a ca
sei de ajutor reciproc a Combinatului siderurgic Hu
nedoara. Le-am spus că n-am fost niciodată angajat 
la Hunedoara. Degeaba. Am arătat că în adresa casei 
da ajutor reciproc este vorba de Săiceanu Ștefan, ori 
pe mine mă cheamă Șeicaru Ștefan. Tot degeaba. 
M-am adresat și Procuraturii județului Brăila, iarăși 
degeaba. Ce să mal fac să intru în posesia banilor care 
mi-au fost reținuți dintr-o eroare grosolană 7

Șeicaru M. ȘTEFAN

• Referlndu-se la o scrisoare care sesiza abateri 
săvîrșite de unele cadre ale Uzinei Ciunget, care au 
pontat fictiv pe unii salariați, au bruscat sau ame
nințat pe alții, Comitetul județean de partid Vîlcea 
ne-a comunicat că 
„abaterile săvîrșite 
au fost discutate 
în adunare cu toți 
salariații lotului 
Rudăreasa și s-au 
stabilit următoare
le măsuri :

— S-a desfăcut 
contractul de mun
că brigadierului 
Gîtlan Toader și 
normatorului Ghi- 
ță Traian. Maistrul 
Mazilu Nicolae a 
fost mutat disci
plinar ;

— In ședința co
mitetului de partid 
s-a hotărît sanc
ționarea lui Gîtlan Toader cu „vot de blam cu aver
tisment" și schimbarea din funcția de secretar al or
ganizației de bază a lui Mazilu Nicolae ;

— Ing. Sandu Constantin, șeful lotului, a fost as
pru criticat".

• Circa 1 000 de garsoniere din cartierul Coștlla 
Lulcă, din apropierea șoselei Giurgiului, au rămas 
săptămîni de-a rîndul fără curent electric. Mo
tivul 7 Niște neînțelegeri între constructor — 
D.G.C.M. — șl beneficiar — D.G.C.L. Birocrați lipsiți ■ 
de răspundere, reprezentanții acestor întreprinderi lșl 
rezolvă socotelile pe seama locatarilor, care, o 

dată cu lăsarea se
rii, sînt în situația 
de a nu putea citi 
o carte sau privi o 
emisiune la tele
vizor, să urce pe 
scări și să meargă 
pe coridoare In
tr-un întuneric de
plin 1 De aseme
nea, la aceste 1 000 
de garsoniere nu 
se poate ajunge cu 
nici un fel de mij
loc de transport, 
deoarece ambele 
drumuri de acce« 
sînt pline de bălți, 
pe alocuri mai a- 
dînci de 50 cm. (Si

tuația e veche, nu se datorează ultimelor ploi).
Cerem consiliului popular municipal să pună capăt 

acestei stări de lucruri și să ia măsuri împotriva vi
novaților.

Jean IFTIM1E
director adjunct al Bâncii 
Agricole lași

Zoe MANOLESCU
Bloc D 8, cart. Berceni-sud 
București

• Lucrez la întreprinderea de construcțil-montaj 
București, șantierul Buzău, lotul Comana, jud. Dolj, 
în lunile aprilie și mal ale acestui an m-am pomenit 
cu o poprire pe salariu de 788 de lei. Neștiindu-mă 
dator, m-am adresat conducerii întreprinderii. Am a-

• De peste o lună de zile, în cîteva blocuri din car
tierul nostru (D 7, D 8, șl altele din Berceni), la ro
binete nu curge apă nici caldă, nici rece. în această 
situație, sîntem nevoiți să cărăm apă de la distanțe 
apreciabile. Locatarii au bătut drumurile la I.C.A.B. 
și direcția de specialitate a consiliului popular muni
cipal, dar n-au putut afla un răspuns mulțumitor. 
S-a invocat ba că sînt unele defecțiuni care trebuie 
Înlăturate, ba că se fac niște lucrări (!). Cînd șl cine 
va rezolva această situație, care, lesne de închipuit, 
ne supără mai ales acum în timpul verii 7

o în anul 1968, întreprinderea de prefabricate In
dustriale și deservire Ploiești a livrat C.A.P. Cozia, 
județul Iași, 5 966 de spalieri de beton. 1 850 spalierl 
au fost refuzați, din pricină că erau deteriorați. Spa- 
lierii respectivi, în valoare de peste 36 000 de Iei, se 
află și în prezent aruncați prin șanțurile de la mar
ginea șoselei. Este cazul, cred, să se stabilească de 
către conducerea întreprinderii cine va suporta pa
guba, care nu-i deloc mică, inclusiv cheltuielile de 
transport și de manipulare.

N. DINULESCU, președinte
I. RASPOPA, secretar 
ai Consiliului popular al comunei 
Mînâstirea Cașin, județul Bacdu

Dumitrașcu GEORGE
Aleea Ucea 2, Bl. P 7, ap. 54, sect. 5

• în cadrul circumscripției sanitare din comuna 
noastră se manifestă serioase lipsuri. Medicul-șef, dr. 
Vecsey-Pavel Mariana, pe Iîngă faptul că nu respectă 
programul, are o comportare jignitoare față de pu
blic. Bunăoară, în ziua de 7 Iulie s-a prezentat la 
serviciu cu o întîrziere de aproape 3 ore, deși era aș
teptată de mai mulți cetățeni din comună. In loc să 
înceapă consultațiile, s-a antrenat în discuții cu pa- 
cienții, jignind-o pe Ana Tolpău și refuzînd să-i con
sulte copilul grav bolnav. Am intervenit și noi da 
două ori, dar zadarnic.

Activitatea sanitară a fost analizată șl In cadrul 
organelor comunale. Cu prilejul acesta I s-au 
făcut tovarășei doctor recomandările necesare. Totuși 
continuă să aibă manifestări de genul celor relatate 
mai sus. Direcția sanitară județeană n-are nici un 
cuvînt de spus 7

• Răspunzînd unei scrisori semnată de Moldovan 
Lauran, Asteleanu Constantin, Bende Iosif și Chlciu- 
dean Aurel, de la Preparația cărbunelui Lupeni, Con
siliul județean al sindicatelor Hunedoara ne tace ur
mătoarele precizări :

Pentru curățitorii de bazine șt canale se prevede 
următorul echipament de protecție : haină foaie de 
cort hidrofugă, cizme de cauciuc șold, mănuși de pro
tecție, centuri de siguranță, ochelari de protecție șl 
mască de gaze. La poziția echipamentului de uzură, 
la plata căruia contribuie și salariații cu 50 la sută din 
valoarea lui, este prevăzut un combinezon de doc la 
2 ani și costum vătuit la 4 ani.

Acestea sînt echipamentele de protecție și de lucru 
la care aveți dreptul, potrivit legislației actuale în vi
goare".

Foto : Agerpres

în numeroase 
au fost con- 

în ultimii ani 
pe firele văi-

Un obiectiv Înscris pe agenda multor amatori de drumeție : Cabana Rarâu

STRADA
(Urmare din pag. I)

— NI s-a relatat un lucru 
îmbucurător : nici un caz 
de contravenție In rîndu- 
rile studenților și elevilor. 
Ce semnificație atribuiția- 
cestui fapt 7

— Este o dovadă în plus 
că prevenirea actelor care 
constituie contravenție ți
ne de educație. Ora de diri- 
genție are acum multe ele
mente de educație cetățe
nească. Și noi conlucrăm 
strlns cu facultatea și școa
la pentru a menține trează 
conștiința asupra urmări
lor pe care le poate avea 
o comportare necivilizată 
în societate. Firește, fap
tul că in investigațiile pe 
care le-ați întreprins nu ați 
consemnat 
travenție 
Decretului 
studenților 
însemnează că 
liniștiți. Din

cazuri de 
la 
153

Și

con- 
prevederile 

din rîndul 
elevilor nu 
putem fi 

__ T._,. _ experiență 
știm că și din rîndurile lor 
se semnalează manifestări 
incompatibile cu o conduită 
morală ireproșabilă. Este 
de aceea cu atît mai nece
sar să se intensifice activi
tatea de educație civică, 
în spiritul eticii noastre, în 
școlile de toate gradele. în 
întreprinderi, la sate, pen
tru a se evita surprizele re
gretabile, pentru a ne asi
gura că generația tînără se 
dezvoltă din toate puncte
le de vedere pe o traiec
torie demnă de societatea 
noastră înaintată.

— Ați investigat, proba
bil. zona contravenției. Oare 
făptuitorii provin dintr-o 
anume categorie 7

— Da, în cazul cînd pu-

tem numi categorie Impul
sivii, irascibilii și cei aflați 
vremelnic în starea de lip
să de control pe care ți-o 
dă alcoolul. Mai adaug aici 
și indivizii certați cu mun
ca, elementele parazitare.

— Intr-adevăr — avea să 
confirme mai tîrziu Mino- 
dora Fugaru, președinta ju
decătoriei municipiului — 
mulți dintre contravenient!! 
la ordinea socială provin din 
grupurile de pierde-vară ca
re aglomerează colțurile 
trotuarelor, ale celor ce se 
cred „descurcăreți" și care 
au mai dat, cîndva, de lu
cru miliției, dar n-au fost 
sancționați din lipsa unui 
text de lege adecvat.

— Se întîmplă cîteodată 
să compară în instanță un 
cetățean onorabil, un om cu 
o conduită anterioară ire
proșabilă, dar care acum, să 
zicem, a făcut scandal In 
public. Dovediți clemență 7

— Clemență da, Insă nu 
Iertare, dacă cumva vă re
feriți la aceasta. Ce înseam
nă onorabil, cînd el aduce 
Insulte și lovește, fie și nu
mai o dată In viață 7 La 
urma urmelor, toți avem 
nervi, dar trebuie să știm să 
ni-i stăpînim. Manifestarea 
grosolană, brutală, indică o 
stare de primitivism.

Am intrebat-o pe preșe
dinta judecătoriei : hotărî- 
rile judecătorești Ie comu
nicați la locurile de muncă 
ale celor sancționați. Ce se 
întîmplă mai departe 7

— Atingeți un punct ne
vralgic. Realitatea este că 
nu știm ce se întîmplă mai 
departe, cum sînt folosite 
în munca de educație co- 
municările noastre către 
întreprinderi și instituții.

Numai două întreprinderi 
ne-au Informat despre mă
surile educative pe care 
le-au luat, (două din 348 — 
n. a !).

— Cum se prezintă acum 
„strada" craioveană, In 
comparație cu primele zile 
de după apariția decretu
lui 7

— Contravențiile au scă
zut considerabil și o constat 
cu plăcere.

...Și iată-ne acum, sub
semnatul și un coleg de la 
ziarul local, la comitetul 
orășenesc de partid. Inter-

locutor : Ștefan Negruț, se
cretar al comitetului.

— Președinta judecătoriei 
făcea o remarcă în legătură 
cu Decretul 153. Anume, că 
miliția anchetează, judecă
toria se pronunță, sentințele 
sînt comunicate la locul de 
muncă. Mai departe — li
niște. N-aveți impresia că 
in felul acesta decretul res
pectiv e frustrat de influen
ța educativă pe care trebuie 
s-o aibă și după pronunța
rea hotărîrii judecătorești 7

Tovarășul secretar ne-a 
vorbit cum nu se poa
te mal convingător des
pre necesitatea formării 
opiniei cetățenești, despre 
munca temeinică de popu
larizare a decretului — și 
într-adevăr a fost o muncă 
temeinică — organizată de 
comitetul orășenesc de par-

tld, In întreprinderi și insti
tuții. Dar întrebarea era 
alta și am reformulat-o. A- 
dică, sînt receptive organi
zațiile de partid la comuni
cările judecătoriei 7 Spre 
regretul nostru, răspunsul 
n-a fost nici de data aceas
ta la obiect : viza nu ceea 
ce s-a făcut, ci ceea ce va 
trebui să se facă. Conside
răm că răspunsul eva
ziv se datorește faptului 
că organizațiile de partid 
din oraș atribuie toată în
semnătatea rolului educativ 
al măsurilor organelor for
ței publice și instanțelor 
judecătorești, subestimînd 
insă influența considerabilă 
pe care o are ansamblul 
procesului educativ pe care 
pot și trebuie să-l desfășoa
re organizațiile U.T.C. șl 
de partid în prevenirea și 
combaterea unor asemenea 
fenomene. Punînd în discu
ție cazurile de contraven
ție, aceste organizații ac
ționează eficient, cu toate 
pirghiile educative ce le au 
la îndemînă, asigură con
fruntarea vinovaților cu 
frontul sănătos și puternic 
al oamenilor animați, în 
imensa lor majoritate, de 
principiile clare și profunde 
ale eticii noastre socialiste, 
și prin aceasta determină 
un puternic curent de opi
nie împotriva fenomenelor 
nocive.

Un fapt este cert : Decre
tul pentru stabilirea șl 
sancționarea unor contra
venții privind regulile de 
conviețuire socială, ordinea 
și liniștea publică, n-a fost 
conceput de legiuitor nu
mai pentru pedepsirea și 
îndreptarea vinovaților de 
azi : sfera lui de acțiune 
este mult mai vastă, cu 
sensuri morale mult mal a- 
dînci, întinzîndu-și în timp 
rolul preventiv educativ. 
Din aceasta derivă răs
punderea, cît și îndatori
rile noastre, individuale șl 
sociale.

PISCICOLA"-TELEORMAN

PESCUIEȘTE... IN APELE ALTORA
In Teleorman, ca de 

altfel ' 
județe, 
struite 
baraje 
lor, reaiizîndu-se mari 
acumulări de apă — 
acțiune de mare în
semnătate pentru dez
voltarea sistemdor lo
cale de irigații. In plus, 
adunările generale ale 
cooperatorilor au fost 
tn unanimitate de a- 
cord să se cheltuiască 
bani pentru popularea 
bazinelor de acumulare 
cu puiet sau crap de 
reproducție. In multe 
cooperative agricole 
cheltuielile pentru a- 
menajare și populare 
au fost 
chiar din al doilea an 
numai de pe urma în
casărilor obținute din 
vînzarea peștelui. în 
alte unități, rezultatele 
sînt încă nesatisfăcă
toare.

Din ideea, lăudabilă 
de altfel, de a spori 
producția de pește la 
hectarul de luciu de 
apă, printr-o decizie 
a Consiliului popular 
județean Teleorman, 
s-a creat la 1 aprilie 
a.c. întreprinderea 
„Piscicola" Teleorman, 
subordonată direcției 
de industrie locală. 
Noua unitate este me-

recuperate

nltă să gospodărească 
bălțile amenajate pe 
terenurile comunale. 
Dar in loc să se ocu
pe de punerea în va
loare a acestor bălți, 
factorii de conducere 
care patronează între
prinderea au început 
să-și rotească privirea 
asupra bazinelor pro
prietate cooperatistă. 
Și vorba ceea : ochii 
văd, inima cere ! Așa 
că bazinele și bălțile 
cooperativelor agricole, 
din dispoziția 
liului popular 
țean, au fost... 
în proprietatea 
prinderii nou 
țațe. Construirea 
gurilor, întreținerea 
lor, popularea celor 
16 ha luciu de apă 
— ca să cităm doar un 
singur exemplu — 
au costat la coope
rativa agricolă „U- 
nirea" din Talpa peste 
200 000 lei. Numai în 
această primăvară, pe 
lingă cheltuielile cu 
forța de muncă, s-au 
pus peste 2 000 saci din 
iută umpluți cu pă- 
mînt la baza digului 
pentru a opri infil
trațiile și a evita sur
parea. Drept răsplată, 
după ce „a luat" balta, 
Întreprinderea „Pisci
cola" a obligat coo-

cele 
care

coo- 
va-

consi- 
jude- 

trecute 
între- 

înfiin- 
di-

perativa să scoată 
2 000 de rațe pe 
le creștea aici.

„Vom despăgubi 
perativele pentru
loarea pămîntului, a 
lucrărilor efectuate la 
amenajările bălților, 
spunea tov. Marcu 
lonescu, vicepreședin
te al Consiliului popu
lar județean. Coope
rativele agricole vor 
putea folosi de acum 
înainte apa din bălți 
pentru irigații, dar 
contra cost. Adică va 
fi fixată o anumită 
taxă pentru fiecare 
metru cub de apă u- 
tilizată. Nu le vom 
pretinde deocamdată 
nici un ban pînă cînd 
costul apei nu va com
pensa valoarea pe care 
unitățile respective o 
revendică".

Cum altfel ar putea 
ajunge „Piscicola"- 
Teleorman rentabilă 7 
Mai ales că cei peste 
200 de salariați ai săi, 
din lipsa unei activități 
cit de cît productive, 
se mulțumesc să ia de 
patru luni salariu șl... 
să, pescuiască în a- 
pele altora.

Alexandru BRAD 
corespondentul 
„Scînteii'

BILETE DE MĂCINAT TIMPUL
Vara, numărul călă

torilor crește iar agen
țiile de voiaj devin tot 
mai solicitate. După 
cum se știe, agențiile 
de voiaj percep un co
mision de 4 la sută 
din valoarea biletului 
de tren pentru a asi
gura înlesnirile de ri
goare călătorului. Să 
vedem insă ce fel de 
înlesniri oferă călăto
rului agenția de voiaj 
C.F.R. din Brăila. Zi
lele trecute am intrat 
în sediul ei :

— Stați de mult la 
tind ?

— De aproximativ o 
oră, ne răspunde Ioana 
Pandelescu.

— Altă dată am stat 
și două ore pentru un 
bilet pe care ar 
bui să-l obții In 5 
nute, completează 
alt călător.

Constatarea nu 
Intimplătoare. In
tima lună am trecut 
de multe ori pe la a- 
ceastă agenție și am 
găsit mereu aceeași si
tuație. Cauza ? Unul 
din cei doi casieri ai 
agenției se afla In con
cediu medical. Biletele 
tint eliberate de un sin-

tre- 
ml- 
un

este 
ul-

gur caster : el întoc
mește formele pentru 
legitimațiile de călăto
rie in grup și in circui
te, el eliberează abona
mente și tot el dă 
informații la telefon. 
~Nici doi casieri n-ar 
putea 
bine, 
rilor. 
șirea 
pas ? 
puns,
Dumitru Criță, ne a- 
rată un dosar plin cu 
referate : 1. „Către Di
recția regională C.F.R. 
Galați, tov. director re
gional, Mihai Popescu". 
2. „Către divizia de 
mișcare și comercial, 
serviciul tehnico-eco- 
nomic“ ; 3. „Către ser
viciul cadre și învăță
mânt"... „Deși traficul 
de călători în gara 
Brăila a crescut foarte 
mult — se arată in a- 
cest șir de referate — 
agenția a rămas de
servită de un singur 
casier. Vă rugăm să a- 
probați angajarea sau 
transferul unui casier 
ajutor". Nici unul din 
forurile vizate nu s-a 
învrednicit să răs
pundă.

face față, cu 
tuturor solicită- 
Care este ie- 
din acest tra

in loc de răs- 
șeful agenției,

De notat că la agen
ția de voiaj C.F.R. din 
Brăila, încasările zil
nice depășesc uneori 
100 000 lei și ele sînt 
in continuă creștere 
(6 milioane tn 1968 și 
7,5 milioane în 1969). 
Ordinul ministrului 
căilor ferate nr. 1 din 
6 ianuarie 1969 privind 
măsurile tehnico-orga- 
nizatorice pentru îm
bunătățirea siguranței 
circulației șl a bunei 
deserviri arată că : 
„acolo unde traficul de 
călători este in conti
nuă creștere, mai ale» 
în perioadele de va
canțe, concedii, sezon, 
aglomerații, se im
pune sporirea număru
lui de casieri, pentru 
asigurarea bunei de
serviri".

Pentru ea un ase
menea text să nu ră- 
mină literă... moartă, 
ar fi în obligația orga
nelor de resort jude
țene să analizeze sta
rea de fapt și si ia 
măsurile ce se impun.

N. Gr. MARAȘANU 
corespondentul 
„Scînteii*
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ALE UNEI ÎNALTE

devenit In scurtă vreme binecunoscută beneficiarilor 
prin produsele pe care le realizează. O atit de rapidă 
afirmare a fost posibilă ca urmare a eforturilor colec
tivului pentru utilizarea dt mal bună a capacităților de 
producție, pentru ridicarea necontenită a productivită
ții muncii.

încă de la Începutul acestui an, o analiză efectuată 
de Comitetul județean Vilcea al P.C.R., împreună cu 
comitetul de direcție al Întreprinderii, a scos în evi
dență faptul că planul de producție al fabricii era infe
rior posibilităților. S-a demonstrat că între producția 
planificată și cea realizabilă pe baza capacităților de 
producție existente este o diferență de 13 milioane lei 
la producția globală și de 19,5 milioane lei la produc
ția marfă. Propunerea de a majora sarcinile de plan pe 
1970 s-a bazat pe evaluarea unor rezerve de creștere a 
productivității muncii. A fost realistă sau nu aprecierea 
posibilităților tinerel unități în acei moment ?

în primele șase luni ale acestui an, planul de pro
ducție, care a inclus rezervele la care ne-am referit, a 
fcșt Îndeplinit In proporție de 104,7 la sută. întreaga 
producție suplimentară a fost obținută exclusiv pe sea
ma sporirii productivității muncii. Dar cum a sporit 
productivitatea muncii ?

— în primul rlnd — a ținut să precizeze Mlhai Mitrei, 
șeful serviciului plan al fabricii — prin devansarea ter
menului de atingere a capacității de producție proiec-

tribuna experienței înaintate

tate. La linia de talpă din duroflex, de pildă. In ulti
mul trimestru s-a realizat In plus, față de graficul de 
eșalonare trimestrială a îndeplinirii parametrilor pro
iectați, o producție de 22,7 tone, iar la linia de talpă 
matrițată — de 15,2 tone. S-au obținut, deci, încă în 
trimestrul II, producții apropiate de nivelul prevăzut 
pentru trimestrul III.

La aceasta a contribuit In mod deosebit calitatea 
montajului utilajelor și a Întreținerii lor. Se cuvine 
remarcată, de asemenea rapiditatea cu care muncito
rii, maiștrii fi tehnicienii și-au Însușit tehnologia de 
fabricație.

— Sint unii specialiști — ne-a spus Gheorghe Iuganu, 
lnginerul-șef al fabricii — care consideră că o unitate 
nouă are organizate In mod corespunzător producția și 
munca și, ca atare, eventualele deficiențe în acest do
meniu nu pot fi sesizate la început. Noi însă, o dată cu 
realizarea primelor cantități de produse, am șl inițiat 
căutări pentru perfecționarea organizării producției și 
muncii, vizînd îndeosebi reducerea duratei de execuție 
a operațiilor. Aceste preocupări s-au materializat în 
diminuarea timpului tehnologic de vulcanizare cu 8 mi
nute, și anume prin îmbunătățirea compoziției și a ca
lității amestecurilor. In organizarea deservirii mai mul
tor prese de cite un singur muncitor, în reorganizarea 
operațiilor de finisare a produselor matrițate în așa fel 
lncît să asigure o înaltă ritmicitate a producției.

în primele luni de activitate a fabricii, programarea 
operativă a producției era defectuoasă, îndatoririle zil
nice nu erau cunoscute de către fiecare muncitor, teh
nician sau maistru. Acum, sarcinile concrete de produc
ție sint afișate la fiecare loc de muncă. S-au elaborat, 
totodată, pentru fiecare utilaj In parte, fișe tehnolo
gice care precizează regimurile optime de lucru. De 
asemenea, urmărirea fabricației se face în condiții 
superioare. S-a Introdus un sistem de evidență zilnică 
• producției, care permite să se adopte deciziile nece
sare pentru o cit mai bună reglare a fazelor fluxului 
tehnologic. Tot pentru uniformizarea circuitului tehno
logic, pentru folosirea cit mai deplină a capacităților 
de producție, s-au luat măsuri de acoperire echilibrată 
■ fiecărui schimb cu forță de muncă, de asigurare a 
unei asistențe tehnice competente in toate schimburile.

Măsurile luate de comitetul de partid și de condu
cerea fabricii pentru sudarea acestui tînăr colectiv, 
pentru instaurarea unui climat de disciplină în muncă 
s-au materializat în reducerea cu 30 la sută a absen
țelor nemotivate în trimestrul II, față de primul tri
mestru, cu toate că in același răstimp numărul mediu 
scriptic al muncitorilor a crescut cu 15 la sută.

Desigur, realizările în domeniul creșterii productivi
tății muncii sint meritorii la Fabrica de talpă și încăl
țăminte din cauciuc din Drăgășani. Cu toate acestea, 
în activitatea sa economică se resimte acțiunea u- 
nor factori care frînează ridicarea, pe măsura posi
bilităților, a eficienței economice. De aceea apare ne
cesar să fie luate, în continuare, noi măsuri de perfec
ționare a proceselor tehnologice ca ți pentru extinderea 
salariilor în aoord, care să stimuleze muncitorii în ob
ținerea mai multor produse, de calitate superioară, în 
reducerea cheltuielilor de producție.

Corneliu CARLAN

Dezbătind probleme ale activității centralelor industriale

0 mai precisă delimitare a atribuțiilor si sferei de acțiune

ÎNTRE COMITETELE DE DIRECȚIE
Șl CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE

Cunoașterea nemijlocită, în amă
nunt, a problemelor producției, răs
punderea directă și efectivă atît pen
tru elaborarea planului, cit și pentru 
asigurarea condițiilor favorabile în 
vederea Îndeplinirii lui, larga auto
nomie economică și financiară sînt 
atribute caracteristice ale activității 
centralelor industriale. Ele sint tot 
atîtea pîrghli care, bine minuite, au 
permis noilor organisme economice 
din industria metalurgică să obțină 
în acest an rezultate favorabile în 
producție, să ridice simțitor nivelul 
eficienței activității lor economice. 
Unitățile care fac parte din Centrala 
industrială Hunedoara, bunăoară, 
și-au realizat planul la producția 
globală pe primele șase luni ale a- 
nului în proporție de 101,7 la sută, la 
producția marfă — de 102,5 la sută, 
iar productivitatea muncii a sporit cu 
1,8 la sută față de prevederi.

Progresele sensibile consemnate în 
direcția creșterii producției și a pro
ductivității muncii, ca și in domeniul 
reducerii consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, sînt în 
mod convingător evidențiate de dimi
nuarea cheltuielilor la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă și, respectiv, de spori
rea rentabilității, a beneficiilor. Pe 
ansamblul ministerului, volumul be
neficiilor peste plan s-a ridicat, nu
mai în primele cinci luni ale anului, 
la 160 milioane lei. Aceste rezultate, 
se înțelege, nu s-au obținut de la si
ne. Ele sînt efectul unor ample ac
țiuni, al unor măsuri energice, susți
nute, întreprinse de consiliile de ad
ministrație ale centralelor, care s-au 
dovedit capabile să asigure îndeplini
rea integrală a importantelor sarcini 
ce revin siderurgiei în acest ultim an 
al cincinalului.

Examinarea exigentă a situa
ției economice actuale a întreprin
derilor siderurgice relevă, cu toate 
acestea, faptul că se mai mențin unele 
neajunsuri care frînează întrucîtva 
bunul mers al producției. Bunăoară, 
deși centralele industriale siderurgice 
și-au realizat, în perioada de la înce
putul anului, sarcinile privind creș
terea productivității muncii, totuși 
consider că in aceste unități econo

mice nivelul Indicatorului amintit 
este încă scăzut față de realizările 
întreprinderilor similare din alte țări 
dezvoltate industrial. Cauza principa
lă 7 Atît in sectoarele de bază cit, 
mai ales, in sectoarele auxiliare, se 
folosește prea multă forță de muncă, 
ca și un număr impresionant de mij
loace de transport — locomotive, va
goane, autocamioane — bineînțeles, 
cu personalul de deservire aferent

La Centrala industrială Hunedoara, 
bunăoară, in sectorul transporturi și 
incărcări-descărcări, lucrează peste 
2 500 de salariați, iar numărul mij
loacelor de transport se ridică in pre
zent la zeci de locomotive, sute de 
vagoane și autocamioane. De aseme
nea, la Combinatul siderurgic Galați, 
In sectorul de transporturi lucrează 
peste 1900 de salariați. întrebarea 
este : de ce s-a ajuns la o asemenea 
situație ? Adevărul este că în unită
țile metalurgice nu s-au studiat în 
mod amănunțit necesitățile reale de 
forță de muncă și de mijloace de 
transport. Ca urmare, nu în funcție 
de aceste necesități s-a Înfăptuit do
tarea întreprinderilor respective. Căi 
de remediere a unor astfel de stări 
de lucruri există. Dintre ele în nicî 
un caz nu trebuie omise cele privind 
organizarea rațională a depozitelor, 
modernizarea și reducerea numărului 
mijloacelor de transport — domenii 
în care centralele industriale au ma
nifestat pînă acum puțină inițiativă.

Evident, sporirea productivității 
muncii nu constituie decit una din 
direcțiile spre care trebuie orientate 
eforturile consiliilor de administrație, 
ale cadrelor de specialiști din centra
lele industriale siderurgice în peri
oada imediat următoare. Pentru că 
o altă direcție de acțiune a acestor 
organisme economice o constituie di
minuarea consumului de metal și 
cocs. în anul 1970, la nivelul ramurii, 
consumul de metal este prevăzut să 
scadă cu 15 000 tone, iar la cocs — 
norma planificată prevede o reducere 
a consumului specific cu 15 kg/tonă 
față de realizările anului trecut. Pre
gătirea introducerii oxigenului în 
procesul de ardere la furnalele de la

Hunedoara, omogenizarea minereuri
lor, programarea în loturi optime a 
produselor laminate, organizarea mal 
bună a activității în secțiile de ajus- 
taj etc. — sînt tot atîtea probleme a 
căror rezolvare va permite reducerea 
importantă a consumurilor de cocs 
și metal.

Se înțelege, aplicarea tuturor aces
tor măsuri stă pe deplin în puterea 
centralelor industriale siderurgice. Ar 
fi greșit însă să se creadă că aceste 
măsuri au un caracter strict tehnic 
și nimic mai mult. Nu, ele sînt strîns 
legate, înainte de orice, de modul de 
lucru al organelor de conducere co
lectivă, adică al consiliilor de admi
nistrație ale centralelor și, respectiv, 
al comitetelor de direcție din între
prinderi. Consider că pentru mărirea 
operativității în luarea deciziilor eco
nomice și transpunerea neîntîrziată 
în viață a unor măsuri cît mai efi
ciente, trebuie limpezite o serie în
treagă de probleme, înlăturate unele 
frîne ne justificate. La ce mă refer 7

E vorba, mai tntîi, de necesitatea 
delimitării mai precise a organizării și 
sferei de atribuții ale comitetelor, de 
direcție din întreprinderile mari, pe 
structura cărora s-au constituit unele 
centrale din siderurgie, fără aparat 
de conducere separat, întrucît rolul 
funcțional al acestor comitete de di
recție este preluat de consiliile de 
administrație. Concret, în cele două 
organisme — comitet de direcție și 
consiliu de administrație — sint cu
prinse, în multe cazuri, aceleași cadre 
cu funcții de răspundere, ceea ce 
creează paralelisme în activitatea lor. 
Apoi, dubla participare a acestor ca
dre la cele două organe de conducere 
colectivă prezintă și alte dezavantaje, 
în unele cazuri, punctul de vedere al 
comitetului de direcție este impus 
consiliului de administrație, cu atît 
mai mult cu cît directorul general al 
centralei este șl directorul întreprin
derii și, în același timp, președintele 
celor două organe de conducere co
lectivă. Nu mai vorbim că acești spe
cialiști sînt nevoiți să participe la un 
număr prea mare de ședințe și nu 
le rămîne timp suficient pentru re-

Uzina „Danubiana* din Capitala. Recent, aici au fost puse în funcjiune noi capacităfi pentru confecționarea 
anvelopelor Foto : Gh. Vințilă

zolvarea operativă a sarcinilor de 
care răspund. Bineînțeles, oonducerea 
producției are de suferit.

Ce soluție poate fi adoptată pentru 
eliminarea unor asemenea neajun
suri ? întrucît în cadrul marilor com
binate siderurgice care au stat la 
baza constituirii unor centrale indus
triale există sectoare de producție cu 
peste 3 000 de salariați fiecare — a- 
glomerare-furnale, oțelării, laminoare 
etc. — specialiștii ministerului nos
tru, împreună cu cei din centralele in
dustriale, au studiat și propus ca Ia ni
velul sectoarelor mari să funcționeze 
organe de conducere colectivă — comi
tete de sectoare, în care vor fi in
cluși și reprezentanții salariațllor — 
care să decidă asupra problemelor 
legate de bunul mers al activității de 
producție a fiecărui sector. Sarcinile 
generale, direcționale, trebuie fixate 
de consiliul de administrație. Pre
ședinții comitetelor de sectoare tre
buie să fie inginerii-șefl care coordo
nează compartimentele respective și 
răspund de activitatea acestora. In- 
ginerii-șefi ai sectoarelor vor fi în 
același timp și membri ai consiliului 
de administrație al centralei Indus
triale, postură în care își vor putea 
exprima punctul de vedere asupra 
problemelor de ansamblu ridicate de 
activitatea centralei și a deciziilor 
luate în consiliile de administrație, 
răspunzînd de aplicarea in sector a 
hotărîrilor stabilite in comun. Con
sider că prin Introducerea acestei 
forme de conducere colectivă se vor 
evita paralelismele actuale, deoarece 
problemele specifice producției vor fi 
soluționate la nivelul comitetelor de 
sector, iar cele de ansamblu, de dez
voltare, diversificare, de creștere a 
eficienței economice etc., vor face o- 
biectul activității consiliului de ad
ministrație.

Deosebit de important este ca a- 
ceastă modalitate imbunătățită de 
conducere colectivă să se generali
zeze în toate combinatele siderurgice 
pe care s-au structurat noile orga
nisme cu statut de centrală indus
trială și, mai ales, sistemul de lucru 
în aceste unități să se adapteze rapid 
noului cadru creat. întrucît e cert că, 
prin perfecționarea conducerii colec
tive, se va îmbunătăți activitatea în
treprinderilor și centralelor, cu efecte 
favorabile în creșterea eficienței eco
nomice.

Sarcinile sporite ce revin meta- 
lurgiștilor în acest . an și în anii 
următori, privind asigurarea econo
miei naționale cu produse siderurgi
ce de calitate corespunzătoare și în- 
tr-un sortiment diversificat, precum 
și necesitatea creșterii permanente a 
eficienței economice, impun continua 
îmbunătățire a activității de condu
cere și de producție la toate niveluri
le. De aceea, alături de măsurile ce 
țintesc perfecționarea formelor de 
conducere colectivă, acordarea dreptu
lui de decizie într-un cîmp mai larg 
de probleme, urmărindu-se doar dacă 
deciziile se încadrează în normele și 
instrucțiunile legale, prezintă o mare 
însemnătate practică. Numai în acest 
fel centralele industriale se vor pu
tea afirma ca organisme economico 
puternice, capabile să-și îndeplineas
că în cele mai bune condiții atri
buțiile cu care au fost învestite, să 
asigure creșterea rezultatelor econo
mice spre cote din ce in ce mai 
înalte.

ing. Traian ȚECU
director adjunct tn Ministerul 
Industriei Metalurgice

CONTRASTE
• Locomotivele

nu a dat nici 
de rezervă și 
tirziu ; așa că

filozofează...
După cum se știe, 

locomotivele Diesel hi
draulice (L.D.H.) de 
350 CP sînt fabricate 
la uzinele „23 August" 
din București. Cinci 
asemenea locomotive 
are și Fabrica de ci
ment Bicaz. Totul o 
fost în regulă cu aces
te locomotive pini 
cind au trebuit să 
fie reparate. Din a- 
cel moment au început 
necazurile, pentru că 
nimeni în țară nu pro
duce piese de rezervă 
pentru L.D.H. Bună
oară, la Fabrica de ci
ment din Bicaz, două 
asemenea locomotive 
stau inerte în momen
tul de față din cauza 
lipsei pieselor de 
schimb. La livrarea lo
comotivelor, uzina „23

August" 
o piesă 
nici mai . .
acum aceste locomoti
ve stau cuminți la 
poalele Ceahlăului. 
Stau cuminți și se gin- 
desc, filozofic t cite 
surate de-ale noastre 
s-or fi aflind in a- 
ceeași situație prin alte 
întreprinderi 7 De ce 
ne-a fost hărăzit să ne 
sfirșim viața timpu
riu, pe linie moartă ?

Sperăm că fatalis
mul filozofic al loco
motivelor se va do
vedi neîntemeiat. Aș
teptăm precizarea ter
menului cînd asigura
rea pieselor de schimb 
pentru L.D.H. va în
ceta să constituie o 
mare problemă.

e Brinza și chirurgia

veterinara
In toamna anului 

trecut, in conformitate 
cu indicațiile Ministe
rului Industriei Ali
mentare, 5 medici ve
terinari de la Între
prinderea de industria
lizare a laptelui Ilfov 
au fost puși la dispo
ziția Ministerului A- 
griculturii și Silvicul
turii pentru a fi re
partizați să lucreze di
rect in producție. De
cizia emisă, 
de aplicare 
brie 1969 a . 
uitării, iar specialiștii 
respectivi s-au făcut 
luntre și punte, abu
rind de concedii fără 
plată, concedii medi
cale etc. și treptat- 
treptat au reapărut în 
întreprindere, nu însd 
înainte de a li se face 
loc, intre altele, prin 
suprimarea a două 
posturi de dactilogra
fe. Trei dintre medicii 
veterinari sint inca- 
drați pe posturi de... 
Ingineri principali cu

cu termen
1 noiem- 

fost dată

atribuții de contracta
re a laptelui, iar cei
lalți doi lucrează în la
borator. Sint treburi 
care pot fi făcute, evi
dent, foarte bine de 
alți oameni decit me
dici veterinari — care 
lipsesc în sectoarele 
lor de specialitate. De 
ce s-a făcut încadrarea 
acestor specialiști pe 
funcții nesolicitate de 
întreprinderea de in
dustrializare a lapte
lui ? Pentru că, așa 
cum ni s-a spus, rolul 
determinant l-a avut 
conducerea Combina
tului de industrie ali
mentară a județului 
Ilfov. Probabil s-a 
considerat că achizito
rii trebuie să se îngri
jească de sănătatea a- 
nimalelor — iar medi
cii veterinari să facă 
chirurgie... pe brînză. 
Simplă eroare de con- 

. cepție — fără ntci o 
legătură cu favoritis
mul.

® 0 clădire cu

cîntec

DE CÎND ERORILE SE NUMESC 
CONDIȚII SPECIFICE?

Cînd au fost apro
bați indicatorii teh- 
nico-economid al 
Combinatului chimic 
din Craiova, consiliile 
tehnico-științifice reu
nite ale Ministerului 
Industriei Chimice și 
Ministerului Energiei 
Electrice au stabilit 
ca un kWh de ener
gie electrică să coste 
0,12 lei, iar prețul 
unei G/calorle să 
nu depășească 27 lei. 
Desigur, acești pa
rametri au fost luați 
tn calcul la stabilirea 
prețului de cost al 
produselor combina
tului. Numai că ei 
au fost valabili doar 
pînă în anul 1965, cînd 
Combinatul chimic 
Craiova a Intrat în
funcțiune. De atunci, 
această unitate plă
tește energia electrică 
și termică de două și, 
respectiv, de trei ori 
mal scump decît s-a 
stabilit inițial. Astfel, 
prețul de cost al pro
ducției depășește nu 
numai nivelul stabilit 
tn studiul tehnico-e- 
conomic, ci și prețurile 
respective din alte 
combinate chimice 
similare din țară, 
care au surse de ener
gie termică proprii.

Din explicațiile to

varășului Petre Stot- 
can, inginer șef ener
getic al combinatului, 
am reținut că la baza 
modificării prețurilor 
de livrare a energiei 
electrice și termice au 
stat doar argumentele 
Ministerului Energiei 
Electrice ; acesta ar
gumentează modifica
rea prețurilor prin a- 
ceea că centrala elec
trotermică lucrează în 
condiții deosebite față 
de alte unități simi
lare. Din 1966 pînă în 
prezent, între Combi
natul chimic Craiova, 
Ministerul Industriei 
Chimice, Ministerul E- 
nergiei Electrice și 
alte organe economice 
centrale au fost purta
te discuții intermina
bile, s-au expediat 
numeroase scrisori și 
note, dar nu s-a ajuns 
la nici un rezultat. Co
lectivul Combinatului 
chimic din Craiova 
continuă în fiecare an 
să plece din start cu 
o cotă umflată la aces
te capitole ale costuri
lor de fabricație.

Nu discutăm acum 
împrejurările în care 
s-a strecurat eroarea 
din studiul de funda
mentare, deși o între
bare nu o putem ocoli: 
nu se știa oare de atî-

ția ani că Centrala 
electrotermică de la 
Craiova va folosi căr
bunele din bazinul mi
nier al Olteniei și nici
decum gazul metan al 
cărui cost a fost luat 
în calcul la fundamen
tarea indicatorilor 7

Colectivul combina
tului’ chimic este con
trariat de faptul că 
sînt lăsate exclusiv în 
seama Iul consecințele 
acestei regretabile o- 
misiuni. într-o re
centă ședință de lucru, 
din nou s-a pus răs
picat problema că este 
de datoria celor două 
ministere Interesate — 
M.I.Ch. și M.E.E. — 
să găsească soluția prin 
care să se ofere posi
bilitate chimiștilor 
craioveni de a se situa 
pe același picior de e- 
galitate cu întreprin
derile similare din țară 
în ce privește costurile 
de producție la respec
tivele capitole de chel
tuieli — energia elec
trică și aburul. Con- 
semnînd această do
leanță, așteptăm șl răs
punsul factorilor în 
măsură să formuleze 
soluția adecvată.

Nistor ȚUICU 
corespondentul 
„Scînteii*

LA RECOLTAREA GRIULUI
(Urmare din pag. I)

rezultă că este necesară o mal mare 
preocupare pentru înlăturarea cu 
promptitudine a defecțiunilor și re
glarea corespunzătoare a combine
lor. La cooperativa agricolă Curti- 
șoara, din județul Olt, neglijențele 
au îmbrăcat și forma pierderilor de 
boabe, care se amestecau cu pleava, 
din cauza nereglării corespunzătoare 
a combinei. La intervenția specia
liștilor direcției agricole. în 20 de 
minute această defecțiune a fost re
mediată. Dar este oare posibil ca 
peste tot să se aștepte intervenții 
din afară 7 Doar fiecare coopera
tivă agricolă are cite unul sau mai 
mulți ingineri agronomi, există un 
șef al secției de mecanizare din uni
tatea respectivă, mulți mecanizatori 
pricepuți, care pot și trebuie să pu
nă la punct utilajele înainte de a in
tra în lan.

Intensificarea recoltării griului 
trebuie să aibă loc în corelație cu 
celelalte lucrări de sezon, aplicln- 
du-se sistemul de organizare a mun
cii în flux tehnologio continuu. Tn 
unele unități, lucrurile se poticnesc 
intr-o verigă sau alta a fluxului 
tehnologic, întîrziindu-se îndeosebi 
eliberarea terenului de paie, aratul 
sau discuitul pentru însămințarea 
culturilor succesive. Or, cu un efort 
în plus, este posibil să se rezolve și 
aceste probleme importante. Anul 
acesta, în zeci de întreprinderi agri
cole de stat, pentru eliberarea cim- 
pului de, baloții de paie, s-au atașat 
sănii in urma preselor de balotat, 
tn acest mod. pe măsură ce paiele 
se balotează, ele sînt transportate 
la capătul tarlalelor. Această meto
dă se aplică cu bune rezultate 
și Intr-o serie de cooperative agri
cole. La cooperativa din Bîrza-Olt

«-au confecționat tălplce din lemn, 
peste care s-a bătut un postament 
de scînduri, unde doi tineri aran
jează baloții și apoi ii descarcă la 
capătul locului. Aceste „amănunte" 
sînt adesea subapreciate in alte coo
perative agricole, unde în urma pre
selor baloții rămîn înșirați pe cîmp, 
fiind nevoie de noi forțe de mun
că și mijloace de transport pentru 
strângerea lor.

In condițiile acestui an ploios, 
cînd lanurile sînt puternic îmburu- 
ienate, este nevoie ca tehnologia de 
lucru în flux continuu să fie apli
cată în mod diferențiat. Specialiș
tii recomandă ca peste tot, acolo 
unde este posibil, imediat după re
coltare să se baloteze și transporte 
paiele, lăsînd cale liberă trac
toarelor la arat sau discuit terenul, 
pentru însămințarea grabnică a cul
turilor succesive. In alte locuri, însă, 
se impune să se lase timpul 
minim necesar pentru veștejirea 
buruienilor în scopul evitării de
gradării paielor.

O dată cu începerea recoltării 
griului în județele din centrul și 
nordul țării, viteza medie la recol
tat pe țară va crește simțitor. Spe
cialiștii Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii recomandă ca, în aces
te zone, acolo unde încă nu pot in
tra combinele, îndeosebi pe terenu
rile nemecanizabile să se folosească 
intens cositoarele și mijloacele ma
nuale. Organizarea echipelor de 
cosași șl secerători poate devansa 
cu multe zile intrarea combinelor 
în lanuri, contribuind la grăbirea 
recoltatului și la înlăturarea pier
derilor. Este nevoie, totodată, ca 
specialiștii din unități să se ocupe 
direct și nemijlocit de recoltarea 
loturilor semincere și a lanurilor 
de grîu, recunoscute pentru sămîn- 
ță, să asigure recoltarea la coace

rea deplină a acestora, condiționa
rea și depozitarea separată, efec
tuarea periodică a probelor de ger
minație.

In condițiile acestui an, datorită 
umidității ridicate a solului, este 
posibil ca de pe circa 1,2 milioane 
de hectare să se obțină a doua re
coltă de Porumb și fasole boabe, 
legume șl furaje, care să contri
buie la compensarea pagubelor 
provocate de inundații, la îmbună
tățirea aprovizionării cu produse 
agro-alimentare, la completarea 
stocurilor de furaje necesare creș
terii efectivelor și producției ani
male. Deși au trecut cîteva săptă- 
mîni de la începerea recoltării pă- 
ioaselor, suprafețele insămînțate cu 
culturi succesive sînt reduse. Pînă 
în ziua de 19 iulie a.c., in I.A.S. 
au fost insămînțate 52 486 ha cu 
culturi succesive, reprezentînd 26 
la sută din prevederi. în coopera
tivele agricole, pînă la aceeași dată, 
s-au însămințat 158 100 ha cu cul
turi succesive, adică 17 la sută din 
suprafețe, ceea ce, evident, este 
foarte puțin. Pentru a aprecia exact 
posibilitățile existente, amintim că 
în cooperativele agricole s-au recol
tat 692 000 ha cu diferite culturi — 
grîu, orz, mazăre etc. tn aceste 
unități au fost eliberate de paie 
275 000 ha, reprezentînd 40 la sută 
din suprafața recoltată. Organizarea 
muncii în schimburi prelungite, sea
ra sau în timpul nopții, are o mare 
însemnătate pentru pregătirea tere
nurilor destinate culturilor succesi
ve. In multe I.A.S., pe solurile mai 
ușoare s-a renunțat la arături, 
efectuîndu-se pregătirea terenuri
lor numai cu grapa cu discuri, după 
care imediat se însămînțează cultu
rile succesive. Aplicarea aces
tui procedeu, peste tot acolo unde 
este posibil, este avantajoasă, de

oarece, așa cum este cunoscut, un 
tractor poate ara zilnic, în medie, 
3,5 ha, dar poate discui peste 12 ha. 
în acest caz, timpul economisit se 
poate solda cu un mare ciștig de 
recoltă.

Una dintre cele mai importante 
lucrări de sezon este recoltarea fu
rajelor și, îndeosebi, a finețelor 
naturale. Pînă în ziua de 19 iulie, 
cooperativele agricole au recoltat 
237 240 ha finețe naturale, din cele 
691 600 ha ce aparțin acestor uni
tăți. Și la această lucrare se con
stată mari diferențe de la un județ 
la altul. în timp ce cooperativele 
agricole din județul Bihor au cosit 
76 la sută din suprafețele cu finețe 
naturale, iar cele din județul Me
hedinți 72 la sută, in județul Argeș 
realizările reprezintă numai 12 la 
sută, in Vîlcea — 22 la sută, Caraș- 
Severin — 15 la sută, Arad — 24 
la sută, Vrancea — 21 la sută etc. 
In unele cooperative agricole re
coltarea furajelor este tergiversată 
pe motiv că „nu a sosit încă 
timpul cositului". Or, nu timpul 
calendaristic, ci stadiul de vegeta
ție a ierburilor constituie criteriul 
normal de apreciere. Din acest 
punct de vedere, se constată că 
timpul de recoltare a sosit de 
mult.

Ținînd seama de necesitatea evi
tării oricăror pierderi la recoltatul 
griului, orzului, mazărei și furaje
lor, de cîștigul imens ce se poate 
realiza prin insămințarea grabnică 
a culturilor succesive, este nevoie 
ca organele agricole, conducerile 
unităților agricole socialiste să a- 
corde principala atenție organizării 
temeinice a muncii și repartizării 
cu maximă chibzuință a forțelor și 
mijloacelor de lucru. în așa fel în- 
cît toate lucrările agricole de se
zon să se desfășoare la timp, In 
cele mai bune condiții.

Fabrica de ciorapi și 
tricotaje „8 Martie" 
din Piatra Neamț ur
mează să primească o 
serie de utilaje care 
vor trebui montate și 
puse in funcțiune in 
cel mai scurt timp. In 
acest scop s-au exami
nat din vreme posibili
tățile pentru amplasa
rea lor cit mai judi
cioasă. Problemei spa
țiului i s-a găsit, astfel, 
o soluție optimă, cu a- 
vantajul că nu necesi
tă, practic, noi investi
ții : secția de ciorapi 
a fabricii să fie mutată 
în orașul Roman, in
tr-o clădire de pro
porții corespunzătoare 
care aparține tot Mi
nisterului Industriei U- 
șoare și unde își are în 
prezent sediul un mic 
depozit.

După părerea specia
liștilor din fabrică, a- 
ceasti „rocadă" ar da,

Fabrica 
se 
cu

„8 
descurce 
noile u-

desigur,

în sflrșlt, o utilizare a- 
decvată unei clădiri cu 
parter și trei niveluri 
care adăpostește... cite- 
va baloturi de deșeuri 
textile. Dar... nu este 
de acord ministerul : 
„Nu vă dăm depozitul 
și gata. 
Martie" să 
cum poate 
tilaje !".

S-ar putea, 
ea — pe lingă avanta
je — soluția propusă 
de organele 
prezinte și 
dezavantaje, 
anume ? Tovarășii din 
M.I.U. n-au precizat. 
Se pare, deci, că cei 
care au spus... „și gata" 
s-au cam pripit. Pen
tru ca verdictul pro
nunțat să fie acceptat 
sint necesare diferite 
argumente. Așteptate, 
bineînțeles, cu mult in
teres la Roman și la 
Piatra Neamț.

locale să 
anumite 

Dar care

mili- 
lu-

con- 
aju- 
ine- 

de 
agri-

Simbetei...

9 La adăpat, cu apa

Tn ultimii ani, coope
rativa agricolă de pro
ducție din Vadul Pașii, 
județul Buzău, a in
vestit peste 1,5 
oane lei pentru
crări de construcții- 
montaj, destinate sec
torului zootehnic. De
sigur, pentru a crește 
animale și a obține 
carne și lapte. Aștep
tările cooperatorilor 
tint prelungite din ca
uza neglijențelor de ca
re au dat dovadă 
structorii, ca și a 
torului sporadic, 
ficient acordat 
către Direcția
colă județeană. Spre 
exemplu, construcțiile 
aferente alimentării cu 
apă a sectorului zoo
tehnic, efectuate de

către întreprinderea de 
foraje și alimentări cu 
apă București, tncă 
din anii 1968—1969, nu 
pot fi utilizate ntci a- 
cum. Apa n-a apărut, 
dar, in schimb, chel
tuielile depășesc 800 000 
lei. Un bazin care 
ar trebui sd fie per
manent plin este de pe 
acum fisurat și are ne
voie de reparații. Între
prinderea constructoa
re este mulțumită că 
și-a încasat banii cît a 
putut mai repede... 
Mulțumită, dar cu trea
ba neterminată. Între
barea este cine plă
tește daunele, respec
tiv reparațiile. Ani
malele au nevoie de 
apă — dar nu de „apa 
Simbetei".
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MEMORIZA RE
SAU ASIMILARE?

însemnări despre predarea noțiunilor 
de economie politică in școala generală

în acțiunea vastă, de largă perspec
tivă privind perfecționarea învăță- 
mîntului In școala de cultură gene
rală se Integrează șl introducerea — 
Inceplnd din toamna anului trecut — 
In programa clasei a IX-a a unul 
nou obiect de studiu : „Noțiuni ele
mentare de economie politică". îm
preună cu predarea elementelor de 
„Socialism științific și filozofie" in 
clasa a X-a, cursul contribuie Z_ 
însușirea unor cunoștințe politice și 
filozofice de bază, absolut necesare 
pentru formarea viitorilor absolvenți 
al școlii noastre generale.

După un an de predare a noului 
obiect se pot desprinde, desigur, une
le concluzii, pot fi conturate cîteva 
idei, sugestii asupra modalităților de 
amplificare a valorii formative a noii 
discipline. De la bun început, rele
văm aportul noii discipline în iniție
rea sau familiarizarea elevilor cu 
realitățile economice din țara noas
tră și din lume. în numeroase școli, 
profesorii au reușit să confere lec
țiilor la acest obiect un bogat conți
nut de idei, care, expus în mod sis
tematic, clar și atractiv, a trezit in
teresul viu al elevilor.

Apare deosebit de important ca, 
încă de la acest prim contact cu ști
ințele sbciale, elevii să aibă clară 
ideea că ceea ce se urmărește nu 
este simpla însușire a unor noi no
țiuni — de data aceasta din dome
niul economiei politice — ci for
marea unul mod de gîndlre, cristali
zarea fundamentelor unei concepții 
științifice, materialist-dialectice des
pre lume.

în această privință este însă de 
semnalat faptul că nu puțini profe
sori pun accentul în cadrul lecțiilor 
mai mult pe memorarea mecanică, pe 
reproducerea ..ad litteram" a diferi
telor teze, formulări șl mal pu
țin pe dezvoltarea gîndirii. După cum 
arăta tovarășul Gheorghe Smaranda- 
che de la Inspectoratul școlar al mu
nicipiului București, lucrurile se pe
trec uneori așa : profesorul repro
duce în clasă lecția „X" din manual, 
la ora următoare de clasă elevilor li 
se pretinde să reproducă același con
ținut al lecției din manual. Evident, 
însușirea unor noțiuni, definiții este 
strict necesară în procesul instructiv; 
dar, o dată cu aceasta, trebuie să exis
te o continuă preocupare pentru a 
stimula gîndirea proprie a elevilor, 
pentru a-1 denrinde să raporteze 
r-u cele învățate la viată, la 
litatea vie economleo-socială.

Important Instrument școlar, 
tuala programă a cursului 

activitatea profesorilor

la

mc-
rca-

, ac- 
orien- 

tează activitatea profesorilor că
tre reliefarea conținutului noțiunilor 
fundamentale de economie politică. 
Procesul predării după această pro
gramă evidențiază. însă, și largi posi
bilități de perfecționare a ei. Prin
cipalul său neajuns — observa pro
fesorul emerit Ion Dragu, directo
rul liceului „Ion Neculce" din Capi
tală — constă In aceea că nu are 
personalitate proprie, nu ține seama 
de tipul de școală în care este folo
sită. Ce reprezintă, de fapt, actuala 
programă ? Ea este un fel de rezu
mat — nu cel mal fericit — al pro
gramei de economie politică pentru 
clasa a Xl-a de liceu — la rîndul ei 
rezumat, de asemenea nu cel mai 
fericit, al celei de economie politică 
pentru învățămîntul superior. Este, 
cred, necesar să se Înțeleagă că a 
sosit timpul ca diferitele tipuri 
școală să beneficieze de programe 
științe sociale care 
necesitățile școlii 
organic integrate 
invățămtnt propriu

Un alt neajuns al acestei programe 
— sublinia prof. Elena Iliescu, direc
toarea de studii a liceului „George 
Enescu" din Sinaia — se datorește 
concepției enciclopediste care a stat 
la baza elaborării ei. S-a considerat 
necesar ca programa să cuprindă, în 
mic, întreaga structură, numărul 
mare de probleme, idei, principii ale 
economiei politice marxiste. Aglome-

să fină seama 
respective, să 
In sistemul 
acestora.

de 
de 
de 
fie 
de

rarea de probleme împinge, 
Inevitabil, la schematizare,

în mod 
, la în

sușirea cel mult superficială a unor 
noțiuni, face imposibilă explicarea 
temeinică în procesul predării.

într-adevăr — întregește ideea prof. 
Cristina Goga, de la Școala gene
rală nr. 5 din București — intr-o sin
gură oră, de pildă la lecția „Capita
lismul monopolist sau imperialismul" 
se abordează noțiunile de acumulare, 
concentrare, centralizare, monopol, 
imperialism, colonialism, războaie im
perialiste. E limpede că, în asemenea 
condiții, profesorul este obligat să 
facă, adesea, un autentic maraton, 
să expedieze fenomene deosebit de 
complexe în cîteva fraze și defini
ții. După opinia mea, ca și a altor 
colegi, dacă vrem ca funcția speci
fică acestei discipline să fie reali
zată, este absolut necesar să se pro
cedeze la o descongestionare a pro
gramei, Ia circumscrierea în cadrul 
acesteia doar a unui număr, 
redus, de noțiuni și 
rii economice majore.
vor avea, desigur, posibilitatea să-și 
întregească pregătirea în acest dome
niu și după absolvirea învățămintului 
general.

Obiectul la care ne referim oferă, 
prin excelență, largi posibilități nu 
numai de a transmite concepte eco
nomice, ci, mal ales, de a realiza 
însemnate obiective educative ale 
invățămîntului nostru : cultivarea la 
elevi a dragostei de patrie, a atașa
mentului față de cauza socialismului, 
formarea trăsăturilor etice socialiste, 
a spiritului de răspundere față de 
principala lor Îndatorire socială — 
aceea de a invăța cu sirguință, dez
voltarea interesului pentru cunoaș
terea principalelor fenomene și pro
cese ale vieții economice, sociale și 
Ideologice din țară și de peste hotare.

Nu trebuie, desigur, In acest sens, 
să pierdem din vedere faptul 
că școala generală pregătește elevi 
care, în marea lor majoritate, 
se vor încadra după terminarea ce
lor 10 clase In producție. De aceea, 
— sublinia prof. Eleonora Orban, din 
București — și In cadrul predării 
obiectului nostru, ba, aș îndrăzni să 
spun, in mod special in cadrul lui, 
să punem accent mai mare pe în
sușirea acelor noțiuni, pe formarea 
acelor convingeri și deprinderi lega
te nemijlocit de activitatea practică, 
productivă. Nu există nici o singură 
lecție din cele 26 cite numără pro
grama actuală de clasa a IX-a care 
să nu se preteze la realizarea unor 
asemenea momente educative. La 
lecția despre industrializarea socia
listă, de pildă, subliniind importan
ța industriei și, îndeosebi, a ramuri
lor de avangardă ale sale : energeti
ca. construcția de mașini, electroni
ca. chimia etc., va trebui să dezvol
tăm la elevi interesul pentru munca 
în industrie, mîndria de a face parte 
din rîndurile clasei muncitoare. La 
lecția despre productivitatea muncii 
putem crea momentul educativ pu- 
nînd accentul pe importanța ridică
rii permanente a calificării profesio
nale, a încadrării riguroase în dis
ciplina muncii.

Referindu-se la actualul manual, 
cu caracter experimental, pentru a- 
ceastă nouă disciplină, mai multi 
profesori au relevat incontestabilele 
lui calități. El reușește să explice cu 
claritate noțiunile economice cele mai 
uzuale ; totodată, problematica și 
structura sa au darul să-i familiari
zeze pe elevi cu unele din princi
palele fenomene economice ale lu
mii contemporane. Pentru o nouă e- 
diție — au observat însă mai mulți 
interlocutori — ar trebui să se afle 
in atenție Înlăturarea unor carențe 
ale actualului manual, rezultînd 
special din insuficienta raportare la 
vîrsta și gradul de înțelegere 
celor cărora le este destinat. Primele 
lecții îndeosebi — consacrate noțiu
nilor și categoriilor de bază ale eco
nomiei politice marxiste, de a căror 
însușire, fixare, depinde Înțelegerea 
tuturor celorlalte lecții — au, în ge-

mai 
catego- 
Tinerii

în

ale

neral, un caracter pronunțat abstract, 
ceea ce face să fie mai greu înțe
lese de către elevi. In manual există 
discrepanțe și contraste de ton și ni
vel. Pe lingă existența unor capitole 
prea aride, dificil de înțeles, unii 
profesori au apreciat că, în unele 
cazuri, lecțiile au un caracter de sim
plificare extremă, explicațiile șl 
exemplele prezentate sint simpliste, 
uneori chiar puerile, nu țin seama de 
cunoștințele însușite de elevi la alte 
obiecte și nu întotdeauna aduc spo
rul necesar de cunoștințe.

Pentru perfecționarea predării a- 
cestui obiect de studiu, ca. de altfel, 
a tuturor disciplinelor sociale în 
școala generală, apare necesară și re
zolvarea unor probleme legate de si
tuația cadrelor. Faptul că, în ma
rea lor majoritate, orele la această 
disciplină nu au fost predate în anul 
școlar încheiat de către cadre de 
specialitate — în speță profesori de 
economie politică — și-a pus am
prenta negativă asupra nivelului ști
ințific și ideologic al predării.

Pentru organizațiile de partid din 
școli, care au dreptul de control 
asupra activității instructiv-educa- 
tive, se pune sarcina realizării unui 
control permanent, a unei mai atente 
îndrumări a profesorilor care predau 
cunoștințele social-politice.

Mulți profesori au sugerat, pe 
lîngă organizarea cu mai mare rit
micitate a cursurilor de perfecțio
nare, punerea unui accent sporit 
în cadrul lor pe dezbaterea princi
palelor probleme de conținut și me
todologice cu care sint confruntați în 
clasă, asigurarea unei informări sis
tematice asupra celor mai noi aspec
te ale evoluției vieții economice, po
litice. sociale și ideologice, înlesni
rea documentării. în acest sens cre
dem că se impune o mai bună 
corelare a activității desfășurate de 
cabinetele de partid, casele corpului 
didactic, inspectoratele școlare.

înarmarea viitorilor cetățeni ai 
țării cu o temeinică cunoaștere a 
noțiunilor economice de bază, ca o 
componentă a formării modului de 
gîndire materialist-dialectic — iată o 
înaltă îndatorire pentru a cărei tra
ducere în viață profesorii de științe 
sociale, organele și organizațiile de 
partid nu trebuie să precupețească 
nici energie, nici timp.

Gh. ZAMFIR
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întunecă : LU- 
în continuare;

copii : DOINA

• Sunetul muzicii: PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
O Petrecerea : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21, FAVORIT
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30, STADIO
NUL DINAMO — 20,15.
• Flacăra olimpică : REPUBLICA 

— 10; 12,30; 16; 18,30; 21.
• Argoman superdlabolicul : FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, LUCEAFĂRUL — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9,30; 11,30; 16; 18; 20, GRADINA 
DOINA — 20,30, ARENELE RO
MANE — 20,45.
• Jandarmul se însoară : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3360); 20,15 (seria de bilete
— 3363), BUCUREȘTI — 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 19; 21, GRADINA 
FESTIVAL — 20,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
VICTORIA — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,30; 19; 21, MIORIȚA — 11; 15; 
17,30; 20.
O Splendoare In iarbă : CENTRAL
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Pepe le Moko : GRADINA CA
PITOL — 20,15; 22.
• Așteaptă ptnă se 
MINA — 9,15—15,45 
18,15; 20,30.
• Program pentru
— 10.
• Marile vacanțe s DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, VOLGA
— 16; 18,15; 20,30, GRADINA BU- 
ZEȘTI — 20,30.
• Zece ani de eră cosmică ; O- 
mul a ieșit în Cosmos — 9; 13; 
19,30, Pași spre Infinit — 11,15; 
17,15 :TIMPURI NOI.
O Orgolioșii — 9; 11; 13, Artico
lul 420 — 15,30, Roșu și negru
(ambele serii) — 19 : CINEMATE
CA (sala Union).
O Această femeie : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
CELSIOR — 8,30; 11
18,30; 21, AURORA — 9; 
16; 18,15, la grădină —
• Omul care nu poate 
GRIVIȚA — 16; 18,15;
• Operațiunea Lady
înfrățirea Intre ________
— 15,30; 17,45; 20, GRĂDINA PRO
GRESUL PARC — 20,15.
• Armando ; Calul alb : BUZEȘTI
— 15.30; 18.
« Warlock : DACIA — 8,45—20,30 
în continuare.
o Salariul groazei : BUCEGI — 
10; 15,45; 18,30, la grădină — 20,30, 
FLOREASCA — 10; 17; 20.
• Asterix și Cleopatra : UNIREA
— 15,30; 18.
• Urmărirea : GRADINA UNIREA
— 20,30.
O Vînătorul de căprioare : LIRA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
n Oscar : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Operațiunea LOontlne : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
O Dreptul de a te naște : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
10.30; 15.30; 18, la grădină — 20,30, 
FLAMURA — 11; 15,45; 18,15: 20,30.
• Freddy șl cîntecul preriei :
COTROCENI — 15,30; 17,45; 20,
VITAN — 15,30, la grădină — 20,30.
• Testamentul doctorului Ma
buse : PACEA — 15,45; 18; 20,15.

20.30, EX- 
12,30; 16;

11.15; 13,30;
20.30.
fi acuzat :
20,30.
Chaplin : 

POPOARE
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Un nume înscris 
în memoria timpului: 
CONSTANTIN ROSENTHAL

La 150 de ani de la nașterea pictorului

încadrarea in muncă a absolvenților 
liceelor industriale, agricole, silvice,

Se împlinesc 150 de ani de la naș
terea pictorului Constantin Rosen
thal și aproape 120 de la moartea lui. 
Purtat cu cinste într-o viață de numai 
trei decenii, numele acestui artist — 
a cărui conștiință revoluționară se 
mărturisește deopotrivă in opera sa, 
exemplară ca intenționalitate temati
că și expresivă pentru epoca eroică 
a revoluției de la 1848, cît și în ac
țiunea sa politică — rămine în me
moria timpului ca un exemplu și un 
imbold. Exemplu de identificare to
tală a sensului unui destin indivi
dual cu destinul colectiv, cu soarta 
poporului de care se simțea legat 
Pentru că nu e vorba nu
mai de un om care și-a 
pus arta și activitatea ob
ștească pe de-a-ntregul în 
slujba cauzei poporului, ci 
de un erou al acțiunii re
voluționare, care a împins 
devotamentul față de ideea 
dreaptă pe care o slujea 
pînă la sacrificiul suprem. 
Cum se exprima presa ro
mână la puțină vreme 
după publicarea veștii 
morții sale tragice, în 
urma torturilor la care 
fusese supus de către po
liția imperială austro-un- 
gară în temnița unde pre
ferase să moară la 23 
iulie 1851 decît să-și 
trădeze tovarășii. Rosenthal 
este „cel dintîi martir al 
României democrate". Și 
dacă prietenii și tovarășii 
săi de luptă revoluționară 
și de artă, Ioan D. Negu- 
lici și Barbu Iscovescu, 
pictorii dimpreună cu care 
este considerat corifeu al 
acestei etape decisive din 
istoria artei românești in 
secolul al XIX-lea. îl vor 
urma la mică distanță, 
murind în exil, primul la 
Constantinopol în 1851 și 
al doilea la Brussa în 1854. 
Rosenthal este și în moar
te. cum fusese și în viață, 
primul între ei. Iar pre
țul plătit de el pentru cre
dința că „revoluția va 
triumfa și România va re
învia" (cum se exprimă 
într-una din emoționantele 
sale scrisori adresate lui 
C. A. Rosetti) e cu atît 
mai mare și mai vrednic 
de luat în seamă, cu cit 
Constantin Rosenthal. cel 
căruia generalul constitu
țional de la 1848 îi acor
dase cetățenia română pentru 
meritele sale revoluționare, este 
creația voinței sale conștiente : 
căci David (Daniel) Rosenthal, cel 
născut la Budapesta în 1820 dintr-o 
familie de mici negustori, de a că
ror mentalitate îngust-burgheză se 
scutură, îmbrățișînd (o dată cu nume
le de Constantin, ales spre a se ase
măna cu prietenul și tovarășul cel 
mai iubit dintre toți membrii „fră
ției" bucureștene ce pregătea revo
luția pașoptistă) filozofia generoasă 
și înălțătoare a iluminiștilor valahi, 
cu care se identifică trup și suflet, 
— devine român printr-un act de 
elecțiune, de opțiune lucidă, înte
meiat pe cunoașterea și prețuirea 
calităților acestui popor, analizat de 
el cu iubire.

Studiase la Budapesta și apoi la 
Academia de arte frumoase din Vie- 
na și venise în Țara Românească 
sfătuit de Negulici, in 1842, execu
ted la București portrete în gustul 
timpului, încă nu îndeajuns de evo
luate ca viziune și tehnică în primii 
ani, ceea ce-1 face să caute a se 
perfecționa la Paris, între 1844 și 
1847. Aici face parte din „Societa
tea studenților români", alături de 
N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, loan 
Ghica și C. A. Rosetti. Din a- 
mintirile acestuia din urmă cu
noaștem rîvna cu care învăța 
și muncea Rosenthal în capi
tala artei, în condiții mult mai grele 
decît avea orica: ' din colec'i lui, 
luptîndu-se cu greutățile materiale 
inerente oentru un tinăr care a rupt 
relațiile cu familia sa.

în iulie 1847 îl găsim din nou la 
București, unde activează intens pen
tru pregătirea revoluției. Este mo
mentul cînd Vasile Alecsandri îi în
credințează sarcina de a picta, după 
un daguereotyp păstrat de îndrăgos
titul îndurerat, portretul Elenei Ne
gri, „Steluța" cintată de el cu dor, 
„pierdută in neagra veșnicie". Tot a- 
tunci, frecventind serile de discuții 
filozofice și literare din casa Agăi 
Iancu Mânu, unde se țineau ședințele 
„Societății literare" prezidate de Ian
cu Văcărescul. părtașă a ideilor înain
tate și camuflînd organizația politică 
a ocultei „frății". Rosenthal realizea

„ROMANIA REVOLUȚIONARA" — una dintre ceie mai 
cunoscute lucrări ale pictorului

abilitate diplomatică, situația politi
că. Arestat o dată cu guvernul provi
zoriu, dar eliberat de noile autorități, 
care nu-i recunoșteau calitatea de ce
tățean român și nu voiau să intre in 
conflict cu consulatul austriac, Ro
senthal, după proteste infinite și ce
reri de a împărtăși soarta confraților 
săi, cu care se solidariza, asumin- 
du-și răspunderea celor ce făptuise și 
afirmase, se decide, în sfîrșit, după 
ce întîmpină refuzul hotărît al guver
nului filotiirc, să acționeze d>n pro
prie inițiativă. Atunci are loc faimoa
sa acțiune, proslăvită de istoricul Jules 
Michelet de la catedra sa univer

sitară pariziană, de unde-1 
elogiază pe artist pentru 
nemaipomenitul său curaj 
eroic, acțiunea lui Rosen
thal și a Măriei Rosetti de 
a-i salva pe membrii gu
vernului constituțional, a- 
restați și duși pe o corabie 
turcească, o „ghimie" în 
susul Dunării, spre a fi în
temnițați. Este un episod 
incredibil, dar real, acela al 
urmăririi de pe țărm, din 
trăsură, a ghimiei pe pun
tea căreia, legați, nemîncaț.i ■ 
și însetați, zăceau în arșiță 
capii revoluției române de 
la 1848. Bolintineanu și 
Voinescu II au povestit ți, 
relevînd rolul jucat de I«b- 
senthal și de Maria Rosetti 
în eliberarea deținuților pe 
teritoriul austriac, la Svi- 
nița, în Banatul nostru de 
azi, unde, după îmbătarea 
gărzilor, cei doi au putut 
pătrunde pe ambarcația 
turcească. Mai mu)*, cu a- 
jutorul populației sîrbe și 
române a satului, ostașii 
turci, care, treziți după un 
timp, au pornit să-și ur
mărească prizonierii eva
dați, au fost arestați 
pentru vina de a fi furat 
arme pe teritoriu străin. 
Acest act de curaj eroic 
a redat acțiunii revoluțio
nare românești pe capii 
ei. în slujba comitetu
lui revoluționar român în 
exil s-a aflat Rosenthal și 
tn anii următori, la Paris, 
apoi în Elveția și tn Austria. 
Numai că poliția „prințu- 
lui-președinte", Louis- 
Napoleon Bonaparte, ca
re, departe de a apăra cu
ceririle celei de-a doua re
publici franceze, pregătea 
al doilea imperiu, s-a pus

de acord cu poliția imperiului aus
triac. semnalîndu-i plecarea lui Ro
senthal la Budapesta in 1851 cu mi
siunea de a face propagandă acolo 
pentru alipirea Transilvaniei la Țara 
Românească.

Cadavrul eroicului revoluționar 
n-a fost dat familiei care l-a cerut, 
ca să nu se vadă urmele torturilor 
suferite.

„Sărmane Rosenthal, tu al un tem
plu în inimile noastre", scria Maria 
Rosetti, invocînd tragismul pînă și 
al lipsei unui mormint al martiru
lui ! Această femeie, care fusese luată 
de pictor drept model pentru cea 
mai importantă operă a sa — por
tretul alegoric „România Revolu
ționară : lupta din Dealul Spirii" 
(azi la Galeria Națională a Muzeului 
de Artă al României), operă avînta- 
ță de pictor romantic, hrănită din 
istoria trăită și înălțînd brusc, la noi, 
practica acestui gen la un nivel ideo
logic și expresiv care ne permite să 
ne dezvoltăm artisticește în continu
are, de pe o altă treaptă a viziunii 
picturale — această femeie, glorifi
cată ca o soră de crez, prețuită în
tru valoarea ei, mai presus de fru
musețea cu care era Înzestrată, a dat 
glas sentimentelor de care sîntem și 
azi cuprinși, în fața pildei de au
tenticitate etică și de forță suprau
mană a voinței, puse în slujba cau
zei sfinte a libertății naționale și 
sociale a poporului român.

Ion FRUNZETH

economice și sanitare
(Urmare din pag. I)

cu necesitățile organizațiilor socia
liste.

Repartizarea absolvenților din în
vățăminte de zi al liceelor de spe
cialitate, care nu continuă studiile in 
învățămîntul superior la cursul de zi. 
se face după prima sesiune a con
cursului de admitere in invățămîn- 
tul superior, pe bază de cereri adre
sate de către absolvenți conducerii 
liceului cu cel puțin cinci zile înainte 
de data stabilită de Ministerul învă- 
țămîntului pentru repartizare.

în vederea repartizării nominale in 
producție a absolvenților se insti
tuie în fiecare liceu de specialitate o 
com'isie compusă din directorul a- 
cestuia, dirigintele clasei și delegatul 
direcției județene pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale. Absol
venții liceelor de specialitate care 
nu au promovat examenul de baca
laureat vor fi repartizați pe locurile 
rămase neocupate 
posedă diploma de 
parea posturilor 
cer studii medii

de către cei care 
bacalaureat. Ocu- 
pentru care se 
de specialitate se

va putea face numai după obținerea 
diplomei de bacalaureat a liceului 
de’ specialitate absolvit.

Hotărîrea prevede ca Ministerul 
Muncii să elaboreze îmbunătățirile 
și completările necesare la nomencla
toarele de specialități ale cadrelor 
medii, precum și la indicatoarele tari
fare de calificare, în vederea înca
drării absolvenților liceelor de spe
cialitate ; de asemenea, va stabili, pe 
specialități și meserii complexe, peri
oada necesară cît vot lucra ca sta
giari. Ministerul Invățămîntului, în 
colaborare cu celelalte ministere, ela
borează în prezent măsuri pentru 
îmbunătățirea planurilor și progra
melor de învățămînt ale liceelor de 
specialitate pentru a asigura inte
grarea în cît mai bune condiții a ab
solvenților în activitatea productivă. 
Absolvenții liceelor industriale, agri
cole și silvice pot candida la ocuparea 
funcției de maistru după efectuarea 
unui stagiu în producție, a cărui du
rată se stabilește de ministere și 
celelalte organe ale administrației de 
stat, în funcție de specificul ramurii.

(Agerpres)

ză portretul animatoarei acestui salon 
literar, Anica Mânu, unul din cele 
mai semnificative și mai caracteris
tice portrete de formulă romantică ale 
picturii românești din prima jumătate 
a veacului trecut. Relevînd o inspira
ție elevată și năzuințe psihologice su
perioare. portretele lui C. D. Rosen
thal au acum și o valoare picturală 
vădit mai înaltă, ele mărturisind un 
limbaj artistic care, pentru etapa res
pectivă, echivala cu îmbrățișarea a- 
vangărzji pariziene a picturii ; Gări- 
cault și Delacroix, sau urmașii mai 
puțin violenți ai acestor precursori 
romantici, ca de pildă Ary Scheffer, 
se regăsesc în opera lui Rosenthal 
matur, căci maturizarea talentului 
său, datorită unei munci înverșunate 
în anii de studiu la Paris, se produ
sese, împotriva faptului că soarta nu 
i-a permis niciodată acestui tînăr 
să-și consume anii de maturitate la 
care i-ar fi dat dreptul frumoasele 
promisiuni ale talentului său.

împărțindu-și viața între două ate
liere. cel al artei și cel al acțiunii 
politice, Rosenthal duce la capăt sar
cini tot mai grele. în timpul guver
nului provizoriu i se încredințează 
misiuni delicate și greu de împlinit, 
cum a fost de pildă aceea de a îm- 
blînzi neînduplecarea șefilor militari 
otomani veniți să înăbușe revoluția, 
de a-i dispune în favoarea guvernului 
provizoriu. Rosenthal folosește, spre 
a-și face drum în corturile pașalelor, 
la Giurgiu, calitatea sa de artist, ofe- 
rindu-se curtenitor să-i portretizeze 
și discutînd, în ședințele de poză, cu

în colecția „Mica biblio
tecă de istorie" scoasă de 
EDITURA POLITICA a a- 
părut de curind „Jurnalul" 
lui N. D. Cocea, un remar
cabil document uman, o 
imagine plastică și edifica
toare a idealurilor umaniste 
și consecvent democratice 
ale unui intelectual revolu
ționar și patriot, ale unul 
scriitor angajat care și-a 
făcut din militarea pentru 
ideile democratice, socia
liste, un crez și un mod de 
viață. Paginile de jurnal 
au fost scrise între anii 
1939—1942, cînd scriitorul a 
fost obligat la o tăcere for
tuită, suportînd consecin
țele unui climat de anihi
lare fizică și spirituală la 
care erau supuși militanții 
democrați, luptătorii pentru 
cauza celor oprimați. Dacă 
luările sale de atitudine 
anterioare instaurării dic
taturii regale și a celei le- 
gionaro-antonesciene sint 
larg cunoscute, iar pamfle
tele lui virulente și demas
catoare, însuflețite de un 
verb incisiv și sarcastic, 
constituie lecturi cu o ma
re audiență la cititori, pa
ginile acestea, scrise între 
1939—1942, în claustrarea de 
la Sighișoara, consemnea
ză gîndurile, reflecțiile, ac
țiunile unui luptător demo
crat care s-a opus cu fer
mitate procesului de fasci
zare a țării.

Cînd negura fascistă 
plutea amenințătoare peste 
teritorii vaste ale continen
tului, cînd zgomotoasa pro

pagandă nazistă clama 
triumfătoare pofte de stă- 
pînire milenară, N. D. Co
cea. depășind temporare 
momente de deprimare, a 
rămas o conștiință lucidă, 
încrezătoare în victoria ra
țiunii și a adevărului : „Ori- 
cit de spăimîntător ar fi 
cataclismul, dacă inimile se 
pot lăsa tîrîte în voia îm
prejurărilor, ridicate, pră
bușite, înghețate de simpa
tii sau animozități perso-

că este dator să se afle cu 
gindui său alături de popoa
rele iubitoare de libertate 
ale Europei apăsate de o- 
cupația fascistă, alături de 
umanitatea încrezătoare in 
ziua de mîine.

Sinceritatea deplină a 
confesiei, dorința de ade
văr. revolta de a fi silit 
„să-1 tacă" dau paginilor 
acestui jurnal dimensiuni
le unei patetice profesii de 
credință. începute la 1

izbucni izbăvitoare : „Am 
impresia că sint un seismo
graf. Simt cum pămintul se 
cutremură în valuri din ce 
în ce mai largi sub privirile 
noastre... O lume se va pră
buși. Nu știu dacă-mi va fi 
dat să lupt alături de cei 
care vor ridica dîn teme
lii o lume nouă. Și nu im
portă ! Voi vedea-o cel pu
țin. Voi vedea primele raze 
ale răsăritului, o dată cu 
ultimele pilpiiri de flăcări

N, D. COCEA:

„J U R N A L“
nale, Inteligența n-are 
dreptul să abdice de la uni
ca ei misiune : limpezimea 
judecății. Aș vrea să fiu 
numai și numai inteligen
ță. Să văd lucrurile cum 
sint".

însemnările, realizate u- 
neori din notații rapi
de, alteori din lungi și si
nuoase dialoguri cu sine 
însuși, n-au niciodată ca
racterul unui solilocviu 
desfășurat în carapacea ri
gidă a Individualismului, 
deoarece cel ce le scria știa

septembrie 1939, cînd coloa
nele motorizate naziste stri
veau sub șenile indepen
dența Poloniei, declanșînd 
cea mai pustiitoare confla
grație din istoria umanită
ții, rîndurile rămase pînă 
acum (cu rare excepții) 
necunoscute sînt expresia 
gindirii unei personalități 
care are vocația unor sem
nificative investigații poli- 
tico-sociale, care presim
țea că o dată cata
clismul mondial încheiat, 
flacăra revoluției sociale va

și de funingine ale apusu
lui..."

Dacă în pamfletele sale 
de altădată puteau fi iden
tificate diversele nuanțe ale 
ironiei, de la cea ușoară la 
cea batjocoritoare, iar alu
zia suspendată înlocuia a- 
des relatarea nudă, acum 
ura nu mai lasă loc decît 
inciziei adînci practicată cu 
scrîșniri de sarcasm. în pa
ginile „Jurnalului", N.D. 
Cocea face inventarul unor 
personalități ce ocupau 
prim-planul scenei politice

oficiale a vremii, desfide 
cu verb coroziv, necruțător 
pe regele in vremea căruia 
„furtul îmbracă purpura 
regală", guverne, partide 
și formațiuni politice care 
se orientaseră spre fas
cism. Memorialistul, făcînd 
încă o dată dovada con
stanței spiritului său, a- 
coperă personajele acestei 
triste comedii umane cu 
imprecații viguroase și iro
nie corosivă, creînd o li
teratură situată Ia limita 
dintre documentul istoric 
și pamfletul politic.

Comentariul acid și re
voltat alternează adesea cu 
pasaje în care autorul își 
exprimă încrederea gene
roasă în ideea progresului 
uman. în solidaritatea po
poarelor, care vor ști în 
viitor să oprească „stupida 
aberație a războiului", 
pentru a instaura singura 
orînduire dreaptă — comu
nismul.

Și prin acest jurnal, scrii
torul și publicistul febril 
N.D. Cocea se manifestă ca 
o conștiință lucidă, respon
sabilă a timpului său. dor
nică să depășească limitele 
prezentului convulsionat, să 
gîndească un viitor lumi
nos și rațional umanității, 
să îndemne către acest vii
tor, pe care România și l-a 
constituit în prezent prin 
voința poporului, condus 
de eroicul nostru partid co
munist.

loan ADAM

A intenționat oare Vera Hudici 
ca, în cuprinsul acestei cărți, avind 
un titlu cu veleități filozofice, să ne 
ofere o parodie a clasicului „bil
dungsroman" formulă romanescă 
ce a început să fie mai des identifi
cată în peisajul nostru literar ? A 
încercat oare să ilumineze, din mul
tiplele unghiuri ale jocului Ironiei, 
toate poncifele. convențiile și ma- 
nierismele unei literaturi de altăda
tă, demonst.rind deci, indirect, lipsa 
de viabilitate artistică a unor astfel 
de modalități ? Cel care ar fi tentat 
să răspundă afir
mativ la aceste în
trebări nu va putea 
să nu observe însă 
că, în cazul de față, 
autoarea a confun
dat scopul cu mij
loacele și, în locul 
unei vioaie incisi
vități, s-a scufun
dat ea însăși în ni
sipurile mișcătoa
re, dar neiertătoa
re, ale unei proze 
de un realism plat, 
lipsit de harul in
venției epice.

Intențiilor nu le 
răspunde în planul 
artei acea capaci
tate de sondare a vieții lăun
trice, de punere în lumină a coor
donatelor definitorii ale reliefu
lui contradictoriu al naturii u- 
mane. Putem remarca cel mult 
teza programatică, dorința de a 
scrie un roman al formării unui ca
racter. al evoluției unui perso
naj de la jocurile chinuite ale 
unui univers infantil trist, pînă la 
anii cunoașterii de sine și ai 
angajării plenare. Ar mai pu
tea fi evidențiată naturalețea na
rării la persoana întîi. prin care se 
evită „literatura", plasînd în cen
trul istorisirii un erou fără ambiții 
literare.

VERA HUDICI:

„TRAISTA

CU UMBRE"

Retrospectiva biografică a Cri»- 
tinei Răzășu, fata de țăran sărac 
din Șipote, ajunsă farmacistă, după 
un îndelungat răstimp petrecut ca 
femeie de serviciu și după ce tra
versase anii neguroși ai războiului 
ca și suferințele unei iubiri minate 
de egoism și sete de Înavuțire, pu
tea fi interesantă dacă autoarea ar 
fi știut să găsească modalitățile 
potrivite de a descrie desprinderea 
eroinei din încleștarea forțelor iner
țiale ale trecutului („traista cu um
bre") pentru a se înscrie în rîndul 

conștiințelor mili
tante. Din păcate, 
tipurile umane au 
contururi estompa
te și neilustrative. 
Chiar istoria e 
prinsă numai din 
tușe ușoare, consta- 
tative.

A scrie un bil
dungsroman în
seamnă a cultiva în 
primul rind obser
vația socială, utili
zată însă nu pen
tru a surprinde 
realitatea numai în 
aspectele ei vizibi
le, exterioare, ci 
pentru a o sonda 

din interior, a-i intui mecanis
mele și legitățile, ca, în func
ție de transformarea acestora, să 
se producă aceea a caracterului. 
Romanciera pare a nu fi fost 
preocupată de ideea că în con
turarea unui personaj aflat într-un 
moment de schimbare a mentalită
ții intervine un delicat proces dia
lectic, ce nu poate fi suplinit de 
simple enunțări constatative, de „li
rism" gîlgîitor și elemente melo
dramatice. Promițînd mult prin in
tenții, cartea deconcertează prin 
realizarea artistică.

A. IOAN
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18,00
18,05

18,45

19,15

19,20

Microavanpremiera.
,,Ex-Terra *70“ — emisiune- 
concurs pentru pionieri 
școlari.

Studioul artistului amator.

Anunțuri — publicitate.

„1001 de seri" — emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

Reflector.

20,15

20,40

21,15

Studio dans TV. Arabescuri 
pe un album Chopin.

Pe acoperișurile lumii.

Drumeții în epoca de piatră 
— Un film de desene anima
te din seria Peripețiilor pre
istorice.

21,40 Transmisiune din studiourile 
spaniole : Spectacol de varie
tăți cu Lulu, Alberto Cortez, 
Marisol, Farina, Memphis 
Slim.

22,40 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

teatre
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău'*) : Suzana — 
20.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (Grădină Boema) : Sonatul 
Lunii — 20.

*

*

4
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Plecarea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu la Moscova

Luni la amiază a plecat la Moscova 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România in Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc, pentru 
a participa la lucrările celei de-a 
48-a ședințe a Comitetului Executiv 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopenl, erau prezențl tovarășul 
Leonte Răutu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, miniștri șl alte 
persoane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri al ambasadei.

(Agerpres)

întoarcerea de la Copenhaga 

a delegației Consiliului popular 

al municipiului București
Delegația Consiliului popular al 

municipiului București, condusă de 
Dumitru Popa, președintele Comite
tului Executiv, primarul general al 
Capitalei, care, la invitația municipa
lității orașului Copenhaga, a făcut o 
vizită În Danemarca, s-a înapoiat 
luni după-amiază In Capitală.

Delegația a luat parte la vernisa

jul expoziției „București 1970", orga
nizată In Copenhaga, și a vizitat o- 
biectlve sociale și edilitar-gospodă- 
rești din această țară.

Printre persoanele oficiale prezente 
la sosire pe aeroportul Otopeni se 
afla și Per Hildebrant, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Danemarcei la 
București.

(Agerpres)

Primire Ia Marea
Adunare Națională vremea

Emoționante scrisori 
adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Automatizarea în procesul
de modernizare

a economiei poloneze

Luni la amiază, acad. Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, președintele Grupului 
parlamentar pentru relațiile de prie
tenie România—Franța, a primit, 
la palatul Marii Adunări Naționale, 
delegația Comisiei de afaceri sociale 
din Senatul francez.

La întrevedere au luat parte depu
tății acad. Ștefan Milcu, vicepreșe
dinte al Comisiei permanente pentru 
sănătate, muncă și asigurări sociale, 
Mihail Ghelmegeanu, Mircea Rebrea- 
nu.

în cadrul discuțiilor s-a făcut o in
formare reciprocă asupra modului de 
organizare și funcționare a celor două 
parlamente.

în cinstea delegației franceze, acad. 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, a oferit o 
masă.

★
Seara delegația Comisiei de afaceri 

sociale din Senatul francez a părăsit 
Capitala. La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost salutați de 
deputați ai M.A.N., precum și de re
prezentanți ai Ambasadei Franței la 
București.

în Editura politică 
a apărut : 

V. ROMAN
„Eseuri despre revoluția 
științifică șl tehnică* 
(concepte, ipoteze, con
troverse, tendințe și op

țiuni).

Ieri în țară s vremea a fost 
frumoasă și s-a încălzit. Cerul 
a fost variabil, mai mult senin 
în jumătatea de sud a țării. 
Vîntul a pierdut din intensitate 
și numai în nordul Moldovei și 
in zona de munte a depășit, lo
cal, 10 metri pe secundă. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 19 grade la Joseni și 27 
de grade la Băilești, București, 
Galați, Buzău, Rm. Sărat, Măi- 
căneștl și Mangalia. în Bucu
rești : vremea a fost frumoasă 
și s-a Încălzit. Vîntul a slăbit 
în intensitate. Temperatura 
maximă a atins 28 de grade.

Timpul probabil pentru 22, 23 
și 24 iulie. în țară : procesul 
de încălzire va continua și in 
zilele următoare, iar vremea va 
fi în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Vor cădea ploi cu ca
racter local în nord-vestul țării 
și regiunea de munte. Vint po
trivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 10 și 20 
de grade, iar maximele intre 20 
și 30 de grade, local mal ridi
cate in sud. In București : vre
mea continuă să se încălzească, 
menținindu-se în general fru
moasă. Vint slab. Temperatura 
In creștere.

trini, în vîrstă da peste 75 ani, pe 
care îl îngrijesc, scrie Osz Iuliana 
din comuna Unirea, județul Alba, 
vă mulțumim foarte frumos din 
toată inima pentru sprijinul ce l-am 
primit din partea dumneavoastră 
personal, sprijin pe care nu-1 vom 
uita toată viața.

Multe lucruri frumoase am auzit 
despre dumneavoastră, despre bi
nele ce-1 faceți oamenilor, și ro
mâni, și maghiari, care lucrăm și 
trăim împreună în țara noastră 
dragă.

Cu ajutorul primit din partea 
partidului și statului și de la dum
neavoastră personal, ne vom putea 
reface căminul nostru complet dis
trus și, așa cum spun bătrînii mei, 
zilele ce le-au mai rămas le vom 
putea trăi din nou liniștiți.

Eu, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
am lucrat și pînă acum în gospo
dăria noastră agricolă ; dar de acum 
înainte, după ce am primit atîta 
ajutor în necazul ce l-am avut eu 
și copiii mei, vom munci și mal 
mult și mai bine ca să avem o re
coltă bogată, să putem da statului 
mai multe produse și să trăim și 
noi tot mai bine. Noi, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, urmînd din toa
tă inima sfaturile părintești ale 
dumneavoastră, muncim și trăim 
înfrățiți, români și maghiari și ne 
iubim mult partidul și țara, în frun
te cu dumneavoastră. Ca mamă o 
să-mi învăț copiii să fie cinstiți șl 
drepți și să meargă toată viața lor 
pe drumul arătat de partidul nos
tru drag. Eu, dragă tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, tare mult aș dori ca 
atunci cînd veți trece pe aici să vă 
opriți și pe la noi, să vă primim 
cu dragă inimă în casa noastră 
nouă".

„Mă numesc Szatmari Carol șl 
sînt mecanic la Fabrica de cărămidă 
din Satu-Mare. Poate că nu o să 
știu să mă exprim prea bine, dar 
ceea ce scriu este din toată inima 
și vă scriu cu toată căldura și 
bucuria. Familia noastră este una 
din numeroasele familii care am 
avut cinstea să ne bucurăm nu nu
mai de ajutorul prețios pe care ni 
l-a dat partidul și statul, dar și de 
ajutorul pe care dumneavoastră ni 
l-ați dat nouă, iubite tovarășe 
Ceaușescu, din contribuție perso
nală. Mi-au dat lacrimile de bucu
rie și recunoștință pentru grija 
părintească pe care ne-o purtați, 
pentru dragostea cu care dumnea
voastră, secretarul general al 
Partidului Comunist Român și 
președintele țării, vă gîndiți la toți 
oamenii din țară ca la Copiii dum
neavoastră.

Tovarășe Ceaușescu, eu aș vrea

să vă scriu din Inimă, ca unul 
care am trecut prin multe greu
tăți, că niciodată și nicicând un 
partid și un conducător nu a fost 
așa de mult iubit și prețuit cum 
este Partidul Comunist Român, in 
fruntea căruia sînteți dumneavoas
tră Eu personal și familia mea 
am simțit tot timpul ajutorul par
tidului și al statului, am reușit să 
mă calific, să am un loc de muncă 
bun, copiii mei umblă la școală, am 
avut o casă bună și am avut tot 
ce ne trebuia în casă. Au venit 
apele pe care, cu toată împotri
virea noastră pe diguri, n-am pu
tut »ă le oprim. Am fost foarte 
mișcați că dumneavoastră personal 
ați venit imediat la noi în Satu- 
Mare și asta pe noi ne-a îmbăr
bătat foarte mult, ne-a dat curaj 
și încredere deplină că tot ce s-a 
distrus vom fi ajutați să refacem 
și mai bine, și mai frumos.

Știu că dumneavoastră «Înteți 
tare ocupat și nu vreau să vă scriu 
mult, dar mereu îmi vin noi cu
vinte din inimă și aș vrea ca să 
simțiți și dumneavoastră căldura și 
dragostea cu care noi oamenii mun
cii, români și maghiari, din acest colț 
îndepărtat de tară, ne gîndim la par
tid, la dumneavoastră, iubite to
varășe Ceaușescu. Vă asigurăm că 
sîntem hotărîți și vom face tot ce 
este posibil, vom munci zi și noap
te, ca să refacem tot ce s-a distrus 
și să construim și mai bine, și mai 
frumos.

Vă urăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, dumneavoastră și între
gii familii, multă sănătate și feri
cire, să trăiți mulți ani șl să ne 
conduceți și pe mai departe spre o 
viață fericită, spre socialism și 
pace".

„Mă numesc Bratima Petru, 
muncitor lăcătuș la întreprinderea 
de industrie locală din Alba Iulia, 
și am o familie compusă din patru 
persoane, în curînd al treilea copil 
ne va îmbogăți viața cu o nouă 
bucurie. înainte de inundațiile din 
luna mai, munceam liniștiți și cu 
fiecare zi ne făceam viața mai fe
ricită. Dar, dintr-o dată, apele Mu
reșului ne-au luat totul. încă din 
primele clipe am simțit alături de 
mine țara întreagă, poporul și, ca 
Întotdeauna în zilele noastre, parti
dul, pe dumneavoastră, stimat și 
Iubit conducător, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Cu ajutorul ce l-am 
primit de la stat, cti sprijinul ce 
mi se aoordă voi avea din nou casa 
mea.

Astăzi, o nouă bucurie ml-a um
plut inima de emoții, de sentimen
te ce nu pot fi cuprinse în cuvin
te. M-am numărat printre cei care 
au avut cinstea să primească aju
tor In bani din indemnizația dum
neavoastră de deputat în Marea A- 
dunare Națională, pe care ați ofe-

rit-o pentru ajutorarea unor fami
lii din județul nostru.

Mă întreb, oare voi reuși eu ca 
prin munca mea să îndreptățesc 
grija deosebită ce mi se acordă și 
îmi răspund că da. Fiți sigur, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că nu voi 
găsi odihnă pină ce îndatoririle ce 
îmi revin, ca muncitor și cetățean, 
nu vor fi îndeplinite. Numai în a- 
cest fel înțeleg eu că voi răspunde 
cum se cuvine ajutorului ce mi s-a 
acordat.

Eu și familia mea vă mulțumim 
din toată inima și dorim să ne tră
iți mulți ani și să ne conduceți cu 
aceeași pricepere și înțelepciune pe 
drumul construirii socialismului și 
comunismului în patria noastră".

„Nu pot să vă exprim emoțiile și 
sentimentele pe care le-am trăit în 
momentul cînd mi s-a înmînat a- 
jutorul material pe care mi l-ați 
trimis dumneavoastră, stimate to
varășe secretar general, scrie Feu- 
erstein Iosif, mecanic la Uzina de 
reparații auto din Satu-Mare.

în momentul în care am ajuns 
acasă și i-am spus soției de ajuto
rul pe care l-am primit de la dum
neavoastră personal, de emoție n-a 
putut să scoată nici un cuvint, iar 
apoi ne-au curs lacrimile la amîn- 
dol. Am avut atunci în față ima
ginea dumneavoastră caldă și plină 
de încredere în noi și în viitorul 
țării noastre.

Sint maghiar, dar mă simt legat 
prin tot ceea ce fac de acest pă- 
mînt românesc, de această țară 
unde m-am născut, trăiesc și mun
cesc, pe care o consider patria mea 
și pentru care sînt în stare de orice 
sacrificiu. în prezent sînt cu picio
rul în gips, în urma unul accident 
pe basculanta cu care am lucrat 
Ia consolidarea digului ; dar vă pro
mit, iubite tovarășe Ceaușescu, că 
după ce mă voi însănătoși, nu voi 
cunoaște odihnă pînă cînd orașul 
nostru drag, -întreaga noastră țară 
își va vindeca toate rănile care i-au 
fost pricinuite, să o ridicăm și să o 
facem tot mai frumoasă și fericită. 
Am 4 copii. Mă voi strădui și voi 
face tot ce pot ca să-i cresc în spi
ritul ideilor socialiste, să-și iubească 
patria și partidul ei conducător, 
oamenii acestor meleaguri, iar 
persoana dumneavoastră va consti
tui pentru noi toți, pentru totdeau
na, un exemplu viu de dăruire, sa
crificiu și părinte.

Vă mulțumesc, Iubite tovarășe 
Ceaușescu, în numele meu, al so
ției și al celor 4 copii pe care îi 
am, pentru ajutorul pe care ni l-ați 
dat și vă asigur că nu vom uita 
niciodată această zi, că voi fi exem
plu la locul meu de muncă și am să 
urmez întotdeauna partidul, al că
rui soldat sînt, pe dumneavoastră 
personal, în tot ceea ce veți face 
pentru scumpa noastră țară, Româ
nia socialistă".

„Luna de solidaritate cu lupta poporului coreean11

Cronica ziIeî
Corneliu Mănescu, ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România a trimis o telegramă de fe
licitare lui Sardar Swaran Singh, cu 
prilejul numirii acestuia in funcția de 
ministru al afacerilor externe al Re
publicii India. In telegrama de răs
puns, noul ministru indian al aface
rilor externe a mulțumit ministrului 
afacerilor externe român pentru fe
licitările primite, exprimînd totodată 
dorința de a Întări in continuare re
lațiile cordiale existente intre Repu
blica Socialistă România și Republica 
India.

★
Corneliu Mănescu, ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a primit din partea lui 
Luvsantorjiin Toiv, ministrul aface
rilor externe al Republicii Populare 
Mongole, o telegramă de mulțumire 
pentru felicitările transmise cu pri
lejul celei de-a 49-a aniversări a vic
toriei revoluției populare mongole.

★
Tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar 

al Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, a primit luni 
dimineața delegația Tineretului So
cial Creștin din Belgia, condusă de 
Michel De Grave, secretar cu proble
mele internaționale, care, la invita
ția C.C. al U.T.C., face o vizită in 
țara noastră. La întrevedere a parti
cipat, de asemenea, Traian Ștefănes- 
cu, secretar al C.C. al U.T.C., preșe
dintele Uniunii Asociațiilor Studen
țești din România. întrevederea s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă caldă, 
prietenească.

• ★
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Republicii Arabe Unite, 23 
iulie, Institutul român pentru relații
le culturale cu străinătatea a organi
zat luni, la Casa de cultură a

I.R.R.C.S., o seară culturală. După 
cuvîntul de deschidere rostit de 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.. Tiberiu Alexandru, șef de 
sector la Institutul de etnografie și 
folclor, care a făcut o vizită de studii 
și documentare in R.A.U., a prezen
tat conferința „Din muzica populară 
egipteană". Expunerea a fost ilus
trată cu diapozitive și fragmente re
prezentative din folclorul muzical e- 
giptean. în continuare a fost vizionat 
filmul artistic „Femeia necunoscută", 
producție a studiourilor din R.A.U. 
Erau prezenți Fikry Mahanny Nakhla, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.A.U. la București, membri ai am
basadei și alți membri al corpului 
diplomatic.

★
Luni după-amiază a sosit In Capi

tală o delegație a Consiliului pentru 
Agricultură și Alimentație al R.D. 
Germane, condusă de Zinne Gustav, 
vicepreședinte al Consiliului, care, la 
invitația ministrului agriculturii și 
silviculturii, va face o vizită în 
țara noastră.

★
Luni seara a sosit in Capitală o 

delegație a Oficiului pentru sfaturile 
populare al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, condusă de dr. Pop 
Lajos, președintele oficiului, care, la 
invitația Comitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală, 
va face o vizită de schimb de expe
riență și documentare în țara noas
tră. La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de dr. Du
mitru Hoit, secretar general, și de 
alți membri ai conducerii Comitetu
lui de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală. Au fost de față 
Sandor Argyelan, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Ungare 
la București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

MITINGUL DE LA COOPERATIVA AGRICOLĂ 
„PRIETENIA ROMÂNO - COREEANĂ"

în cadrul manifestărilor consacrate 
Lunii de solidaritate cu lupta po
porului coreean, luni după-amiază a 
avut loc uri miting la cooperativa 
agricolă de producție „Prietenia ro- 
mâno-coreeană" din Făcăeni, județul 
Ialomița.

Cu acest prilej, președintele coope
rativei agricole, Toma Dimachi, a 
evocat lupta îndelungată și grea dusă 
de poporul coreean împotriva domi
nației străine, pentru cucerirea inde
pendenței naționale, riposta dirză 
dată imperialiștilor americani, precum 
și activitatea însuflețită a oamenilor 
muncii pusă în slujba construirii 
unei vieți noi, socialiste, în R. P. D. 
Coreeană. Totodată, vorbitorul a sub
liniat sentimentele de prietenie ale 
poporului român, care sprijină cu 
hotărîre lupta dreaptă a poporului 
coreean pentru înfăptuirea aspirații
lor sale nobile, construirea cu suoces 
a socialismului și unificarea patriei.

A luat apoi cuvîntul Kang lăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București. După ce a arătat mo
mentele importante ale luptei po
porului coreean pentru eliberare na
țională, vorbitorul a relevat activita
tea entuziastă a oamenilor muncii 
din R. P. D. Gpreeană, in preajma 
celui de-al V-lea Congres al Parti
dului Muncii, îndreptată sipre dezvol
tarea continuă a economiei, științei, 
culturii, pentru construirea socialis
mului. In încheiere, ambasadorul 
Kang lăng Săp a exprimat recunoș
tința poporului său pentru sprijinul 
sincer, material și moral, acordat de 
poporul român, precum și convinge
rea că relațiile de prietenie și colabo
rare între R. P. D. Coreeană și Re
publica Socialistă România se vor 
dezvolta tot mai mult.

A fost prezentat apoi un film, pro
ducție a studiourilor cinematografice 
din R. P. D. Coreeană.

(Agerpres)

In cadrul manifestărilor prilejuite de Anul internațional al educației

Deschiderea expoziției internaționale „Minitehnicus -70“
Institutul de arhitectură „Ion Min- 

cu“ a fost luni dimineața gazda u- 
neia dintre importantele manifestări 
prilejuite de Anul internațional al 
educației : expoziția internațională 
„Minitehnicus-’70“.

La vernisajul expoziției, rod al ac
tivității creatoare desfășurate de pio
nierii din întreaga țară în cadrul 
cercurilor tehnice școlare, au asistat 
Virgiliu Radulian, președintele Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor, și Traian Pop, adjuncți ai 
ministrului învățămîntului, oameni 
de știință, specialiști din întreprin
deri industriale, profesori comandanți 
de unități și detașamente pionierești, 
precum și numeroși pionieri. Au fost 
de față reprezentanți ai 21 de orga
nizații naționale de copii și tineret 
din diferite țări ale lumii, precum 
și ai unor organisme internaționale 
ce se ocupă de probleme educative.

După cuvîntul inaugural rostit de

președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, asistența a 
vizionat expoziția, care cuprinde 
1 000 de lucrări, selecționate din cele 
aproape 8 000, prezentate cu prilejul 
expozițiilor județene deschise în 
cursul anului școlar, precum și lu
crări ale pionierilor din Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Executate de copii, sub îndrumarea 
profesorilor și comandanților de pio
nieri. exponatele dovedesc multă 
fantezie și pricepere în domeniul 
creației tehnice.

★
în dimineața aceleiași zile, delega

țiile străine sosite în țară pentru a 
participa la apropiata conferință au 
făcut o vizită la Consiliul Național al 
Organizației Pionier jor. După-amia
ză, oaspeții au plecat într-o călătorie 
prin țară.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII

DE ACTIVIȘTI«
Al P.IW.S.U.

Luni seara, a sosit in Capitală o 
delegație de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, condusă 
de Klezl Robert, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.M.S.U., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., va face o vizită 
de schimb de experiență in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de Ion 
Catrinescu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față membri ai ambasa
dei R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

DE LA TAROM
întreprinderea de transporturi ae

riene române TAROM anunța : Cu 
începere de la 22 iulie, avioanele 
care deservesc cursele interne de 
călători și mărfuri vor decola și a- 
teriza din nou pe aeroportul Bucu
rești—Băneasa, ca urmare a termi
nării lucrărilor de reamenajare a 
pistei.

Cursele 75/78 București—Constanța 
șl retur vor decola și ateriza in 
continuare de pe aeroportul Bucu
rești—Otopeni la orele 22,00 și 7,00.

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI NR. 29 

DIN 15 IULIE 1970
Extragerea I : Cat. a Il-a : 0,50 va

riante a 79 530 lei ; a IlI-a : 2,10 a 
18 938 lei ; a IV-a : 23,70 a 1 678 lei ; 
a V-a : 63,45 a 627 lei ; a Vl-a : 
2 645,65 a 50 lei.

Extragerea a II-a : Cat. A : 3.25
variante a 11 080 lei ; B : 1,50 a 24 007 
lei ; C : 5 a 7 202 lei ; D : 60 a 500 
lei ; E : 417,20 a 100 lei ; F : 5 699,85 
a 20 lei.

Premiul de 79 530 lei a fost obținut 
de participantul TRIFAN VASILE 
din Huși.

Știri culturale5
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 

de la înființarea transporturilor ae
riene române, duminică a avut loc o 
manifestare culturală în satul natal 
al lui Aurel Vlaicu, locali tat^ care-i 
poartă numele. Un grup de aviatori 
au depus o coroană de flori la bustul 
pionierului aviației românești. în 
continuare, Iosif Moraru, comandant 
de aeronavă, care a efectuat 6 000 000 
de km în zbor, a evocat personalita
tea lui Aurel Vlaicu. La căminul cul
tural din localitate a fost apoi pre
zentat filmul „TAROM ’70". La ma
nifestări au participat și Ion Vlaicu, 
fratele aviatorului, precum și sora 
acestuia, Valeria Vlaicu.

A început cea de-a doua ediție a 
concursului de poezie „Nicolae La- 
biș", organizat de Comitetul pentru 
cultură și artă Suceava, concurs 
ce-și propune să contribuie la pro
movarea tinerelor talente. La concurs 
participă elevi, studenți, muncitori, 
intelectuali — care nu depășesc 
vîrsta de 25 de ani și nu sînt mem
bri ai Uniunii Scriitorilor. Aria te
matică a lucrărilor este inspirată din 
realizările obținute de poporul nostru 
pe drumul construcției socialiste, din 
frumusețea patriei, din munca plină 
de avînt a oamenilor muncii.

(Agerpres)
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în zilele noastre, 
progresul tehnic rapid 
este condiționat în 
bună parte de introdu
cerea pe scară largă a 
automatizării, perfor
manțele și rezultatele 
sale in supravegherea, 
dirijarea și optimizarea 
proceselor de produc
ție fiind bine cunos
cute.

Și in Întreprinderile 
poloneze automatiza
rea se bucură de toată 
atenția. Experții, pre
cum și beneficiarii di- 
recți ai producției din 
ramura automaticii, 
sînt preocupați de pro
blema schițării direc
ției de dezvoltare a a- 
cestei ramuri, a pro
porțiilor și profilului 
ei, ținîndu-se seama 
de anumite priorități 
ce rezultă din specifi
cul și necesitățile eco
nomiei naționale. „îna
inte de a începe să in
vestim în industria 
automaticii șl apara
turii de măsură — 
scria în acest sens 
săptăminalul economic 
„Zycie gospodarcze" — 
trebuie să avem o ima
gine clară cu privire 
la necesitățile și posi
bilitățile automatizării, 
programul de dezvol
tare al acestui sector 
urmînd să fie definiti
vat numai în funcție 
de situația existentă.. 
Este imposibilă auto
matizarea fără o con
fruntare a tendințelor 
din industria automa
ticii cu cele ale ramu
rilor ce urmează să fie 
automatizate".

în aceeași ordine de 
idei, profesorul Wen- 
grzyk, unul dintre cei 
mai de seamă specia
liști polonezi în mate
rie, atrăgea atenția, 
într-un articol apărut 
în „Trybuna Ludu", 
că „automatizarea 
complexă cere stăpîni- 
rea producției mașini
lor electronice de 
calcul și, totodată, cu
noașterea științifică 
mai profundă a proce
sului tehnologic în 
complexitatea sa, cu
noașterea multilaterală 
a dinamicii și econo
miei proceselor ce ur
mează a fi automati
zate".

Concretizarea aces
tor cerințe ale dezvol
tării automaticii a im
pus luarea unor mă
suri corespunzătoare, 
în prezent, totul este 
subordonat cerinței de

a asigura ramurii au
tomaticii o orientare 
adecvată, In cadrul că
reia să fie respectate 
proporțiile la produc
ția elementelor de 
automatizare, a apara
turii de măsură și a 
mașinilor de calcul, 
care în final să se ma
terializeze într-un nu
măr cît mai mare de 
procese tehnologice, 
sectoare și unități 
complete de producție 
sau chiar ramuri în
tregi automatizate.

Ia facultatea de au
tomatică a Institutului 
politehnic silezian a 
fost introdusă specia
lizarea în domeniul

CORESPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA

automatizării comple
xe, în timp ce la facul
tatea de matematică șl 
fizică a Universității 
sileziene a luat ființă 
o secție de programare 
cu ajutorul mașinilor 
numerice.

în 1964 a fost creată 
In Polonia Uniunea in
dustriei automaticii și 
aparaturii de măsură, 
avînd rolul de a coor
dona și dirija activita
tea de cercetare știin
țifică și întreaga pro
ducție de aparate de 
măsură, elemente de 
automatizare și mașini 
matematice. Asimila
rea de către industria 
poloneză a unor agre
gate și instalații tehni
ce din ce în oe mai 
importante, cum ar fi 
blocurile energetice de 
200 MW și, în perspec
tivă, de 500 MW, tre
cerea la procese teh
nologice tot mai com
plicate au impus au
tomatizarea complexă 
a unor sectoare sau 
obiective industriale. 
Există întreprinderi 
metalurgice 
computerul a 
luat urmărirea și diri
jarea procesului de 
conducere și planifica
re, precum și organi
zarea producției in ra
mura metalurgiei fie
rului. Centrul de per
fecționare a cadrelor 
3in capitală șl Acade
mia minieră din Cra
covia au elaborat un 
sistem de automatiza
re cu aplicabilitate în- 
tr-o serie de ramuri

unde 
pre-

industriale. De peste 
u-n an funcționează 
mina complet automa
tizată „Jan" din bazi
nul silezian, in timp ce 
Institutul de automa
tizare a sistemelor e- 
nergetice a obținut pe 
această linie importan
te succese.

Iată și cîteva cifre 
de perspectivă privind 
automatica ‘ 
în viitorul 
1971 —1975 
industriei 
va primi suma de 5,3 
miliarde zloți pentru 
investiții, față de 1,5 
miliarde în actualul 
cincinal. Producția de 
aparatură de măsură 
va crește la sfîrșitul 
viitorului cincinal cu 
195 la sută ; la automa
tică și In producția de 
mașini matematice vor 
fi înregistrate creșteri 
de 210 și respectiv 400 
la sută etc.

în perioada 1970 — 
1980, sfera de acțiune 
a automaticii ar urma 
să cuprindă ramura 
chimiei și energeticii, 
industria siderurgică și 
metalurgică, carbonife
ră și a materialelor de 
construcții. Se prevede 
automatizarea comple
xă a blocurilor mari 
energetice, a minelor 
de cărbuni, a com
binatelor metalurgice 
„V. I. Lenin" de la 
Nowa Huța și „Bierut" 
din Silezia. Dintre o- 
biectivele Industriale 
mari urmează să fie 
automatizate o serie de 
rafinării, uzine de în
grășăminte artificiale, 
fabrici de zahăr, pro
ducția de acid sulfu
ric, producția motoa
relor electrice, Indus
tria de ciment șl cea 
producătoare de sub
ansambluri electroni
ce, industria hlrtiei șl 
conductelor de gaz. 
Căile ferate vor bene
ficia, la rtndul lor, de 
un sistem automat de 
optimizare a circulației 
trenurilor.

Scurta trecere In re
vistă a obiectivelor cu
prinse în proiectele 
specialiștilor polonezi 
in automatizare de
monstrează că acest 
sector este chemat 
să-și aducă o contribu
ție mereu sporită In 
procesul de făurire a 
industriei moderne, de 
înaltă eficiență econo
mică.

în Polonia, 
cincinal — 
— Uniunea 
automaticii

I. DUMITRAȘCU

„Zilele filmului polonez"
SPECTACOL DE GALĂ

în cadrul manifestărilor consacrate 
aniversării eliberării Poloniei, la ci
nematograful „Republica" din Capi
tală se desfășoară intre 20 și 22 iulie 
„Zilele filmului polonez". Cu acest 
prilej, publicul bucureștean va putea 
urmări, în interpretarea unor actori 
polonezi, trei din creațiile recente ale 
cinematografiei din această țară : 
„Pan Wolodyjowski", „Flacăra olim
pică" și „Intrusa".

La spectacolul de gală cu filmul 
„Pan Wolodyjowski", o evocare isto
rică după romanul lui H. Sienkievicz, 
au asistat Ion Brad, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Mihai Marin, adjunct al mi
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nistrului afacerilor externe, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S.

Au participat Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, membri ai ambasadei, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

înaintea spectacolului, regizorul 
Gheorghe Vitanidis a prezentat pu
blicului pe membrii delegației de ci
neaști polonezi, sosiți în țară cu acest 
prilej, și a relevat cîteva aspecte ale 
creației cinematografice din Repu
blica Populară Polonă. Din partea 
oaspeților au răspuns actorii Wanda 
Hurmann, Mieczyslaw PaulikonskL

(Agerpres)
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NATAȚIE
ZIUA A DOUA A CONCURSULUI 

DE ÎNOT „TROFEUL CELOR 7 
COLINE" a fost, dominată de spor
tivii din R.D. Germană, care au 
terminat învingători în majoritatea 
probelor. Proba de 200 m liber a 
fost cîștigată de Udo Poser, crono
metrat cu timpul de 2’01’T/10. Pe 
locul secund s-a clasat înotătorul 
român Marian Slavic cu 2’02”4/10 
(nou record național), urmat de Ro- 
jjerto Pangaro (Italia) — 2’02”4/10 și 
Borloy (Ungaria) — 2’04”. Poser 
s-a clasat pe primul loc și în proba 
de 200 m fluture cu timpul de 
2'11". în cursa de 100 m bras, vic
toria a revenit lui Egon Henninger 
în l’09”9/10.

Alte rezultate : 200 m spate :
Borloy (Ungaria) — 2’14”8/10 ; 200 m 
mixt : Pechmann (R.D. Germană) — 
2T5”2/10 ; 1 500 m : Sperling (R.D. 
Germană) — 17’08”9/10.

TENIS
Turneul internațional de tenis de 

la Washington s-a încheiat cu vic
toria jucătorului american CLIFF 
RICHEY, învingător în finală cu 
7—5, 6—2, 6—1 în fața compatriotu
lui său Arthur Ashe.

In finala probei de dublu bărbați, 
cuplul sud-african BOB HEWITT - 
FRED MCMILLAN a dispus cu 
7—5, 6—0 de perechea română ILIE 
NĂSTASE — ION ȚIRIAC.

în urma rezultatelor înregistrate 
la acest turneu, în clasamentul Ma
relui premiu internațional pe pri
mul loc a trecut francezul Georges 
Goven cu 18 puncte. Ilie Năstase 
ocupă locul 8 cu 12 puncte.

Proba de simplu bărbați din ca
drul campionatelor internaționale de 
tenis ale Elveției (întrecerile se des
fășoară la Gstaad) a revenit cunos
cutului jucător australian TONY

ROCHE, care in finală a dispus cu 
6—3, 7—5, 6—3 de olandezul TOM 
OKKER. în semifinale, Roche l-a 
învins cu 15—17, 6—2, 6—3 pe sud- 
africanul Cliff Drysdale, iar Okker 
l-a eliminat cu 6—3, 6—2 pe englezul 
Roger Taylor.

în finala probei de simplu femei, 
Rosemary Casals (S.U.A.) a Intre- 
cut-o cu 6—2, 5—7, 6—2 pe Fran- 
țoise Durr (Franța).

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DE LA HOYLAKE (Anglia) 
a fost ciștigat de campionul austra
lian JOHN NEWCOMBE, recentul 
învingător de la Wimbledon. In fi
nală, Newcombe l-a învins cu 4—6, 
9—7, 6—4 pe compatriotul său Owen 
Davidson.

YACHTING
CAMPIONATUL EUROPEAN DE 

YACHTING (clasa „Soling") a con
tinuat la Hankoe (Norvegia) cu des
fășurarea regatei a 5-a, în care vic
toria a revenit suedezului Gruencn- 
waldt. Pe locul doi s-a clasat dane
zul Elvstroem, urmat de vcst-germa- 
nul Adolff și austriacul Raudaschl.

în clasamentul general individual 
continuă să conducă Paul Elvstroem.

AUTOMOBILISM
ÎN URMA REZULTATELOR ÎN

REGISTRATE ÎN COMPETIȚIA 
AUTOMOBILISTICA DE LA 
BRANDS HATCH (în care victoria 
a revenit lui Jochen Rindt), în cla
samentul campionatului mondial 
continuă să conducă JOCHEN RINDT 
(Austria) cu 36 de puncte, urmat de 
J. Brabham (Australia) — 25 punc
te, J. Stewart (Scoția) — 19 puncte, 
D. Hulme (Noua Zeelandă) — 16 
puncte, C. Amon (Noua Zeelandă) — 
14 puncte, P. Rodriguez (Mexic) — 
10 puncte, Beltoise (Franța) — 9 
puncte etc.

M0T0CICLISM
LA BRNO s-a disputat un mare 

concurs internațional de motocidism 
(contînd pentru campionatul mon
dial), la startul căruia au fost pre- 
zenți sportivi de valoare din mal 
multe țări ale lumii.

La clasa 350 cmc, victoria a re
venit campionului italian GIACOMO 
AGOSTINI (pe „M. V. Agusta"), ur
mat de compatriotul său Pasolini și 
de suedezul Andersson. întrecerea 
rezervată motocicletelor de la clasa 
250 cmc s-a încheiat cu victoria aus
tralianului K. CARRUTHERS.

Alte rezultate : clasa 50 cmc î A. 
TOERSEN (Olanda) ; clasa 125 cmc s 
G. PARLOTTI (Italia) ; motociclete 
cu ataș : ENDERS—ENGELHARDT 
(R.F. a Germaniei).

JOCURILE 
COMMGNWEALTH-ULUI

La Edinburg au continuat Între
cerile Jocurilor sportive ale Com- 
monwealth-ului. în concursul de 
înot, foarte tlnăra KAREN MORAS 
(16 ani), noul fenomen al natațiel 
australiene, a doborit recordul mon
dial la 800 m liber cu timpul de 
9’02”45/100. Proba de 200 m liber 
bărbați a fost cîștigată de dublul 
campion olimpic MIKE WENDEN 
(Australia) — l’56”69/100.

Iată și cîștigătorii unor finale din 
competiția de atletism : 110 m gar
duri : DAVID HEMMERY (Anglia) 
13”6/10.; înălțime bărbați : LA
WRENCE PECKHAM (Australia) 
2,14 m ; 100 m plat femei : RAELE- 
NE BOYLE (Australia) U'’2/10 ; 1C0 
m plat bărbați : DON QUARRIE 
(Jamaica) 10”2/10 ; disc femei : 
ROSE MARY PAYNE (Scoția) 
54,46 m.



viața internațională
Decretarea Încheierea vizitei delegației Lupte in regiunile septentrionale PARIS

■ v • •stării
de asediu

în Columbia
BOGOTA 20 (Agerpres). — Dumi

nică seara, în ajunul inaugurării 
noului Congres ales la 19 aprilie, 
guvernul columbian a decretat in în
treaga țară starea de asediu. Decre
tul interzice orice adunări cu carac
ter politic, impune restricții de cir
culație pe timpul nopții și acordă 
curților marțiale dreptul de a judeca 
pe toți cei care calcă aceste dispo
ziții.

Măsura luată urmează unui mesaj 
trimis Congresului de partidul de 

opoziție, Alianța populară națională, 
condus de generalul Rojas Pinilla, 
în care fostul dictator amenință cu 
declanșarea unor tulburări dacă noul
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președinte ales, Misael Pastrana 
Borerro, va încerca să-și preia func
țiile. Pinilla, care a fost înfrînt la 
alegerile prezidențiale din 19 ap.rilie, 
susține că scrutinul a fost măsluit 
pentru a-1 priva de victorie. După 
citirea mesajului, fiica generalului, 
senatoarea Maria Eugenia Moreno- 
Diaz, a făcut o declarație fulminan
tă, amenințînd guvernul că opoziția 
va declanșa acțiuni violente pentru 
a împiedeca pe Pastrana să-și preia 
funcțiile.

Ultimele știri anunță că actualul 
președinte, Carlos Lleras Restrepo, a 
ordonat procurorului general al re
publicii să deschidă o anchetă pri
vind aceste declarații, subliniind că 
ele constituie o incitare la revoltă.

După cum transmit agențiile de 
presă, situația în țară rămîne deose
bit de încordată.

ORIENTUL APROPIAT
Consultări și contacte 

diplomatice

CAIRO 20 (Agerpres) — La Cairo, 
sub președinția lui Gamal Abdel 
Nasser a avut loc o reuniune a Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Unite. Au fost examinate, cu 
această ocazie, aspectele politice și 
militare ale situației din Orientul 
Apropiat.

De asemenea, președintele Repu
blicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, a avut luni, la Cairo, o în
trevedere cu șeful statului major al 
forțelor armate libiene, colonel Abou 
Bakr Younes, care se află într-o vi
zită oficială în R.A.U. în cadrul con
vorbirilor au fost abordate probleme 
privind aspecte militare ale situației 
din Orientul Apropiat.

AMMAN — Ministrul de interne al 
Iordaniei, Soleiman Hadidi, a reve
nit la Amman după o vizită efectuată 
In capitala Irakului. El a declarat la 
sosire că a avut la Bagdad convor
biri cu conducătorii irakieni asupra 
problemelor ce interesează cele două 
părți și că este purtătorul răspun
sului președintelui Irakului, genera
lul Ahmed Hassan El-Bakr, la mesa
jul regelui Hussein al Iordaniei, pri
vitor la aotuala situație din Orientul 
Apropiat.

TIRANA 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunilor Profesionale din R. P. Alba
nia, Rita Marko, a oferit duminică sea
ra un dineu in cinstea delegației U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul Flo
rian Dănălache, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R.

La dineu au luat parte Manush 
Myftiu, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.A. și prim-secretar al 
Comitetului de partid al districtului 
Tirana, Nesti Nașe, ministrul aface
rilor externe, Tonin Jakova, secretar 
general al Consiliului Central al U- 
niunilor profesionale din R. P. Alba
nia, Iljaz Reka, prim-secretar al Co
mitetului de partid al districtului Dur- 
res, și alte persoane oficiale, precum 
și secretarii de partid, președinții co
mitetelor sindicale și directorii între
prinderilor vizitate din districtele 
Tirana, Fieri, Perat și Durres, eroi ai 
muncii socialiste, muncitori fruntași.

Erau, de asemenea, prezenți Ma- 
nole Bodnaraș, ambasadorul Româ
niei în Albania și alți 
ambasadei române.

In cursul dineului, care 
șurat într-o atmosferă 
prietenească, Rita Marko _____
Dănălache au toastat pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie dintre 
cele două popoare, dintre oamenii 
muncii și sindicatele din cele două 
țări, pentru succesele obținute în 
construcția socialistă.

In cinstea partîcipanților a fost o- 
ferit un concert de cîntece albaneze 
și românești.

In districtul Fiert, delegația sindi-

membri ai

s-a desfă- 
cordială și 
și Florian

cală română a vizitat uzina de nitrat 
de amoniu „Gogo Nushi", termocen
trala și uzina de prelucrare a ți
țeiului, luînd cunoștință de dezvol
tarea acestor întreprinderi.

In timpul șederii sale In Albania, 
delegația sindicatelor din România a 
avut convorbiri cu tovarășul Rita 
Marko, președinte al Consiliului Cen
tral al Uniunilor Profesionale din 
Albania și cu alți tovarăși din con
ducerea Consiliului Central. In cursul 
convorbirilor, care s-au desfășurat 
Intr-un spirit și o atmosferă de prie
tenie și sinceritate, cele două părți 
s-au informat reciproc asupra activi
tății și problemelor ce preocupă în 
prezent organizațiile lor și au făcut 
un schimb de păreri în legătură cu 
întărirea pe mai departe a relațiilor 
de prietenie între cele două centrale 
sindicale.

Ambele părți și-au exprimat dorin
ța ca legăturile bune și prietenești 
existente între Uniunile Profesionale 
din Albania și Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România să se lăr
gească în interesul marii cauze a so
cialismului.

Președintele Consiliului Central al 
Uniunilor Profesionale din Albania a 
fost invitat să viziteze Republica So
cialistă România, în fruntea unei de
legații, invitație acceptată cu plăcere.

★
Delegația Uniunii Generale a Sin

dicatelor din România, condusă de 
președintele Consiliului Central, Flo
rian Dănălache, care, la invitația 
Consiliului Central al Uniunilor Pro
fesionale din R. P. Albania, a făcut 
o vizită în această țară, s-a Înapoiat 
luni seara în Capitală.

La sosire, pe Aeroportul Bucureștl- 
Otopeni, delegația a fost salutată de 
Nicolae Gavrilescu, Iosif Anderco. 
Larisa Munteanu și Ion Preoteasa, 
secretari ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., de activiști al Consiliului 
Central.

Au fost prezenți ambasadorul R. P. 
Albania la București, Nikolla Profi, 
și membri ai ambasadei.

★
în drum spre țară, delegația a făcut 

o escală la Budapesta, unde a fost 
întîmpinată de Timar Joszef, secretar 
al Consiliului Central al Sindicatelor 
din Ungaria, precum și de Dumitru 
Turcuș, ambasadorul României, și 
Iovan Gjergji, însărcinat cu afaceri 
ad-interim ăl Albaniei la Budapesta.

SAIGON 20 (Agerpres). — Ciocni
rile semnalate duminică între unită
țile patriotice și forțele americano- 
saigoneze în regiunile septentrionale 
ale Vietnamului de sud au continuat 
și în cursul zilei de luni, relatează 
de la Saigon corespondenții de 
presă. Operațiunile militare cele mai 
importante au cuprins cele cinci 
provincii ale „frontului de nord", 
unde unitățile de pușcași marini a- 
mericani și forțe saigoneze participă 
la o așa-zisă „operațiune de cură
țire". De asemenea, au fost înregis-

trate alte 10 atacuri întreprinse de 
forțele patriotice. Cele mai violente 
atacuri au fost îndreptate asupra unor 
obiective militare americano-saigo- 
neze din provinciile de nord, Thua 
Thien și Quang Tri, precum și din 
provinciile Binh Duong și Binh 
Long, din apropierea Saigonului.

HANOI. — Duminică a fost dobo- 
rît în spațiul aerian al provinciei 
Thanh Hoa, din R.D. Vietnam, un 
nou avion de recunoaștere fără pi
lot al forțelor aeriene ale S.U.A.

CAMBODGIA

Atacuri ale forțelor 
de rezistență populară

PNOM PENII 20 (Agerpres). — 
Forțele de rezistență populară cam
bodgiene își continuă atacurile in 

mai multe regiuni ale țării, împotri
va trupelor administrației de J3 
Pnom Penh, sprijinite de unitățile 
americano-saigoneze. Agențiile de 
presă relatează că unul din cele mai 
puternice atacuri a avut loc luni di
mineața asupra punctului strategic 
de la Srang, care, după lupte vio-

lente, a fost cucerit de patrioți. De 
asemenea, forțele de rezistență 
populară au lansat noi atacuri in 
întreaga zonă din apropierea Pnom 
Penh-ului, colina Kirirom, producînd 
inamicului grele pierderi. în același 
timp, s-au înregistrat lupte în peri
metrul localității Kompong Leang, 
din apropiere de lacul Tonle Sap și 
In orașul Kompong Chnang.

CONFERINȚA SINDICALĂ 
MONDIALĂ DE SOLIDARITATE 

CU POPOARELE DIN INDOCHINA
0 Intervenția reprezentantului român

PARIS 20 (Agerpres). — In 
zilele de 18 și 19 iulie a avut 
loc la Versailles conferința sindicală 
mondială de solidaritate cu oamenii 
muncii și popoarele din Indochina în 
lupta împotriva agresiunii imperialis
mului american. La această conferin
ță, organizată de C.G.T. din Franța, 
la inițiativa Federației Sindicale Mon
diale, au participat 300 de reprezen
tanți sindicali din 60 de țări, printre 
care și o delegație a Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
condusă de Constantin Herescu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

In timpul lucrărilor, numeroși dele
gați au condamnat cu fermitate in
tervenția S.U.A. împotriva popoare
lor din Indochina și și-au exprimat 
hotărîrea de a intensifica acțiunile 
de solidaritate morală și materială cu 
lupta oamenilor muncii și a popoa
relor din Indochina.

Cu viu interes a fost urmărită cu- 
vîntarea reprezentantului sindicatelor 
din România, care, după ce a adre
sat un cald salut reprezentanților oa
menilor muncii și organizațiilor sin-

dlcale din țările peninsulei indocht- 
neze, tuturor delegaților prezenți la 
această largă întîlnire internațională, 
a condamnat acțiunile armate desfă
șurate de Statele Unite împreună cu 
marionetele lor de la Saigon și cu 
alte forțe reacționare, împotriva po
poarelor vietnamez, laoțian și cam
bodgian. Constantin Herescu a subli
niat că oricare ar fi mijloacele de 
luptă, potențialul tehnic folosit de 
imperialiști, popoarele din Indochina 
nu au fost și nu vor putea fi înfrîn- 
te, deoarece ele luptă pentru o cauză 
dreaptă — cauza libertății și indepen
denței naționale, a păcii și a progre
sului.

Relevlnd sprijinul permanent, mo
ral, material, politic și diplomatic pa 
care țara noastră îl acordă luptei po
porului vietnamez și celorlalte po
poare din Indochina, vorbitorul a 
subliniat că trebuie curmată imediat 
și necondiționat intervenția imperia
liștilor americani în treburile popoa
relor Indochinei, iar popoarele viet
namez, laoțian și cambodgian să fia 
lăsate să-și rezolve 6ingure proble
mele, în conformitate cu voința, ■>- 
pirațiile și interesele lor, fără ..ici 
un amestec din afară. „Clasa munci
toare, sindicatele, toți oamenii mun
cii din România, a subliniat delegatul 
român în încheiere, au convingerea 
fermă că lupta poporului vietnamez, 
a tuturor popoarelor din Indochina, 
va fi încununată de succes".

Lucrările conferinței au fost Închi
se de Louis Saillant, secretar al 
C.G.T. și președinte de onoare al 
F.S.M.

Conferința a aprobat In unanimitate 
un apel adresat oamenilor muncii șt 
sindicatelor din lumea întreagă ; o 
rezoluție generală ; un mesaj către 
poporul și oamenii muncii din S.U.A.; 
un mesaj către oamenii muncii și po
poarele din Vietnam. Laos și Cam- 
bodgia, în care se exprimă sprijinul 
total pentru lupta lor împotriva agre
siunii imperialiste.

Luni, s-au deschis la Rabat 
lucrările celei de a șasea con
ferințe maghrebiene a miniștri
lor economiei, la care participă 
reprezentanți din Algeria, Maroc 
și Tunisia, precum și un delegat 
al Mauritaniei, în calitate de ob
servator.

După cum relevă agențiile de 
presă, conferința din capitala 
Marocului este privită de parti
cipant ca o etapă importantă 
pe calea apropierii și întăririi 
cooperării inter-maghrebiene. 
Dezbaterile ce vor avea loc în 
cadrul ei își propun găsirea mo
dalităților pentru o mai strinsă 
colaborare pe multiple planuri 
între țările respective, pornin- 
du-se de la nevoile și specificul 
fiecăreia. Un accent deosebit va 
fi pus pe diversificarea schim
burilor, cooperarea in domeniul 
financiar și al industrializării. 
De altfel, actuala reuniune de la 
Rabat constituie rezultatul unor 
preocupări mai vechi de a extin
de și adinei colaborarea intre 
țările regiunii. Conferința fusese 
programată inițial pentru luna 
martie a.c., de asemenea, în ca
pitala Marocului, și la ea urmau 
să participe toate țările Maghre- 
bului, inclusiv Libia. Deși la ac
tuala reuniune Libia nu și-a 
trimis un reprezentant, țările 
participante subliniază că „nimic 
nu a schimbat perspectivele co
operării maghrebiene la care Li
bia rămîne asociată" (France 
Presse). Referindu-se la absența 
Libiei, ministrul algerian al in
dustriei și energiei declara du
minică la sosirea în Maroc: 
,Noi considerăm că legăturile 

unesc 
nimic 
Libia 
de la 
adău-

ffi ______ _ . _ — —
frățești, istorice care ne 
cu poporul libian nu au 
de suferit prin faptul că 
este prezentă sau absentă 
o conferință. Eu cred — a 
gat ministrul algerian — că ab
sența Libiei de la conferință nu 
poate să producă nici o indo- 
ială privind atașamentul libieni- 
lor față de Maghreb".

D. P.

Cu toții afară această lozincă care cheamă pe toți docherii să participe la greva gene
rală, înscrisă pe una din clădirile portului londonez

agențiile de presă transmit
Lucrările celui de-al 

IX-lea Congres al A.I.J.D. 
(Asociația Internațională a Juriștilor 
Democrați) a luat sfirșit la Helsinki. 
Participanții la congres au adoptat 
o rezoluție generală care stabilește 
liniile directoare ale activității vii
toare a organizației. Au fost adopta
te, de asemenea, o serie de rezoluții 
de solidaritate cu lupta poporului din 
Vietnam împotriva agresiunii ameri
cane și cu mișcările de eliberare na
țională a popoarelor din coloniile 
portugheze de pe continentul african. 
Au fost alese organele de conducere a 
A.I.D.J. In calitate de președinte a 
fost reales Pierre Cot (Franța).

Convorbiri economice 
sovieto-iugoslave. Nik01ai 
Patolicev, ministrul comerțului exte
rior ai U.R.S.S., și Muhamed Had- 
jici, secretar federal pentru comer
țul exterior al R.S.F. Iugoslavia, so
sit la Moscova pentru a participa la 
deschiderea Expoziției industriale iu. 
goslave, au examinat luni problemele 
colaborării comerciale sovieto-iugo
slave, informează agenția TASS.

Pachebotul norvegian 
„Fulvia" s-a scufundatlunl 
în largul Insulelor Canare după ce a 
fost devorat, timp de 30 de ore, de 
un incendiu care a pus în pericol vie
țile celor 719 pasageri și m'embri ai 
echipajului aflați la bord. Naufragia- 
ții au fost salvați de vasul francez 
„Ancerville" și transportați pe Insula 
Teneriffe, de unde au plecat în Italia 
cu avioane speciale.

DEMARAJUL UNOR NEGOCIERI DIFICILE

Paris

membrii 
afle fa- 
intențio-

ci difi- 
alegerea

unele dintre ele 
cu cele „mal fa-

explicații și cla- 
poziției 
proble-

oficiosului „LA 
primă ședință cu 

- să

IA BRUXELLES ÎNCEP ASTAZI DISCUȚIILE IN PROBLEMA ADERĂRII ANGLIEI LA 
PIAȚA COMUNA

'wwwwwvwvwwwwwwwww'

Astăzi este Ziua naț.onală o Belgiei, in țara noastră sint binecunoscute 
realizările remarcabile ale poporului belgian în diferite domenii ale pro- 

si Belgia 
:nipare în

mân transmite poporului belgian sincere felicitări, precum și urări de pros
peritate și pace. în fotografie : vedere din Bruxelles

greșului economic, tehnico-științific și cultural. Intre România
există vechi tradiții de prietenie, care-și găsesc în prezent întruchipare în 
dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare multilaterală, pe bază de 
egalitate și respect reciproc, corespunzător intereselor celor două popoare, 
intereselor păcii în Europa și în lume. La această zi festivă, poporul ro-

Azi are loc la Bruxelles prima 
reuniune de lucru a miniștrilor de 
externe ai țărilor membre ale Pie
ței comune cu principalul nego
ciator britanic, Anthony Barber, a- 
vlnd ca obiect aderarea Angliei 
la comunitatea vest-europeană. 
Date fiind complexitatea și im
portanța negocierilor, „cei șase" 
s-au întîlnit ieri la Bruxelles pen
tru a-și pune de acord punctele 
lor de vedere. Este vorba, deocam
dată, de a se ajunge la o înțelegere 
asupra procedurii și de a se găsi un 
mod de abordare a diferitelor pro
bleme — negocierile propriu-zise 
urmînd să înceapă la toamnă.

Pentru ziarul „Combat" marea 
negociere cu Anglia debutează ca 
„ o partidă de poker" ; „cei șase" 
urmează să dea cărțile, dar An
glia va trebui să joace prima. In 
cercurile comunitare se apreciază 
că Barber a fost prea puțin ex
plicit la Luxemburg, la 30 iunie. 
Deci, „cei șase" vor să obțină de

la bun început 
rificări complete asupra 
britanice intr-o serie de 
me. Ei vor să știe, cit mai clar 
cu putință, ce anume acceptă gu
vernul britanic din regulile comu
nitare, mai cu seamă in domeniul 
agricol — care este de altfel cel 
mai controversat. Apoi, 
Pieței comune ar vrea să 
cilitățile pe care Anglia 
nează să le ceară.

Ziarele franceze relevă 
cultățile privesc nu numai 
temelor de negociat, dar și modul 
de abordare a discuțiilor. Să se în
ceapă cu problemele cele mai difi
cile, ca dosarul agricol, prioritar și 
complex, sau cu cele mai „ușoare", 
ca uniunea vamală, C.E.C.A., Eur
atom ? Părerile „celor șase" osci
lează între aceste două tendințe. 
„LES ECHOS" remarcă faptul că 
Franța vrea să se abordeze foarte 
repede dosarul agricol, considerind 
că acesta constituie „testul capital"

al voinței britanicilor de a intra 
sau nu in Piața comună.

Lui Barber i se atribuie intenția 
de a prezenta un gen de „plan 
pachet" pentru a face mai ușor de 
„înghițit" pilula ce s-ar oferi unei 
„opinii publice britanice foarte îm
părțită asupra binefacerii construc
ției europene" (LES ECHOS). Un 
„plan pachet" în care, evident, să 
nu figureze lista completă a proble
melor dificile, ci 
să fie amestecate 
cile".

După părerea 
NATION" această 
candidatul britanic nu trebuie 
fie altceva decit ocazia pentru el și 
pentru „cei șase" de a face „in
ventarul" problemelor ce urmează 
a fi dezbătute. Apoi va începe ma
rea confruntare, noul maraton de 
la Bruxelles, ale cărui rezultate 
sint greu de întrevăzut.

Al. GHEORGHIU

României in U.R.S.S.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Am
basadorul României în Uniunea So
vietică, Teodor Marinescu, a fost 
primit Ia 20 iulie, la cererea sa, da 
K. F. Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., cu care a avut o convor
bire prietenească.

Cu ocazia vizitei în Po
lonia a ministrului indus
triei chimice al României, 
Alexandru Boabă, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al României, Ion 
Mielcioiu, a oferit duminică un coc
teil la care au luat parte Edward 
Zawada, ministrul industriei chimi
ce al Poloniei, și colaboratori ai mi
nistrului, funcționari superiori din 
M.A.E. și M.C.E.

In cadrul vizitei oficiale 
pe care o întreprinde în 
India, doamna Nguyen Thi Binh, 
ministrul de externe In Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, a conferit 
luni cu președintele Varahagiri Ven
kata Giri. Au fost abordate o serie 
de probleme referitoare la evoluția 
situației internaționale și, îndeosebi, 
a celei din peninsula indochineză.

Comitetului Execu-
Tomomi

Delegația Partidului So
cialist din Japonia,condu8ă 
de președintele 
tiv Central al partidului,
Narita, a sosit la Berlin, la invita
ția C.C. al Partidului Socialist Unit 
din Germania — anunță agenția 
A.D.N.

iulie — 25 august a.c. 
lansări de rachete pur- 
o regiune din Oceanul 
rază de 40 de mile ma

In Uniunea Sovietică ,n 
intervalul 25 
vor avea loc 
tătoare spre 
Pacific, cu o
rine, al cărei centru are următoarele 
coordonate : 33 grade 00 minute lati
tudine nordică, 173 grade 37 minute 
longitudine estică, anunță agenția 
TASS.

Un simpozion interna
țional în legătură cu pro
bleme de meteorologie, 
la care participă 100 de specialiști 
din 19 țări, și-a deschis lucrările 
luni la Tokio. în cursul aces
tei reuniuni vor fi dezbătute 
posibilitățile de dezvoltare a schim
burilor de informații meteorolo
gice pe scară mondială.

Valul de ploi și frig care 
In ultimele zile a cuprins întreaga 
Ungarie a coborît mercurul termo- 
metrului pînă la valori record pentru 
Iulie. Duminică dimineața, la Buda
pesta a fost înregistrată cea mai scă
zută temperatură atinsă vreodată 
pentru ziua de 19 iulie : 11,8 grade. 
Recordul cunoscut pînă acum pentru 
această zi a fost de 12,1 grade și a 
fost înregistrat în anul 1893.

PRELUNGIREA
TRATATULUI
SOVIETO
FINLANDEZ

Inundațîi în Cehoslova
cia. ploile torențiale din ultimele 
zile au provocat inundații în Slovacia 
Centrală și Moravia de nord, anunță 
agenția C.T.K. In satele de pe ma
lul riului Bila Orava numeroși locui
tori au fost evacuați. In Moravia de 
nord, apele au distrus podul de la 
Cesky Tesin — punct de frontieră 
cu Polonia — unde mai multe per
soane și-au pierdut viața.

în cadrul Congresului mon
dial de gastroenteorologie ce a 
avut loc la Copenhaga au fost 
prezentate comunicări și filme 
științifice românești ce s-au 
bucurat de un deosebit succes. 
La standul de cărți științifice a 
fost prezentată monografia inti
tulată „Vagtomia" a medicului 
român O. Alexiu, care va apare 
la Paris in septembrie a.c. Cu 
ocazia congresului s-a constituit 
„colegiul internațional de chi
rurgie digestivă", in care medi
cii români O. Alexiu și M. Ga- 
vriliu au fost aleși membri ti
tulari.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen, și-a încheiat luni după- 
amiază vizita oficială în Uniunea So
vietică, înapoindu-se în patrie. In 
cursul șederii sale la Moscova, pre
ședintele Kekkonen a avut convor
biri cu Leonid Brejnev, secretai 
general al C.C. al P.C.U.S., Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem și Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri.

★
La Kremlin a avut loc luni cere

monia semnării protocolului privind 
prelungirea pe încă 20 de ani a Tra
tatului sovieto-finlandez de priete
nie, coli<>orare și ajutor reciproc, în
cheiat la 6 aprilie 1948.

Protocolul a fost semnat de Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor externa 
al U.R.S.S., și de Vaino Leskinen, mi
nistrul afacerilor externe al Finlan
dei, informează agenția TASS.

In aceeași zi, Nikolai Patollcev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S. și Vaino Leskinen, minis
trul afacerilor externe al Finlandei, 
au procedat, la Moscova, la schimbul 
instrumentelor de ratificare ale Acor
dului sovieto-finlandez privind schim
burile de mărfuri și plățile pe anul 
1971—1975, semnat la Helsinki, la 20 
august 1969.

La Moscova a sosit luni 
ministrul iranian al econo
misi, Houshang Ansari, care con
duce delegația țării sale la etapa fi
nală 
ierii noului acord comercial pe ter
men lung dintre Uniunea Sovietică și 
Iran.

a convorbirilor consacrate lnche-

Mano blanco" in
...O colibă părăsită, 

aflată doar la cîțiva 
kilometri de Ciudad de 
Guatemala. Poliția des
coperă un cadavru. 
Semnele dei pe git sint 
o indicație că victima 
fusese sugrumată. Pe un 
petec de hîrtie, găsit în 
apropierea cadavrului, 
sînt înscrise inițialele 
„M.A.N.O." („Mișcarea 
anticomunistă națională 
organizată"). Identita
tea celui asasinat : 
Cesar Montenegro Pa
niagua, cunoscut acti
vist al mișcării sindi
cale guatemaleze, fost 
deputat.

Cazul este caracteris
tic pentru noul val de 
teroare ce s-a abătut a- 
supra acestei mici țări 
din America Centrală. 
Victimele lui sînt, înain
te de toate, oameni cu-

noscuți pentru convin
gerile lor democratice. 
Numai în ultimul timp 
au plătit cu viața pen
tru crezul lor politic 
Francisco Barreno, li
der al sindicatului gua
temalez al conducători
lor de autobuze, pro
fesorul Julio Căsar de 
la Roca, președintele 
centrului cultural din 
provincia Quezaltenan- 
go, profesorul univer
sitar Rufino Cabrera 
Guzmăn — pentru a 
enumera . doar dteva 
nume.

Crimele — după cum 
scrie revista „Der Spie
gel" — i 
mun : 
extremă
„M.A.N.O." 
pă cum i 
mai frecvent 
blanco" („Mina

au un autor co- 
organizația de 

i_ dreaptă 
sau 
se

du- 
spune 

..Mano 
albă")

acțiune
In complicitate ca 
N.O.A. („Noua organi- 
zație anticomunistă").

Formată, mai ales, 
din foști militari, 
sprijinită de latifun
diari și elementele cele 
mai retrograde ale bur
gheziei, „M.A.N.O." s-a 
pus in slujba monopo
lurilor străine și a 
cercurilor dominante, tn 
scopul de a înăbuși nă
zuința spre libertate șl 
democrație a poporului 
guatemalez.

Efectul este Insă con
trariu. Cercuri largi ale 
populației se ridică la 
lupta împotriva arbltra- 
riului și a terorii, pen
tru scoaterea țării de 
sub dominația capitalu
lui străin, pentru o dez
voltare democratică și 
de sine stătătoare a 
Guatemalei.
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