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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
in unități ugrfcole și imlustrmle 
din județele Argeș, Vilceu, Olt

In «uita acțiunilor de lucru pc teren, fapt obișnuit în 
activitatea secretarului general al partidului, miercuri a avut 
loc o nouă întilnire cu oameni ai muncii din industrie și aqri 
cultură. Gazde și interlocutori ai tovarășului Nicolae

Ceaușescu, ai celorlalți conducători de partid și de stat, care 
I au însoțit — tovarășii Emil Bodnaraș și Ilie Verdeț — au fost 
țărani cooperatori din județele Argeș și Olt, colectivele de 
chimiști și constructori din județul Vîlcea.

Este încă rouă pe iarbă cînd e- 
licopteruL decolind de pe aeropor
tul Bâneasa, își ia zborul cu di rec
ita nord. Se înaintează paralel cu 
arterele de comunicație București- 
Pitești și altitudinea redusă, du
blata de o bună vizibilitate, des
chide privirii cimp nelimitat de 
observare. Pretutindeni se remar
că o activitate intensă. Secerișul 
este practic încheiat și galbenului 
pastelat al lanurilor i se substituie 
negrul brazdelor proaspăt întoar
se. Se lucrează neobosit în gră
dini, in livezi, în vii. La Căesti. 
unde-și creionează contur definitiv 
o importantă platformă industria
lă. se observă in plină acțiune 
macarale, mașini, felurite alte uti
laje. Piteștii rămîn în stingă si. 
curînd, aparatul survolează mo
derna întreprindere de automobile 
si piese de schimb auto de la Co- 
iibași, după care, descriind o aba- 
;ere spre dreapta, trece din Valea 
Argeșului in cea a Dîmboviței și 
aterizează pe coama unei coline 
de la marginea comunei Boteni, 
din județul Argeș.

In plin cimp. secretarul general a! 
partidului, ceilalți conducători de 
partid și de stat sint așteptați de o 
mare mulțime de săteni. Este, în 
fapt, prezentă întreaga comună, ti
neri și vîrstnici, îmbrăcați ca de 
sărbătoare in frumosul port mus- 
celean, cu flori, cu voia bună in 
priviri și în suflet, bucuroși să 
aibă ca oaspeți pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți con
ducători de partid și de stat.

Sint prezenți tovarășii Gheorghe 
Năstase. prim-secretar al Comite
tului județean Argeș al P.C.R . 
Gheorghe Anca, primarul comunei. 
Constantin Bădescu, președintele 
cooperativei agricole de producție 
din Boteni.

Se oferă, după tradiție, piine si 
sare, rachiu de prună in ploscă 
nouă, se aplaudă, se adresează din 
inimă urări de bun venit, de sănă
tate. Sint oameni pe chipul cărora 
se citește mulțumirea de a trăi in 
climatul nou de viață instaurat de 
socialism în satele țării.

Se coboară cîțiva zeci de metri 
și. intr-o livadă de peri încărcată 
de rod, între secretarul general al 
partidului, cadrele de conducere 
ale cooperativei agricole de pro
ducție și factori din cercetarea ști-

Pretutindeni, conducătorii de partid și de stat sint intimpinofi cu dragoste și căldura

In mijlocul chimiștilor și constructorilor grupului industrial de la Govora

înțifieă are loc un viu și fructuos 
dialog, a cărui temă o constituie 
problemele producției și organiză
rii activității in cooperativele agri
cole din zonă de deal, probleme 
mai generale ale pomicultura, as
pecte ale nivelului de viață al oa
menilor.

Cooperativa agricolă de la Bo
teni este o unitate de producție 
complexă, înscriind de la un an la 
altul rezultate din ce in ce mai 

bune. Valoarea averii obștești se 
ridică la 11 milioane lei. Ca prin
cipale sectoare de producție are 
culturi de cî’mp, pomicultură, zoo
tehnie. Valoarea normei de muncă 
planific- ta pentru anul acesta este 
28 lei, dar se estimează, date fiind 
rezultatele bune ce se întrevăd în 
cimp și livezi, că aceasta va crește 
la 32 lei. Detaliind unele probleme 
ale sectorului pomicol, inginerul 
Iulian Stoicescu subliniază efortu

rile făcute în cooperativă pentru a- 
plicarea metodelor recomandate de 
știință în domeniul agrotehnicii, al 
geneticii. El relevă experiența cu 
bune rezultate a cooperativei în 
ceea ce privește mai justa propor-

N. Popescu-BOGDĂNEȘTl 
Mircea S. IONESCU 
Foto : Petre DUMITRESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

JUDEȚUL BRAȘOV

BRAȘOV (N. Mocanu, cores
pondentul „Scînteii"). — Oame
nii muncii din industria județu
lui Brașov, sporindu-și eforturile 
pentru valorificarea superioară 
a rezervelor interne, pentru fo
losirea mai rațională, mai de
plină a potențialului tehnic și 
uman al întreprinderilor, orga- 
nizind mai bine activitatea pro
ductivă, au reușit să îndepli
nească. înainte de termen, sarci
nile de plan pe șapte luni. S-au 
dat peste plan, la zi, 24 639 kW 
motoare electrice, 60 000 rul
menți, 1 131 tone îngrășăminte 
chimice cu 100 la sută azot, 
peste 10 000 tone ciment, 78 000 m 
țesături de bumbac, mobilă 
in valoare de 8,6 milioane lei 
etc. în felul acesta s-au creat 
condiții pentru obținerea, pînă 
la sfirșitul lunii iulie, a u- 
nei producții globale suplimen
tare in valoare de circa 300 mi
lioane lei. S-au evidențiat. în
deosebi, colectivele Uzinei de 
rulmenți. Combinatului chimic 
Făgăraș, Uzinei de utilaj chimic 
Făgăraș etc.

INDUSTRIA JUDEȚULUI

PRAHOVA

întreprinderile industriale din 
județul Prahova au realizat pla- 
■nul pe 7 luni la principalii in
dicatori ai activității econo
mice. Pină la sfirșitul lunii iu
lie se preliminai realizarea unei 
producții globale suplimentare 
in valoare de 230 milioane lei. 
Industria prahoveana a produs 
suplimentar aproape 8 000 tone 
cărbune, 1 225 tone îngrășă
minte chimice, 7 300 anvelope, 
700 remorci autobasculante, 1 800 
mc prefabricate din beton și 
160 mii mp geamuri trase. Un 
succes remarcabil al industriei 
prahovene il constituie asimi- 

1 larea in producție numai în tri- 
I mestrul al doilea din acest an a 
| 69 sortimente și produse noi.

A CLĂDI Ba SI SOCIALISMUL
„MULTILATERAL DEZVOLTAT"

Aș dori să medităm puțin asupra 
termenului „multilateral dezvoltat", 
termen definind actuaiul stadiu al 
construcției socialismului, reluat cu 
energie de secretarul general al 
partidului cu ocazia expunerii pro
gramului de educare a întregului po
por. Ce presupune acest termen ?

Presupune, mai intii, o așezare cit 
mai armonică a funcțiilor statului, 
dator să se preocupe, in mod egal 
și imparțial, de toate județele și re
giunile țării, de toată populația și 
toate straturile ei active și, mai a- 
les, de toate ordinele și orînduirile 
de probleme plecind de la cele ma
teriale și pină la cele ale persona
lității și demnității umane. Din a- 
cest punct de vedere un stat socia
list trebuie să marcheze prin defi
niție un progres real asupra orică
rei forme de stat, întrucit se inte
resează îndeaproape nu numai de o 
bună așezare a forțelor de produc
ție și a relațiilor de producție, de o 
repartiție judicioasă, dar și de tre
buințele celelalte ale omului, de ne
voia lui formativă, de nevoia ca el 
să fie format nu doar ca un cadru 
util, dar și ca unul care știe să se 
bucure de viață, de valorile ei moral- 
spirituale, de plăcerea de a gindi, de 
a simți, de a se instrui, de a se ex
prima intr-un mod cit mai rational 
și mai înalt.

O astfel de preocupare centrală de
rivă și din ideea că noi nu con
struim de dragul construcției și nu 
putem produce de dragul produc
ției ci că toate aceste lucruri și e- 
forturi le facem pentru ca. din oa
menii care sint, sâ modelăm, in cei 
ce vor veni, virtuți superioare, o în
țelegere mai înaltă a vieții, o mai 
mare arcuire asupra socialului.

In această privință trebuie să spun 
că eu am văzut societăți in care 
producția merge foarte bine, bogă
ția rezultată din producție creează 
un standard de viață ridicat, dar in 
articulația acestei mașini de produs, 
omul se simte tot mai mic și mai 
împuținat, uneori redus la un sim
plu pion singuratic, fiindcă, ■ dincolo 
de salariu și eventual dc asistență 
socială la boală sau șomaj, nimeni 
nu se mai ocupă de el, nu-1 con
sideră îndreptățit la un orizont, nu-1 
cheamă la bucuriile unei comunități 
de simțire, nu-i dă, in afara utili
tății lui strict practice nici un respect, 
decit pe cel derivind din etalonul a- 
chiziției Iui materiale. Omul are aco
lo diverse bucurii și utilități, se sim
te totuși prins intre ele ca intr-o sti
hie, și nu poate scoate capul din a- 
ceastă stihie decit pentru a protesta 
și a contesta. Ce contestă, dc ce pro
testează ? Protestează împotriva ob
nubilării simțului că este un om pe

Lucrările celei 
de-a XXV-a

sesiuni a C.A. E. R.
Miercuri, au continuat lucrările 

celei de-a XXV-a sesiuni a Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc, prezidată de președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, conducătorul 
delegației guvernamentale române 
la sesiune.

In prima parte a ședinței plena
re, Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
președintele în funcțiune al Comi
tetului Executiv al C.A.E.R., a pre
zentat o informare cu privire la 
materialele supuse spre examinare 
în cea de-a doua zi a lucrărilor se
siunii.

La examinarea problemelor au 
luat cuvîntul conducătorii delega
țiilor participante la sesiune : Stan
ko Todorov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, Jeno Fock, președin
tele Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărănesc Ungar, Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, Sonomin Luvsan, pre

JUDEȚUL TULCEA A TERMINAT 
RECOLTATUL GRIULUI

In județul Tulcea, 
duminică, luni și marți 
unitățile agricole au 
lucrat din plin, recol- 
tind ultimele suprafe
țe cu griu, de pe cele 
49 325 hectare cite au 
fost ocupate cu aceas
tă cultură. Toate for
țele și mijloacele sint 
acum regrupate la 
efectuarea celorlalte 
lucrări care figurează 
pe agenda agricolă. 
Bunăoară, din cele 
58 200 hectare prevă
zute a fi arate în vară 
s-a și executat aceas
tă lucrare pe aproape 
24 000 hectare. O aten
ție deosebită se acor
dă culturilor duble.

Astfel, din totalul su
prafeței de 21 000 hec
tare cit vor fi ocupate 
de culturile duble, 
s-au însâmințat pină 
in prezent peste 19 009 
hectare, terminîndu-se 
in acest fel și insămin- 
țarea culturilor duble 
pe cele 11 000 hectare 
destinate porumbului 
boabe. Față de condi
țiile acestui an și de 
posibilitățile de care, 
dispun, unitățile agri
cole și-au stabilit să 
mărească suprafața 
culturilor duble cu 
încă 3 000 hectare pen
tru masă verde.

După terminarea re
coltării întregii supra

toate dimensiunile, nu numai un a- 
parat de produs și de făcut bani, nu 
numai un homo labor și un construc
tor.

De aceea, am fost mulțumit cînd 
la noi, in mijlocul unui proces de 
producție și de organizare a produc
ției care se desăvirșesc progresiv, s-a 
auzit un glas care a spus: — „Stați 
puțin, ia să vedem dacă am făcut su- 
ficient pe toate planurile pe care 
ne-am angajat să clădim o societate 
nouă, inclusiv pe cel moral-spiritual, 
dacă am dat progreselor pe care le 
înregistrăm și un echivalent corolar 
educativ, dacă nu cumva mergind 
înainte am lăsat mai in urmă ceea 
ce s-ar cuveni să ținem intr-o per
manentă grijă, fiindcă e de fapt chin
tesența scopului nostru, și anume 
condiția omului ca om integral, ca 
om multilateral dezvoltat ! ?•*.

Și aici venim la a doua idee pe 
care îmi place s-o desprind din e-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Populare Mongole și al întregului popor mongol, 
precum și al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră și prin dum
neavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România 
și poporului frate român sincere mulțumiri pentru salutul prietenesc 
și felicitările cordiale adresate cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a 
revoluției populare mongole.

Ne exprimăm încrederea că relațiile de prietenie frățească și cola
borare dintre țările noastre se vor dezvolta neabătut pe baz^ princi
piilor intangibile ale marxism-leninismului și internaționalismului pro
letar, spre binele ambelor popoare, în interesul întăririi unității și coe
ziunii țărilor comunității socialiste.

Vă dorim, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate român 
noi succese în desăvîrșirea construcției socialismului în România și în 
lupta pentru pace și prietenie între popoare.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol 

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populara Mongole 

ședinte ad-interim al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Alexei 
Nikolaevici Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
Lubomir Strougal, președintele 
Guvernului Federal al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Aleksandar 
Grlicikov. prim-vicepreședinte al 
Vecei Executive Federale a Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

De asemenea, a luat cuvîntul N' 
V. Faddeev, secretarul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

In continuare, a avut loc, sub 
conducerea președintelui în func
țiune al Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., ședința Comisiei de re
dactare pentru elaborarea proiec
telor documentelor sesiunii.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

fețe care a fost ocu
pată cu griu s-a în
ceput mișcarea combi
nelor Gloria către la
nurile de in care, in 
acest an, în județ se 
intind pe aproape 
10 000 hectare. Astfel, 
există garanția că se 
va recolta și inul în- 
tr-un timp foarte 
scurt. Pină pe 27 iulie, 
unitățile agricole din 
județ au livrat la con
tract 82 982 tone din 
planul de 126 461 tone 
și acțiunea este in pli
nă desfășurare.
Tudorel OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

nunțul inițial : o societate multila
teral dezvoltată se întemeiază pe un 
om multilateral dezvoltat. Nu pe oa
meni dezvoltați intr-o direcție, dar 
incapabili sâ înțeleagă alte direcții 
și preocupări, să integreze totul in
tr-o viziune coerentă asupra lumii 
și societății. Omul parcelar și parce
lat nu este un bun constructor al 
socialismului si mai ales nu este 
un bun beneficiar al acestor eforturi 
sinergice, întrucit, lipsindu-i orizon
tul, el nu știe ce să ia din proprie
tatea mare care de drept îi apar
ține. nu știe cum să se bucure de 
bucuriile mai înalte și trage spre 
el numai partea materială, elemen
tară, a plăcerii de a trăi. La rin- 
dul său. omul cu orizont făcut nu
mai din subțirimi și delicii intelec-

Paul EVERAC
(Continuare în pag. a IV-a)

J. SAMBU
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
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de servicii in căutarea

unui organizator

Zilele trecute. Ia primăria 
din Galați, am aflat că nu
mai in perioada septembrie 
1970—1 iulie a.c., pe diver
sele șantiere ale întrecerii, 
-au executat lucrări de 

interes obștesc în valoare 
de 70 milioane de lei. Ade
seori primăria menționează 
sintetic — sub rubrica „lu
crări" și sub valorile lor 
corespunzătoare — schim
bări fundamentale tn înfă
țișarea orașului. Faleza 
Dunării, de pildă, rod al 
muncii benevole din ultimii 
ani a zeci de mii de oa
meni, a și imprimat muni
cipiului o notă de urbanism 
modern, lăsîndu-te să în
trezărești cum vor arăta 
Galații în viitor. La fel 
stau lucrurile si cu lacul 
Brateș, care a fost integrat, 
in toată accepțiunea cuvin- 
lului, In viața orașului, 
prin imensul ștrand amena
jat acolo prin contribuția 
benevolă a cetățenilor. Să 
ne întoarcem insă la cifra 
de 70 milioane de lei. care 
echivalează valoric murea 
Eâlâțenilor din ultimele 10 
luni. Prin ce s-o ilustrăm ? 
Sintem sfătuiți să subli
niem grija cetățenilor pen
tru întreținerea străzilor și 
amenajarea spațiilor verzi. 
..Sint «fapte obișnuite» — 
ne spun colaboratorii Dri- 
măriei — dar, pentru gos
podăria orașului, au o va
loare incomensurabilă".

Pretutindeni în țară exis
tă oameni care-șl manifes
tă dragostea pentru orașul 
în care trăiesc, sădind flori, 
curătind peluzele de ver
deață. măturind. stropind. 
La Galați, această pasiune a 
luat amnloarea unei mișcări 
care antrenează toate aso
ciațiile de locatari și comi
tetele de cetățeni, între
prinderile $1 instituțiile. 
Iată, pe scurt, cum se pre
zintă aceste ..fapte obișnui
te". în noul cartier Mazepa, 
cetățenii au amenajat pre
tutindeni peluze de ver
deață și straturi de flori. 
Printr-o acțiune condusă de 
asociațiile de locatari și 
primărie, pretutindeni, ue 
toate balcoanele, s-au așe
zat ghivece cu flori, ceea ce 
imprimă locului o ținută 
inedită, integrată armonios 
in imaginea nouă a Gala- 
țiului. Briie de trandafiri — 
rimbol al tinereții — sădite 
și îngrijite de mii de cetă
țeni străbat strada Brăilei, 
c „poartă" de intrare in 
oraș. Grija pentru înfățișa
rea orașului ș devenit de 
pe acum o tradiție, pe care 
cetățenii o cultivă fără a 
mai as»epta îndemnuri din 
afară. în microcartierele 40 
și 19. de pildă, locatarii 
proasuJt Instalați s-au con
stituit în asociații de loca
tari ; primul lor obiectiv s

fost amenajarea locurilor 
înconjurătoare. S-au săpat, 
nivelat și transportat mii 
de metri cubi de păm’nL 
Sub supravegherea tehni
cienilor primăriei, 52 de 
hectare au fost transfor
mate intr-o adevărată gră
dină. Știți cu ce pondere 
se înscriu asemenea ..fapie 
obișnuite*  in bugetul mu
nicipalității ? Un specialist 
a făcut următorul calcul : 
dacă primăria ar lua în În
tregime asupra m grija 
pentru întreținerea străzi
lor și a spațiilor verzi, ar 
trebui să cheltuiască anual

cetățeni. Parcurile au tre
cut, și ele, in patronajul ce
tățenilor Bulevardul Re
publicii, de pildă tn plin 
centru, a fost Împărțit In 
1 „tronsoane". Unul dintre 
ele este repartizat salariat 1- 
lor de la filiala Băncii Na
ționale. Constitulți în grupa 
de lucru, cetățenii amena
jează acolo peluze, plan
tează flori șl întrețin parcu
rile și străzile într-o stare 
de Ireproșabilă curățenie. 
Primăria oferă. în limita 
posibilităților, unelte, se
mințe sau răsaduri, dar de 
multe ori locuitorii antici-

rile noastre un amănunt 
prețios : la înfrumusețarea 
orașului a început sil-șl 
dea contribuția și tineretul 
școlar, urmind pllduitoarea 
activitate a vlrstnicilor. 
Participarea a debutat mo
dest, In circumscripția de
putatei Paraschiva Brădea- 
nu, cu crearea unor solarii. 
Recent, la apelul consiliu
lui popular municipal, Deș
te 4 000 de elevi au curătat 
pădurea Gîrboavele — Ioc 
preferat de odihnă al gălă- 
țenilor — și au amenajat 
o tabără pentru școlari. 
Primăria evaluează contri-
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16 milioane de lei. Este 
numai o cifră estimativă, 
pertru că. in realitate, pe 
măsură ce se lărgește între
cerea pentru buna gospodă
rire a orașului, cetățenii 
descoperă noi resurse, cu 
rezultate a căror valoare 
este, practic, incalculabilă.

In ultimul an, sub condu
cerea comitetului municipal 
de partid, primăria a îm
părțit intregul oraș pe 
„tronsoane", care au fost 
trecute apoi in răspundere'! 
nemijlocită a unor între
prinderi, a asociațiilor de 
locatari și comitetelor de

POȘTA JURIDICĂ

• Cum se acordă concediul de odihnă angajaților 
transferați. In caz de transferare, angajatul care n-a 
beneficiat La unitatea de la care s-a transferat de 
concediul de odihnă cuvenit, 1 se va acorda acest 
concediu la unitatea la care s-a transferat. în astfel 
de situații, potrivit legii (art 18, alin. 2, din Legea 
nr. 26/1967), indemnizația de concediu este suportată 
de către cele două unități (cea de la care pleacă și 
cea la care se transferă angajatul), proporțional cu 
timpul lucrat la fiecare dintre acestea in cursul anu
lui calendaristic respectiv.

In situația dv., însă, tovarășe Gheorghe Stavaru 
(din Timișoara, strada 6 Martie nr. 81), nefiind 
vorba de transferare, nu vi se poate acorda indem
nizația de concediu, așa cum solicitați. Intrucit vi 
s-a desfăcut contractul de muncă, in temeiul art. 
20, lit b din codul muncii, dv. aveți dreptul la 
compensarea in bani a concediului de odihnă ne
efectuat, corespunzător timpului efectiv lucrat in 
cursul anului calendaristic. Deci, dacă întreprinde
rea care v-a desfăcut contractul de muncă nu v-a 
acordat această compensare o dată cu lichidarea 
drepturilor bănești, adresați-vă conducerii respec
tivei unități sau direct comisiei de judecată din ca
drul ei.

pează ajutorul ei, procu
ri nd u-și singuri unePele 
sau producind material să- 
ditor. întreprinderile trimit 
și ele, in sprijinul propriilor 
salariați, unelte și autoca
mioane.

„întrecerea patriotică 
creează, fără exagerare, un 
nou tip de cetățean ; un 
cetățean care privește din 
inălțimea conștiinței sale 
civice orașul unde trăiește 
și muncește — ne spune de
putatul Cezar Teodorescu. 
Inițial, cei care organizea
ză treburile gospodărești 
s;nt comitetele de cetățeni 
și deputați ; dar cetățenii 
suplimentează acest efort, 
deschizî.id uneori gospodă
riei orașului perspective 
nebănuite. Pe strada Gri- 
viței. colț cu strada V. 
Roaită, de pildă ei au 
transformat un loc viran 
intr-un parc, pe care-1 în
grijesc cu meticulozitatea 
unor grădinari. Inițiativa a 
pornit de la cițiva pensio
nari. printre care I. Dinu 
Gh. lonescu" Aflăm că in 
multe circumscripții s-au 
creat răsadnițe, care produc 
material săditor pentru 
străzile si cartierele noi 
Peste 200 000 de răsaduri au 
fost împărțite, de către lo
cuitorii circumscripției 161. 
cartierelor Țielina și miero- 
raionulul 19. în întreg ora
șul s-au înființat 40 de ră
sadnițe, care degrevează 
bugetul primăriei de apro
ximativ 500 000 de Iei.

Desprindem din însemnă-

huția lor la suma de 140 000 
ae lei. Mai valoros este 
insă faptul că întrecerea 
patriotică a devenit o școa
lă de educație civică și 
pentru tineret

„Cetățenii acționează pe 
tărimul gospodăriei urbane 
nu numai in calitate de 
beneficiari ai bunurilor și 
amenajărilor, ci și ca de
ținători obștești ai întregii 
z.estre a orașului, calitate 
de care dovedesc tot mai 
ferm că țin seama — ue 
spune Stan Alccu, prim- 
vicepreședinte al consiliului 
popular municipal. Să vă 
dau un exemplu : cind s-a 
inițiat lărgirea străzii „Ba
riera Traian" și transfor
marea ei in magistrală, ori- 
mâria a pus în discuția a- 
dunărilor populare posibi
litatea de înfăptuire a aces
tui obiectiv Pentru început, 
tehnicienii și-au fixat un 
țel modest : un kilometru 
și jumătate de șosea. Dar, 
în dezbaterile care au ur
mat. locuitorii de pe stră
zile aferente ..Barierei Tra
ian*  și-au oferit sprijinul 
pentru încă un kilometru 
de sosea. întreaga lucrare 
însumează 4 milioane de 
lei. din care un milion și 
jumătate reprezintă munca 
a mii de cetățeni anonimi"

Numeroase aspecte d n 
întrecerea de la Galati de
monstrează cil pregnantă 
că forța conștiinței civice a 
locuitorilor sal 
destinele. Pe

îi domină 
șantierele
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• Pensionarii de Invaliditate reîncadrați în muncă, 
In conformitate cu dispozițiile art. 26, alin. 3 din 
H.C.M. 880/1965, beneficiază de vechime neîntre
ruptă in muncă. Pe această bază, și, intrucit con
cediul de odihnă se acordă in fiecare an calendaris
tic pentru activitatea din acel an, foștilor pensio
nari de invaliditate reîncadrați li se va acorda a- 
cest concediu chiar în anul reîncadrării. Tovarăși
lor P. Gheorghe din Ploiești și V. lonescu din 
Turnu Severin le răspundem că la stabilirea dura
tei concediului de odihnă cuvenit pensionarilor de 
invaliditate reîncadrați se ține seama de vechimea 
totală in muncă pe care o au. Deoarece se consi
deră că la desfacerea contractului de muncă in ve
derea pensionării s-a compensat in bani concediul 
de odihnă neefectuat, corespunzător timpului lucrat 
in anul calendaristic cind a avut loc pensionarea, 
durata concediului va fi proporțională cu perioada 
cuprinsă intre data reîncadrării și sfirșitul anului 
calendaristic in curs.

CAL ATI PRIMIT !
SĂ VEDEM CINE VĂ
DĂ ÎNAPOI BANII...

co-

• Pensie suplimentară — angajați care au și ca
litatea de pensionari. I. Florescu, Bacău. M. Vasl- 
lescu. București. Potrivit legislației pensiilor, dacă 
un angajat, care are și calitatea de pensionar, a 
contribuit la fondul pentru pensia suplimentară 
minimul de timp necesar — cel puțin 12 luni — 
beneficiază pe lingă pensia de bază și de pensie su
plimentară. in condițiile respectării prevederilor pri
vind cumulul pensiei cu salariul. Trebuie precizat 
insă că atunci cind celui In cauză nu 1 s-a stabilit 
și pensie suplimentară cu prilejul ieșirii la pensie, 
acest drept i se va putea acorda doar la încetarea 
activității salariate, cind urmează a-i fi luată in 
calcul întreaga perioadă de contribuție.

• Dreptul la pensie C.A.P. pentru pensionarii cu 
pensie de la asigurările sociale de stat. T. Nlcolac, 
Valea Călugărească, județul Prahova. Persoanele 
care au dreptul Ia pensie in cadrul asigurărilor so
ciale de stat și au lucrat o perioadă ca membri in 
cooperativele agricole de producție pot primi și 
pensie de la C.A.P. numai dacă au realizat mini
mul de zile muncă stabilit de adunarea generală a 
cooperativei, in fiecare an de la data înscrierii in 
C.A.P. și pină la împlinirea virstei de pensionare.

Gheorghe PIRVAN

Dumitru Tudor, din 
muna Domnești, județul 
Ilfov, ne-a scris că, la sfir
șitul anului trecut, casierul 
comunal i-a încasat (cu 
chitanța nr. 5319), suma de 
131 de lei, deși iși achitase 
toate datoriile ce le avea 
către stat. La consiliul 
popular, el a aflat cu sur
prindere c-ar fi proprieta
rul unul cal și mai dato
rează un rest de impozit. 
„Cum n-am avut niciodată 
cal — ne scrie cititorul — 
am solicitat in scris prima
rului să mi se restituie ba
nii reținuți pe nedrept. Mi 
s-a spus că trebuie, mai in- 
tii, să vină o comisie la fața 
locului să constate că nu 
există calul ; la alte reve
niri am fost sfătuit să aș
tept sosirea unui inspector 
de la județ. In sfirșit, in 
luna iunie a.c. a venit mult 
așteptatul inspector, m-a 
pus să scriu o altă cerere, 
să atașez la ea timbre in 
valoare de 15 lei și cu asta 
basta. Și uite așa, pină a- 
cum n-a fost chip să scap 
nici de cal, dar nici banii

muncli patriotice de la 
.,Ravena Stadion", Plaja 
Brateș sau, In continuare, 
pe faleza Dunării, prind 
contur viitoarele Imagini 
ale orașului. în ultimul an, 
la această operă colectivă 
au luat parte peste 80 000 
de oameni. Cum vor arăta 
Galații cind se vor termi
na lucrările de la .,Ravena 
Stadion" 7 Acolo se întinde 
acum o depresiune car? 
desparte noile cartiere Ti- 
glina de vechiul oraș. Peste 
această ravenă va apărea 
în viitorul apropiat un 
imens parc de cultură si 
odihnă, prezent deocamdată 
în schițele arhltecților. Pen
tru a o umple șl nivela, mii 
de locuitori transportă zil
nic pămmt și moloz. Este 
o lucrare la care participă, 
eșalonat, șl întreprinderile 
si instituțiile orașului. Am 
văzut, de pildă, pe o listă 
de participate. „Șantierul 
naval", alături de coopera
tiva „Igiena". Pină acum, 
valoarea lucrării se ridică 
la suma de 5 milioane de 
lei. care se adaugă econo
miilor la bugetul orașului 
și al statului.

Ne-ar fi greu să descriem 
în citeva cuvinte ce înfăp
tuiesc mîinile cetățenilor 
gălățeni pe faleza lacului 
Prateș închipuiți-vă un 
mal abrupt și frămîntat de 
natură, năpădit de scaieți 
Si șerpuind pe o distantă de 
kilometri Așa se înfăți
șează ea — ca un vestigiu 
ai vechiului Galati — călă
torului ce descinde in gară 
Faleza va deveni — și în 
parte a și devenit — un pe
rete taluzat, consolidat cu 
dale de beton. Alături 
el. se lucrează acum la ni
velarea terenului și la con
strucția unui stadion. ~ 
curind, 
parcelat și repartizat, 
rindul lui. unor întreprin
deri Dar Dartieiparea e be
nevolă. Sint zile cînd pe 
faleză lucrează mii de lo
cuitori. veniti din toate un
ghiurile orașului O parro’ă 
de pe această faleză a fost 
repartizată activiștilor co
mitetelor județean și mu
nicipal de partid și ai 
consiliilor populare jude
țean si orășenesc Sîmbătă 
sau diminică dimineața, ac
tiviștii — in frunte cu nri- 
mul-secretar al comitetului 
județean de partid, tovară
șul C. Dăscălescți — lucrea
ză aici citeva ore, împre
ună cu cetățenii din oraș. 
E un exemplu stimulator, 
mult apreciat la Galați.

în rindurile de față am 
consemnat, fugitiv, o expe
riență care ne demonstrea
ză ce se poate înfăptui pe 
tărimul vast al muncii pa
triotice, atunci cind consi
liile populare se sprijină 
pe contribuția în muncă a 
cetățenilor și orientează e- 
(orturile lor. Cine vizitează 
astăzi Galațiul deslușește în 
ambianța lui un suflu în
noitor. Altul e orașul as
tăzi ; mărturie sint străzile 
ș’ bulevardele noi, cartie
rele cu blocuri zvelte, cres
cute in pas cu „Combinatul 
siderurgic", cu „Șantisrui 
naval" si celelalte întee- 
orinderi care-1 înconjoară. 
Alături de forța industriei, 
acționează — tot mai pu
ternic, de multe ori cu sim
plitate și modestie — o 
mare torță, care se adaugă 
celei dinții : munca bene
volă a zecî de mii de ce
tățeni, muncă ce oglindește 
o înaltă conștiință cetățe
nească.

de

De 
șantierul a fost 

Ia

A. MUNTEANU

Am întreprins de curlnd o inves
tigație in județele lași, Caraș-Sevc- 
rin, Vaslui, Dolj șl municipiul 
București, incercind sâ determinăm 
nivelul preocupării pentru organi
zarea unor activități prea puțin dez
voltate pină in prezent, dar de mare 
utilitate, cum ar fi muncile gospo
dărești (spălatul rufelor la domici
liu, curățenia casei etc.), transpor
tul mobilierului, al obiectelor șl alte 
operațiuni legale de Instalarea In- 
tr-o nouă locuință, lustruitul mo
bilei, rașchetarea parchetului. lu
crările de decorațiuni interioare, 
serviciul de comision, supraveghe
rea copiilor, lustragerle etc.

...lași. Sunăm la serviciul de in
formații 03.

— De unde am putea Închiria o 
mașină pentru transportul mobi
lei ? — întrebăm noi.

— încercați Ia „Prestațiunea" — 
sintem sfătuiți.

Aici primim următorul răspuns 6 
„Noi sîntem cooperativa „Presta
țiunea" ! Adresați-vă la coopera
tiva „Mobilă și tapițerie". S. Za- 
lic, vicepreședintele acestei coope
rative, ne îndrumă, la rîndu) său. 
spre industria locală.

— Dar ni s-a spus că la dum
neavoastră...

— Asta era acum cîțiva ani. S-a 
considerat că nu se mai mută omul 
cu mobila veche, și am renunțat

Am sunat la industria locală, a- 
poi la întreprinderea de transpor
turi orășenești, dar peste tot am 
fost refuzați. Ne adresăm vicepre
ședintelui Uniunii județene Iași a 
cooperației meșteșugărești, tovară
șul A Prisecaru : ,,Dintr-o gre
șeală, am abandonat acum cîțiva 
ani (tocmai cind numărul celor ce 
se mutau In casă nouă a crescut 
simțitor — n.n.) activitatea de
transport la domiciliu. Vă asigurăm 
însă că vom restudia problema 
vom căuta o soluție..."

...Craiova. „Cu ani in urmă, 
oraș exista o cooperativă care 
ocupa cu servirea celor care 
mută. A trecut la consiliul popu
lar și. pe urmă, activitatea respec
tivă a fost abandonată. Noi am pu
tea înființa din nou o secție, dar 
nu am primit indicații". (A. Pes- 
trițu, președintele cooperativei 
„Igiena").

...Reșița. Inginerul-șef al între
prinderii de gospodărie orășeneas
că, FI. Anastasiu, ne servește un 
adevărat rechizitoriu la adresa că
ruțașilor particulari din oraș, care 
fac speculă. Uită însă să precizeze 
că întreprinderea, din a cărei con
ducere face parte, nu s-a învred
nicit să organizeze un serviciu co
respunzător.

Ce concluzii se desprind din cele 
de mai sus ? înainte de toate, pă
rerile citate trădează indiferența 
cu care este privit, de către fac
tori direct răspunzători, un servi-

ei
In 
se 
se

elu public mult solicitat. Să nu ti., 
„sesizat problema'1 ? E greu de 
crezut I Mal anacronică ni se pare 
mentalitatea anchilozată, birocra
tici) a celor care pentru Îndeplini
rea unei obligații elementare aș
teaptă (in loc să acționeze cu Ini
țiativă și răspundere) indicații „de 
bus".

Care este soarta celorlalte servi
cii enumerate ia Începutul acestor 
rinduri ? Sa dăm cuvintul unui ce
tățean : „Atunci cind primești 
cheile unui apartament — fie el 
proprietate de stat, fie particulară 
— te bucuri — ne spune Ion Efti- 
mle, din str. Constantin Brinco- 
veanu 97 C, bl. M. 6, up. 72, din 
Capitală. Dar asta numai pină cind 
deschizi ușa. Eu am devenit titula
rul apartamentului în martie a.c., 
dar nici pinâ acum nu am reușit 
să mă mut în ci. Zi de zi apare cite 
ceva de reparat. Ca să obții un me
seriaș, e un adevărat chin. Vrei să 
bați cuiele de la galerie — trebuie 
să mergi la cooperativa „Construc
torul". Vrei să instalezi lustra — te 
duci la I.R.E.B. Vrei să montezi o 
broască yale — fuga la I.A.L. etc., 
etc. Și, de fiecare dată — alergă
tură, timp irosit. Personal, mi-am 
instalat un atelier în apartament 
și încerc să mă descurc singur. 
Ceilalți locatari apelează însă la 
particulari, care ii speculează după 
cum vor. Pe vecinul de Ia etaj l-au 
costat pină acum 1 800 lei numai 
„micile" reparații. Pentru a pune 
capăt necazurilor ce Ie au cetățenii 
cind se mută, ca și pentru îngrădi
rea „ocazionalilor", cred că ar fi 
nimerit ca ori cooperația, ori Între
prinderile de specialitate ale con
siliului popular să afilieze pe lingă 
noile blocuri echipe mixte de me
seriași, capabili să intervină 
prompt Ia orice solicitare".

Un serviciu de mare utilitate 
pentru cetățeni este activitatea de 
comision. Interesîndu-ne asupra 
soartei sale am aflat că doar în Ca
pitală cooperația meșteșugărească 
a preluat inițiativa organizării. In 
restul țării se mai meditează încă 
asupra problemei. Pină cind ? N-am 
putut afla. în schimb ni s-a spus 
că și In București desfășurarea ac
tivității de comision este îngreu
nată de lipsa de înțelegere mani
festată de cei ce au obligația să co
laboreze cu reprezentanții coopera
ției meșteșugărești. „Aproape că 
am fost dat afară pe ușă atunci 
cind m-am adresat directorilor sau 
responsabililor resortului adminis
trativ de la spitalele Brincovenesc, 
Fundeni, Central, la cel de ortope
die ș.a., cu propunerea de a înființa 
serviciul de comision pentru bolna
vii internați acolo — ne-a declarat 
șeful serviciului producție de la 
cooperativa „Deservirea" din Capi
tală. Nici Ia florării, la marile ma-

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
nu i-amplătiți pe degeaba 

mai primit inapoi".
Tovarășe Dumitru, 

dem că nu mai estff cazul 
să vă cumpărați șa, pinteni 
și cravașa, așa cum inten
ționați, deoarece, sperăm, 
vă va ajuta Comitetul exe
cutiv al Consiliului popu
lar județean Ilfov să scăpați 
de calul ce v-a fost „dă
ruit" in scripte.

cre-

nează, din care 
drojdia nu mai are 
să fie păstrată in 
proaspătă ; igiena a 
ceput să lase de dorit.

De s-ar indura odată

cauză 
unde 
stare

UN REVIRIMENT 
DORIT... CA PUNEA 

CALDĂ !

Piine rumenă și gustoasă 
ca cea de la brutăria 
C.A.P.-Coteana, din jude
țul Olt, mai rar găseai l 
Abia se înființase — scrie 
Vasile Tonu — și brutăria 
iși căpătase faimă. Cupto
rul ei parcă era de aur : 
cocea o piine așa de bună, 
că pină acasă o mincai pe 
jumătate. Procesul tehno
logic era un secret al bru- 
tarilor noștri șl, după pre
scripțiile lor, scoteau „du
bla" ca la carte I...

Treaba a mers bine pină 
tntr-o zi, cind, cei 6 har
nici și pricepuți brutari și 
cu responsabilul 7... au tras 
obloanele : brutăria nu mai 
poate fi aprovizionată cu 
apă deoarece s-a defectat 
electromotorul ce o pompa 
dlntr-o fintină apropiată ; 
frigiderul nu mai funcțio-

neva de la U.J.C.A.P. 
treacă și pe la această bru- 
tărie.. Poate cd brutarii 
s-ar apuca Iar de treabă 
tar cei din conducerea 
C.A.P.-ului ar deveni mal 
puțin nepăsători.

SE AȘTEAPTĂ MĂ
SURI PENTRU ÎNFĂP
TUIREA MĂSURILOR 

LUATE

Primarul comunei Cor. 
nea, județul Caraș-.Severin, 
Petru Sadovan. ne aduce la

următoarele : 
electrificarea 
Craiova-Cil-

cunoștință 
„Odată cu 
căii ferate ______...
nic, în comuna noastră s-a 
construit un nou oficiu 
P.T.T.R. semiautomat. Cu 
această ocazie, s-a insta
lat un cablu subteran, pe o 
distanță de 800 m liniari. 
Pe această porțiune, în
treprinderea „Teleconstruc- 
ția" a scos pavajul de 
pe partea carosabilă, lăsin- 
du-l nereparat. In urma de
mersurilor noastre, Direcția 
planificării din ministerul 
de resort ne-a comunicat, 
in luna februarie a.c., că 
s-au luat măsuri pentru ca 
toate lucrările de remedl- 

sd se execute pină 
15 aprilie Dar cei 
la „Teleconstrucția" 
uitat sd mai treacă 

pe la noi sd repare ce au 
stricat. Se vede treaba că 
măsurile făgăduite trebuiau 
urmate de alte măsuri, 
pentru a putea fi duse la 
îndeplinire".

„PROMPT 
Șl CONȘTIINCIOS I"

Cooperativa „Răsăritul" 
din orașul Oravița are o 
deviză : „Prompt și conști
incios". Cit de mult se 
poate conta Insă pe serio
zitatea acestui angajament 
— ne arată in scrisoarea ta 
cititorul Carol Nagy.

tntr-o zi mi s-a stricat

ceasul și am avut proasta 
inspirație să-l dau la repa
rat la această cooperativă. 
Am achitat 54 de lei și am 
intrat imediat in posesia 
chitanței nr. 4456, pe care 
funcționara a specificat : 
6 luni garanție. Atunci 
n-am înțeles Insd bine dacă 
se garantează cd 6 luni de 
zile ceasul va merge bine 
sau cd 6 luni de zile n-am 
tă-l mai văd deloc. Iar 
pentru cd n-am ințeles, a 
trebuit să mă deplasez, 
„prompt și conștiincios", de 
17 ori la unitatea amintită, 
de flecare dată fiind nevoit 
să cheltuiesc cu transpor
tul cite 22 de lei (de
oarece eu locuiesc In
tr-o comună apropiată). 
Cind am venit la unitate 
ultima oară, la 12 iulie 
1971, am aflat spre uimirea 
mea că ceasornicarul 
mal lucrează aici, 
ceasul meu nu se 
găsește. Banii pe

nu
Iar 

mai 
care

gazlne și nici la cofetării nu am 
primit sprijinul necesar".

Urmărind, in continuare, soarta 
altor servicii, constatăm că, cu ex
cepția cîtorva profile, doar in 
București s-a trecut la organizarea 
lor. în rest ?

— Lustragerle la Huși ! — ex
clamă, izbucnind in ris, președin
tele cooperativei „Zorile" din loca
litate. Ce. IIușlul se compară cu 
Bucureștiul 7 Aici nu sint solici
tări.

— Bine, dar nu mal departe de- 
cît vizavi de sediul dv. funcțio
nează un lustragiu particular. Dacă 
nu ar fi solicitări, cum credeți că 
l-ar fi convenit acestuia să des
chidă o unitate ?
- I?
Din păcate, nu numai la Huși — 

și nu numai in privința lustrage- 
rlllor — am intllnit aceeași situa
ție, lipsa activităților puse In dis
cuție fiind motivată adeseori prin 
inexistența solicitărilor. Că un ase
menea punct de vedere este con
trar realității, nu credem că mai e 
cazul să demonstrăm. Asemenea 
fapte probează, după părerea noas
tră, lipsa de preocupare pentru cu
noașterea solicitărilor populației, 
tratarea cu superficialitate a cerin
țelor de servicii.

Serviciile sint un element de ci
vilizație și acest atribut nu trebuie 
să lipsească nici unul oraș, indife
rent dacă el se numește București. 
Huși, Iași. Vaslui, Craiova sau Re
șița.

Interlocutorii noștri — factori de 
răspundere din cooperația meșteșu
gărească șl din întreprinderi de de
servire subordonate consiliilor 
populare județene — solicitați să 
stabilească un raport între servi
ciile încă inexistente și nivelul de
servirii, explicau (reproducem în
tocmai din răspunsul aceluiași pre
ședinte de la cooperativa „Zorile" 
din Huși) : „La noi, totul decurge 
normal. Am făcut planul la toți in
dicatorii și fără serviciile la care 
vă referiți". Răspunsul — pe care 
ne-a fost dat să-1 auzim șl In alte 
locuri — trădează o mentalitate in
compatibilă cu o muncă de răspun
dere. Ea reprezintă o poziție re
trogradă și, de aceea — o frină. Ori
unde trebuie combătută cu vigoare, 
cită vreme voim să urmăm un 
drum de progres, de civilizație.

Ne vine greu să credem că cel 
ce mai apelează la asemenea scuze 
nu cunosc adevărul. Dar se știe că 
orice lucru nou presupune căutări, 
încercări. Or, tocmai la acest ca
pitol, al eforturilor, unele cadre de 
conducere de Ia cooperative și în
treprinderi fac economii. Cercetînd 
structura activității de deservire, 

‘se constată că, de regulă, trei pro
file asigură cea mai mare parte a 
planului — croitorie, cizmărie, fri
zerie. Restul — pină la 150 de pro
file cîte există — au o pondere 
foarte mică sau lipsesc. (în 16 ju
dețe, de exemplu, nu este organi
zată încă activitatea de munci gos
podărești). Credem câ aici va trebui 
să intervină spiritul novator, să fie 
puse în acțiune forțele organizato
rice. Serviciile solicitate de popu
lație — la care ne-am referit in 
rîndurlle de față — nu pun pro
blema unor cheltuieli materiale, ci 
în primul rind, a cunoașterii cerin
țelor cetățenilor, a dorinței de a le 
răspunde cu inițiativă, cu simț gos
podăresc, cu răspundere. Iată de ce
— de la nivelul conducerii departa
mentelor de resort și pină la mese
riașii din centrele de deservire — 
e necesar să se manifeste preocu
pare pentru găsirea soluțiilor orga
nizatorice de natură să intereseze 
deopotrivă pe beneficiarii servicii
lor și pe cei ce le oferă. Va trebu*  
ca reprezentanții cooperației meș
teșugărești și ai celorlalte organis
me care se ocupă cu activitatea dr 
prestări servicii să studieze — cu 
dorința de-a face, nu de-a găsi jus
tificări pentru ceea ce nu se face
— posibilitățile actuale pentru 
ca serviciile încă neorganizate, dai 
solicitate, să fie cit mai grabnic 
introduse în nomenclatorul de pro
file. Așteptăm să ni se comunice 
din partea CSEAL și UCECOM 
măsurile preconizate și, mai ales, 
rezultatele practice.

Mihai IONESCU 
Florea CIOBANU 
Nlstor TUICU

■ ■ □ d h a

i-am cheltuit cu drumurile 
îmi ajungeau să cumpăr un 
ceas nou I Acum am rămas 
și fără bani și fără ceas. 
Aștept insă ca forurile 
competente, tot prompt și 
conștiincios, sd ia măsuri 
împotriva vinovaților și 
bineînțeles să fiu despăgu-

MULȚUMIRI 
ANTICIPATE

Reproducem integral 
textul unei scurte scrisori 
adresate redacției de către 
un grup de mineri :

„Vă rugăm sd transmiteți 
CENTROCOOP, odată cu 
salutările noastre tovără
șești, rugămintea minerilor 
din centrul muncitoresc Os- 
tra, județul Suceava, de a 
interveni la unitățile subor
donate spre a ne aprovi
ziona cu unele produse 
care ne lipsesc de mai 
multă vreme ori nu le gă
tim In cantitdfi corespun
zătoare. Din lista mărfurilor 
absente amintim forului 
In drept numai citeva : 
cămăși de vară, ciorapi su- 
praelastici, nasturi, sare, 
boia de ardei, sare de ld- 
miie, piese de schimb pen
tru aparate electrocas- 
nice de folosință îndelun
gată ș.a. Multe dintre ele 
par mărunte, Insd nouă ne 
sînt extrem de necesare.

Mulțumim anticipat și 
așteptăm produsele solici
tate".

CIND AȘTEPTĂM 
UN INSTALATOR 

LA GARĂ ?...

„în baza măsurilor adop
tate privind sporirea veni
turilor in cooperativele a 
gricole — ne semnalează 
cooperatorul Gavril Obre- 
ja, din comuna Banca, ju
dețul Vaslui — adunarea 
generală a C.A.P. Stoeșești 
a hotărit să se înființeze o 
secție pentru prestări de 
servicii, tn acest scop, s-au 
procurat unele utilaje di 
timplărie, două electromo
toare, I.R.E. Iași a întoc
mit un proiect pentru elec
trificarea atelierului 
timplărle-fierărie, 
ca lucrările de 
necesare să fie 
de secția rețele ______
din Birlad. Deși proiectul 
a fost depus la această u- 
nitate încă de la jumătatec 
lunii iunie, nici pină acum 
nu s-a prezentat vreun in
stalator sd inceapă lucrul 
Pentru a putea realiza inso 
veniturile ce ni le-am pla
nificat la secția anexă, tn 
care am investit importan
te sume de bani, avem ne
voie de curent electric. Pe 
cind să așteptăm instalato
rii la gară ?"

Răspunsul la această în
trebare, tovarășe Obreja, 
II veți primi de la condu
cerea I.R.E.
Rubricâ redactata de 
Dumitru MINCULESCU

df 
urminc 

instalații 
executate 

electrici
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în județele Argeș, Vîlcea, Olt

(Urmare din pag. I)

ționare a speciilor de pomi, arfitînd 
valoarea economică deosebită pe 
care o au vișinul, cireșul, coacăzul. 
Continuind o veche tradiție a lo
calnicilor, se îmbină pomicul
tura cu zootehnia. Pentru va
lorificarea optimă a suprafe
țelor de teren plantate cu 
pomi fructiferi, printre rindurile 
de meri. peri, pruni, vișini se sea
mănă cu bune rezultate culturi fu
rajere. Prin aplicarea fertilizărilor 
combinate, pomicultorii au reușit 
să înlăture aproape total periodici
tatea rodirii la pomi, realizînd re
colte an de an. Se tinde să se ob
țină 6 000 kg fructe la hectar, la 
care se adaugă valoarea plantelor 
furajere si a altor culturi interca
late in livezi. De altfel, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat sint in
formați că, datorită rezultatelor 
bune obținute la Boteni în materie 
de pomicultură, această coopera
tivă este considerată drept o uni- 
tate-pilot a pomiculturii coopera
tiste din Argeș.

In fața unei hărți, directorul Ins
titutului de cercetări pomicole de 
la Mărăcineni, Constantin Ionițâ, 
înfățișează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. celorlalți conducători de 
partid și de stat distribuirea pe 
zone și specii a pomiculturii în pe
rimetrul județului.

Se remarcă, cu acest prilej, că în 
echilibrul speciilor trebuie să se in
tervină cu corective însemnate. Se
cretarul general al partidului reco
mandă specialiștilor să studieze, 
paralel cu îmbunătățirea soiurilor, 
problema extinderii plantațiilor de 
nuc, de vișin, de cireș, specii valo
roase din punct de vedere econo» 
mic și care în zonele de deal ale 
județului Argeș, ale întregii țări, 
găsesc întrunite cele mai favora
bile condiții de dezvoltare. De alt
fel, precizează secretarul general 
al partidului, este necesar ca spe
cialiștii să studieze raportul între 
specii la nivelul întregii pomicul- 
turi a țării și să elaboreze un plan 
de perspectivă privind o mai rațio
nală și economică distribuire a 
ponderii pomilor fructiferi.

întrebați asupra dificultăților pe 
care le mai întîmpină în desfășura
rea activității lor de producție, po
micultorii aduc în atenție gama 
încă redusă a mașinilor pentru lu
crările în livezi. Tractorul pomi
col realizat la Brașov întru
nește bune aprecieri, dar, spun 
cei angajați in discuție, in
dustria nu s-a preocupat să rea
lizeze. totodată, și sistema de ma
șini aferentă tractorului. Secretarul 
general al partidului recomandă să 
se întreprindă inițiative pe plan ju
dețean. să nu se aștepte ca totul să 
lie realizat pe bază de plan de stat.

— Aveți în județ o industrie pu
ternică constructoare de mașini, la 
Cîmpulung, la Pitești, spune tova
rășul Nicolae Ceaușescu, adresîn- 
du-se factorilor de răspundere de 
la județ, industrie care dispune de 
capacitatea tehnica necesară reali
zării oricărei mașini pentru pomi
cultură, fie ea cît de complicată. 
Să fie solicitate întreprinderile.

Dialogul cu cooperatorii, cu cer
cetători de la Institutul pomicol, cu 
factori răspunzători de buna gospo
dărire a județului ia sfirșit Coope
ratorii sînt felicitați pentru rezulta
tele bune obținute pînă acum și li 
se urează să aibă noi succese și mai 
importante în munca din coopera
tivă.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat sînt invitați apoi de către coo
peratorul Gheorghe I. Bidilică să-i 
viziteze gospodăria. Este o gospodă
rie de om harnic, prosperă ; casa 
este îndestulată. Pe lotul de lingă 
casă cooperatorul obține recolte re
cord de cartofi, de sfeclă furajeră, 
de legume și fructe. Are vaci. oi. 
crește și îngrașă porci pe care îi 
valorifică pe bază de contract cu 
statut

Asemeni gospodăriei lui Gheor
ghe I. Bidilică sint, în frumoasa și 
prospera comună musceleană Bo
teni, sute și sute de alte gospodă
rii, la fel de bine amenajate, la fel 
de îmbelșugate. Izvorul bunăstării 
îl constituie munca în cooperativă, 
in sectoarele anexe ale acesteia și, 
nu in mai mică măsură, în valorifi
carea cu maxim randament a tu
turor resurselor gospodăriei proprii.

După mai puțin de o jumătate de 
oră de zbor, survolînd zona arge- 
șeană de coline, riurile Argeș. To- 
polog și Olt, elicopterul special la 
bordul căruia se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ceilalți conducă
tori de partid și de stat aterizează 
pe platforma industriei chimice vîl- 
cene.

Vecinătatea Oltului, rîu cu un bo
gat debit de apă, existența în ime
diata apropiere a masivului de sare 
de la Ocnele Mari, posibilitățile 
deosebit de favorabile pe linia coo
perării cu Combinatul petrochimic 
din Pitești, cu alte întreprinderi, 
criterii fericit completate de exis
tența unui disponibil de forță de 
muncă au facilitat crearea în acea
stă zonă a țării a unui puternic grup 
industrial chimic. Această nouă 
zonă industrială ilustrează preg
nant politica partidului de indus
trializare intensă a tuturor jude
țelor. de dezvoltare armonioasă a 
întregii țări.

Construcția grupului a început în 
anul 1966, iar, in prezent, funcțio
nează cu majoritatea obiectivelor 
prevăzute pentru prima etapă, a- 
vînd o producție de o deosebită im
portanța nu numai pentru județ, ci

Sînt apreciate rezultatele muncii cooperatorilor din Boteni

și pentru întreaga economie națio
nală.

La sosire, secretarul general al 
partidului, ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt întîmpinați de 
tovarășii Petre Dănică, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Vîlcea 
al P.C.R.. de Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, de un mare 
număr de chimiști și constructori 
care lucrează la întregirea acestui 
mare complex al industriei chimice.

O gardă de onoare, formată din 
membri ai gărzilor patriotice și ti
neri din detașamentele de pregătire 
pentru apărarea patriei, pre
zintă onorul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. comandantul suprem 
al Forțelor Armate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trece în revistă 
garda de onoare.

Apoi, directorul general al Gru
pului industriei chimice, Victor Pol- 
toraschi, invită pe oaspeți să vizi
teze uzina petrochimica din cadrui 
grupului.

Pe parcurs se subliniază că uni
tățile de pe această platformă chi
mică și-au propus să realizeze în 
acest an randamente superioare 
celor înregistrate în cincinalul tre
cut. Spre exemplu, din primele 
luni ale anului, Fabrica de cloro- 
sodice lucrează la un nivel supe
rior parametrilor maximi proiec
tați, realizînd circa 12 tone soda 
electrolitică și 10 tone clor peste 
prevederile zilnice de plan.

La întreaga capacitate funcțio
nează și fabricile de oxoalcooli și 
de insecticide, iar instalațiile de 
monomeri și de polimeri din ca
drul Fabricii de policloiură de vi
nii urmează să-și realizeze în scurt 
timp parametrii proiectați. în dis
cuții se subliniază că cele patru fa
brici intrate în funcțiune succesiv 
aici. într-o primă etapă (1968— 
1970), împreună cu Uzina de pro
duse sodice care și-a sporit și ea 
capacitatea, asigură 45 la sută din 
volumul total al producției globale 
industriale a județului. Instalațiile 
chimice de pe această tînără plat
formă industrială asigură întreaga 
producție românească de octanol, 
izobutanol și lindan, circa 45 la 
sută din cea de policlorură de vi
nii și sodă calcinată, 55 la sută din 
cea de sodă caustică, produse caro 
sînt solicitate de beneficiari din 18 
țări.

In continuare, este vizitat șan
tierul de construcție a Uzinei ne 
utilaj chimic și forjă grea din ace
lași perimetru.

Amplasarea acestei unități, aici, 
s-a făcut în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în primăvara 
anului trecut, și soluția adoptată 
permite o bună cooperare cu cele
lalte întreprinderi de pe aceeași 
platformă industrială. Se vor folosi 
în comun rețele de alimentare cu 
energie electrică, termică, de apă. 
rețelele de căi ferate etc. Conform 
proiectelor întocmite de Institutul 
de proiectări pentru construcții de 
mașini, noua unitate urmează să 
aibă în prima etapa o capacitate 
anuală de producție de 2 000 tone 
și să atingă, în final, 17 000 tone. 
Separat, unitatea va dispune de o 
forjă grea proiectată pentru o ca
pacitate anuală de 50 000 tone 
piese, care va putea satisface și 
necesitățile altor întreprinderi de 
specialitate din țară. Profilul uzi
nei va fi axat pe vase de tip reci
pient, rezervoare sferice, schimbă
toare de căldură, uscătoare și cup
toare rotative, filtre statice.

Cea mai mare parte a utilajelor 
cu care va fi înzestrată întreprin
derea va fi realizată în țară ; 
procedeele tehnologice modeme ce 
urmează a fi folosite vor permite 
reducerea considerabilă a consu
mului de metal. La această uzină 
vor lucra circa 4 000 de munci
tori, creîndu-se astfel condiții pen
tru valorificarea cit mai largă a 

potențialului de muncă existent în 
j' ieț.

La sosirea pe șantier, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat sînt în
conjurați cu căldură de construc
torii care lucrează intens la înăl
țarea unei hale imense ce va adă
posti principalele sectoare de pro
ducție ale unității.

Directorul uzinei, Nicolae Popa, 
informează asupra stadiului lu
crărilor de pe șantier, arătînd că, 
potrivit proiectelor, uzina urmează 
să intre parțial în funcțiune în 
1973, lucrările aflîndu-se la zi față 
de grafic. Secretarul general al 
partidului arată că eșalonarea lu
crărilor pe o perioadă de trei ani 
este un termen prea lung și reco
mandă atît constructorilor cît și 
beneficiarilor, reprezentanților con
ducerii Grupului de șantiere-Go- 
vora al Ministerului Construcțiilor 
Industriale, care execută această 
lucrare, ca și adjunctului minis
trului construcțiilor industriale, 
Ștefan Dima, care se afla de față, 
să revadă proiectele, să ia toate 
măsurile necesare pentru intrarea 
în funcțiune a acestei unități încă 
în primăvara anului viitor.

— Trebuie neapărat ca în sep
tembrie 1972, să realizați primul 
prototip de utilaj chimic, iar în 
cursul aceluiași an să asigurați 
producția a circa 500 tone de uti
laje chimice, subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se în 
aceeași măsură constructorilor, cit 
și beneficiarilor aflați de față.

Pentru înfăptuirea acestor indi
cații, secretarul general al parti
dului recomandă factorilor de răs
pundere din ministerele de resort, 
specialiștilor, să coopereze îndea
proape cu unitățile din județ, cu 
alte întreprinderi de specialitate 
din țară. Se fac propuneri în 
această direcție, se concretizează 
unele măsuri de urgentare a lu
crărilor, de cooperare între unită
țile de specialitate. Atît beneficia
rii cît și constructorii, analizîn- 
du-și rezervele de care dispun, se 
conving că au toate posibilitățile 
și se angajează să pregătească in
trarea in funcțiune a acestei uni
tăți în cursul anului viitor.

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat continuă apoi în 
județul Olt. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți se în- 
tilnesc cu mii și mii de țărani 
cooperatori din Pleșoiu, Colibași, 
Găneasa, Doba și din alte sate, 
care l-au întîmpinat cu o deose
bită căldură.

La sosirea în județul Olt, oas
peții sînt salutați de tovarășul 
Constantin Sandu, prim-secretar 
al Comitetului județean-Olt al 
P.C.R., de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat. 
Bătrinul cooperator Ion Ghiță 
Vodă și brigadiera Ileana Popa 
întîmpină pe oaspeți cu pîine, 
sare și vin rubiniu din părțile lo
cului.

Adresîndu-se miilor de coopera
tori care l-au întîmpinat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu îi întreabă 
cum se desfășoară campania de 
recoltare, ce recolte obțin, ce greu
tăți au în activitatea lor. în cu
vinte emoționante, cooperatorii își 
exprimă nemărginita lor bucurie 
de a-1 avea ca oaspete în mijlocul 
lor pe secretarul general al parti
dului, pe ceilalți conducători de 
partid și de stat. Ei adresează mul
țumiri călduroase conducerii parti 
dului și statului pentru drumul 
nou deschis vieții satului, pentru 
viața fericită pe care o trăiesc as
tăzi.

în încheierea întîlnirii cu țăra
nii cooperatori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le adresează acestora 
urări de noi succese în activitatea 
lor, viață lungă și fericită.

Primirea călduroasă, entuziastă 
de care s-au bucurat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători de partid și de stat, pre
tutindeni, în unitățile agricole și 
industriale vizitate din județele 
Argeș, Vîlcea și Olt, este încă o 
expresie a încrederii nețărmurite a 
celor ce muncesc în politica parti
dului, a voinței lor de a munci 
fără preget, pentru a transpune în 
viață mărețele obiective ale actua
lului plan cincinal, chezășie a dez
voltării și înfloririi continue a pa
triei noastre socialiste.

★
în cursul aceleiași zile, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat, însoțiți 
de prof. Ioan Ursu, președintele 
Comitetului de Stat pentru Ener
gia Nucleară, au vizitat zone din 
jurul orașelor Pitești și Slatina 
pentru a stabili amplasamentele 
unor obiective nucleare.

MAXIMĂ MOBILIZARE A FORȚELOR PENTRU
Timpul călduros din ultimele zile a permis intensificarea lucrărilor de 

recoltare a cerealelor păioase. Practic, griul a ajuns la maturitate in toate 
zonele țării, incit grăbirea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare a 
produselor a devenit o problemă generală. Lucrările trebuie intensificate și 
in cooperativele agricole din unele județe din zona a doua, unde ritmul de 
lucru nu este satisfăcător, precum și in cele din zonele mai nordice șl de 
deal, unde secerișul a început mai tirziu, intrucit in multe cooperative agri
cole, din cauză că griul a fost căzut, a trebuit să fie recoltat manual. Aceasta 
presupune grăbirea treierișului. Or, in unele județe — Bihor, Gorj, Vrancea, 
Bacău, Vaslui, Iași etc. — există un decalaj mare între suprafețele de pe 
care s-a strîns recolta și cantitățile treierate. Organele de partid, de stat și 
agricole sint chemate să sprijine eforturile oamenilor muncii de pe ogoare 
in vederea terminării grabnice a secerișului și a celorlalte lucrări agricole 
tie vară. în citeva zile. întreaga recoltă de griu să ajungă din cimp în ma
gazii ! Iată ce relatează corespondenții noștri, din județele VASLUI, DÎM
BOVIȚA, BACAU și ARGEȘ, in ce privește desfășurarea lucrărilor de re
coltare.

VASLUI 1° exlstă încă în
semnate suprafețe cu griu nerecol
tate, îndeosebi in zona de nord. După 
cum rezultă din situația operativă de 
luni, 26 iulie, încheiată la direcția ge
nerală agricolă județeană, din cele 
68 177 hectare cultivate cu griu de 
cooperativele agricole, au fost recol
tate 50 685 hectare, ceea ce repre
zintă 74,3 la sută. în toate uni
tățile agricole s-au depus eforturi 
pentru accelerarea ritmului la se
ceriș și eliberarea terenurilor. To
tuși se constată diferențe de la 
o unitate la alta in ce privește rit
mul de lucru. La cooperativele agri
cole Berezeni, Găgești, Pădureni, 
Ivănești-Huși, Tîrzii, Dragalina și al- 
tel£, intreaga suprafață cultivată cu 
griu a fost recoltată, iar treieratul 
s-a efectuat în proporție de circa 95 
la sută. In alte părți, ritmul de lucru 
este lent. Decalajul este foarte mare 
mai ales intre recoltat și treieriș. 
Astfel, la cooperativa agricolă de 
producție Alexandru Vlahuță s-au 
recoltat 440 de hectare cu griu și s-au 
treierat 142 hectare ; la aceea din 
Ploenești, din 470 s-au treierat doar 
100 hectare. Situații similare există 
și la Zăpodeni, Oșești, Ferești ș.a. 
Pînă în prezent, griul a fost treie
rat doar de pe 27 225 hectare, adică 
in procent de 53,7 la sută.

O situație deloc satisfăcătoare se 
înregistrează la eliberarea terenuri
lor și semănatul culturilor succesive. 
Din suprafața de 24 718 ha care a fost 
planificată, au fost insămințate doar 
11 201 ha. Această răminere in urmă 
este determinată, mal ales, de proas
ta funcționare a preselor de balotat, 
de neparticiparea tuturor forțelor la 
muncă. Trebuie concentrate ma
siv forțele — brațe de muncă, căruțe, 
alte mijloace de transport — pentru 
eliberarea terenurilor de paie. O pre
ocupare mai susținută pentru inten-

..ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERI ,

SPIRIT CRITIC 
PUNCTE DE VEDERE FERME 
-expresii ale responsabilității 

muncitorești
Uzina „Oțelul roșu" împlinește in 

acest an 175 de ani de existență. A- 
cest jubileu a prilejuit colectivului 
de siderurgiști de la „Oțelul roșu" 
desfășurarea unei munci însuflețite 
pentru realizarea și depășirea sar
cinilor ce le revin pe acest prim an 
al cincinalului. In adunarea saîariați- 
lor de la secția oțelărie s-a eviden
țiat faptul că, in primul semestru, 
colectivul de aici a realizat o pro
ducție suplimentară de 1 386 tone 
oțel. Succesul iși găsește explicația 
in spiritul de responsabilitate cu pare 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din secție au privit problemele pro
ducției și in competența cu care a- 
cestea au fost în bună măsură re
zolvate.

Manifestîndu-și cu pregnanță rolul 
de instituție muncitorească supremă 
de conducere a activității economice, 
adunarea salariaților din secția oțe
lărie a analizat aprofundat munca 
desfășurată in primul semestru și 
sarcinile viitoare, relevind faptul că 
nu automulțumirea, ci spiritul com
bativ, de neimpăcare cu lipsurile, nă
zuința de ă obține mereu rezultate 
superioare sporesc forța colectivului. 
Darea de seamă prezentată de către 
șeful secției, inginerul Carol Bianchi, 
a criticat cu exigență modul in care 
s-a lucrat la cuptoarele 1 și 4, unde, 
in primul semestru, s-au înregistrat 
restanțe de 365 tone și, respectiv, 330 
tone oțel. Și aceasta s-a datorat ne
ajunsurilor care s-au manifestat in 
organizarea producției și a muncii : 
s-au elaborat șarje cu adaos de fon
tă. gropile de turnare n-au fost ter
minate la timp, s-a așteptat prea 
mult sosirea oalei de turnare, pier
derile prin rebut sau deșeuri au fost 
ridicate. Participanții la dezbateri 
au arătat că o mare parte din vină 
revine șefului de echipă Florea 
Constantin, care, in loc să coordone
ze munca oamenilor, mai mult a 
incurcat-o. De altfel, tovarășii de 
muncă au criticat cu asprime con
cepția greșită a acestui șef de echipă 
față de muncă, exprimată nu o dată 
in discuțiile cu muncitorii din subor
dine : „Chiar dacă șarja se elabo
rează în 16 ore, eu tot atita cîștig". 
Un asemenea mod de a gîndi — care 
dovedește serioase carențe de con
știință la șeful de echipă amintit și 
vine in contradicție cu înalta con
știință muncitorească a oamenilor 
muncii, care sint deopotrivă proprie
tari și producători și, prin urmare, 
pe deplin interesați in creșterea 
producției și productivității muncii — 
a fost dezaprobat in unanimitate, 
fiind considerat cu totul străin spiri
tului muncitoresc.

Cu multă combativitate a fost a- 
nalizat modul cum au decurs repa
rațiile cuptoarelor. Dacă timpul pla
nificat pentru reparațiile la cald a 
fost redus cu peste 50 la sută, cel ne
cesar reparațiilor la rece a crescut 
cu 18 la sută, ceea ce a dus la ne- 
realizarea unei însemnate producții 

sificarea lucrărilor se cere șl din 
partea direcției generale a agricul
turii, a organelor județene de par
tid și de stat.

★

DÎMBOVIȚA. Din cele 41 697 ha 
cultivate cu griu in cooperativele a- 
gricole au fost recoltate, pină la 26 
iulie, numai 24 950 ha, adică sub 60 la 
sută. Răminerea in urmă este deter
minată nu numai de condițiile clima
tice nefavorabile din săptămîna trecu
tă, ci și de unele carențe în organiza
rea muncii. In condiții asemănătoare, 
se obțin rezultate diferite. Astfel, in 
ciuda terenului umed, cooperatorii 
din Băleni Sirbi, Cătunu, Puțu cu 
Salcie, Tirgoviște, Petrești, Găești și 
Hăbeni au reușit să folosească din 
plin, cind a fost vremea bună, combi
nele, tractoarele, atelajele, dar mai 
ales brațele de muncă. In aceste 
unități, de dimineața pînă seara 
tirziu, cu secera sau cu coasa, au 
lucrat la recoltat cite 150—200 coo
peratori. Aceeași cantitate de preci
pitații. de pildă, a căzut atît la Băleni 
Sirbi cit și la Băleni Români. In 
timp ce prima cooperativă a termi
nat recoltatul încă de simbătă. cea 
de a doua, vecină de tarla, mai avea 
de recoltat, luni 26 iulie, griul de pe 
120 ha.

în scopul strîngerii la timp a re
coltei de griu, ziua de duminică a 
fost declarată în întreg județul zi o- 
bișnuită de lucru. Pe ariile de la 
Vlădeni, Dobra. Finta și din alte 
cooperative au ieșit la strinsul re
coltei sute de cooperatori. Totuși, 
la Dărmănești — remarca cu a- 
mărăciune președintele cooperati
vei — din ceie citeva sute de 
salariațl de la întreprinderile din 
jur, aproape toți membri ai coope- 

de oțel. O mare răspundere în acest 
sens — după cum au subliniat mai 
mulți vorbitori — poartă comitetul de 
direcție care a privit cu ușurință a- 
ceastă lucrare de mare importanță, 
neasigurind din timp forța de mun
că necesară și a trimis să lucreze la 
reparații pe cei mai slabi oameni din 
celelalte secții. In legătură cu repa
rațiile viitoare, adunarea a stabilit 
ca acestea să fie pregătite din timp, 
iar durata efectivă de întrerupere a 
producției să fie cît mai scurtă.

De fapt, se poate spune că 8-au 
detașat ca trăsături definitorii ale 
dezbaterilor spiritul gospodăresc, a- 
titudinea critică față de neajunsuri, 
inalta conștiință muncitorească în 
abordarea tuturor problemelor pro-

LA ÎNTREPRINDEREA 

„OȚELUL ROȘU" 

In acest context, subliniind că redu
cerea costurilor de producție intere
sează în cel mal Înalt grad pe toți 
oamenii muncii, Intrucit aceasta este 
una din sursele principale de crește
re a venitului național pe baza că
reia se asigură dezvoltarea economiei 
și ridicarea nivelului de trai, elec
tricianul Simion Margan a spus : 
„Această sarcină majoră trebuie 
abordată nu în general, teoretic, ci 
concret, de pe poziția nouă pe care 
o avem astăzi în societate, de pro
ducători și de proprietari ai mijloa
celor de producție, dovedind cu toții 
o înaltă grijă și răspundere pentru 
gospodărirea cit mai bună a mijloa
celor materiale și financiare încre
dințate de stat spre administrare fie
cărui colectiv".

Alți vorbitori, printre care macara
giul Trandafir Samflreac, munci
torul Remus Cepeu, oțelarul-topitor 
Nicolae Dănănac șl Ion Buțu, specia
list in turnare, au abordat o serie 
de probleme stringente pentru bunul 
mers al producției, printre care re
ducerea consumului de metal, folo
sirea mal bună a suprafețelor de pro
ducție și a agregatelor siderurgice, 
gospodărirea materiilor prime și ma
terialelor, întreținerea utilajelor șl 
instalațiilor, care vor duce, fără în
doială, la obținerea unor rezultate 
mai bune în muncă, la depășirea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate.

„Este binecunoscută Importanța pe 
care o are disciplina asupra rezulta
telor muncii - a spus muncitorul 
Avram Alboni. Mal sint încă tovarăși 
care nu respectă regulile de muncă, 
disciplina in producție, nu efectu
ează lucrări la nivelul calitativ cerut, 
împotriva unor asemenea manifestări 
trebuie să se facă mai mult sim
țită forța opiniei colectivului, astfel 
incit cei în culpă să înțeleagă cu 
claritate că trebuie să lucreze con
știincios, să-și aducă din plin con
tribuția la efortul colectiv al întregii 
societăți". Vorbitorul a criticat atitu
dinea unor maiștri care se poartă 
necuviincios cu oamenii, care nu 
pleacă urechea la propunerile, su
gestiile și cerințele acestora și a ce
rut comitetului de direcție să anali
zeze comportarea lor și să ia mă
surile corespunzătoare.

Spiritul de exigență șl responsa
bilitate în care s-a desfășurat adu
narea, urmărind înlăturarea neajun
surilor și perfecționarea întregii ac
tivități economice, au făcut ca ea 
să-și atingă scopul, demonstrînd 
hotărirea oțelarilor de aici de a va
lorifica mai bine rezervele, poten
țialul productiv de care dispun, 
pentru a obține rezultate cantitative 
și calitative superioare în acest an și 
în anul viitor.

Florea CIOBANU
corespondentul „Scînteii* *

ducției. în acest sens, o altă proble
mă amplu dezbătută a fost aceea a 
duratei medii a unei șarje, care este 
mult mai mare față de posibilitățile 
reale. Și aceasta datorită prelungirii 
nejustificate a timpului de încărcare 
a cuptoarelor cu 24 de minute față 
de cel planificat. Referindu-se la a- 
ceastă chestiune, maistrul Coriolan 
Marconescu a semnalat depozitarea 
neorganizată a materiilor și mate
rialelor — care îngreunează apro
vizionarea locurilor de muncă — și 
a propus conducerii secției să studie
ze remedierea neajunsului amintit. 
„Se pierde prea mult timp la încăr
carea fierului vechi în trocile de șar- 
jare — a spus vorbitorul. Uneori, 
încărcarea a durat 6 ore, aproape cit 
timpul necesar elaborării unei șarje. 
O mare parte din vină îmi revine și 
mie. De aceea mă angajez să pregă
tesc mai bine încărcarea și, cu aju
torul conducerii, să reușim să reme
diem această anomalie". Și ceilalți 
vorbitori au apreciat, pe bună drep
tate, că în scurtarea duratei de e- 
laborare a șarjelor se găsește o mare 
și importantă rezervă de sporire a 
producției, care trebuie să fie valo
rificată in cel mai scurt timp.

Dezbateri, pătrunse de spirit com
bativ și intransigență, au avut loc și 
in legătură cu rezultatele economico- 
financiare înregistrate în semestrul 
I a.c., care nu sint deloc corespun
zătoare. Prețul de cost a fost depășit 
cu 2,5 milioane lei, fapt ce a făcut 
ca tona de oțel să coste cu 20 de lei 
mai mult, datorită in cea mai mare 
parte depășirii nejustificate a chel
tuielilor pentru reparațiile la rece și 
procentului încă ridicat de rebuturi.

rativei agricole din comună, du
minică n-a recepționat apelurile 
insistente ale cooperativei nici 
măcar unul. Asemănător s-au pe
trecut lucrurile și la cooperativa a- 
gricolă de producție Mogoșani. în ju
deț semănatul culturilor succesive de
curge extrem de anevoios Din 15 000 
ha prevăzute, nu fost insămințate 
numai 6 900 ha. Și lucrarea nu poate 
fi accelerată, deoarece din cele 
24 000 hectare cu griu recoltate pînă 
acum n-au fost eliberate de paie 
decit 9 000 hectare. în județul Dîmbo
vița este nevoie de un plus de iniția
tivă și efort, conjugate cu munca 
mecanizatorilor și cooperatorilor pen
tru a se recupera grabnic răminerea 
în urmă la seceriș.

★

BOCOU. I" ult,mele timpul 
a fost favorabil pentru seceriș. 
Ca urmare, viteza zilnică pla
nificată a fost depășită cu 20—30 
la sută. Pînă in ziua de 27 iulie au 
fost recoltate 26 000 ha cu griu, ceea 
ce reprezintă mai mult de 57 la sută 
din suprafața cultivată. Sint multe 
cooperative agricole, ca cele din Le- 
tea Veche, Blaga, Oncești, Păncești, 
Glâvănești, Hemeluși și altele, unde 
această lucrare s-a terminat. Deoa
rece aproape 80 la sută din griu a 
fost recoltat manual, problema prin
cipală o constituie organizarea treie- 
rișului. îrt acest scop au fost luate 
o serie de măsuri speciale. S-a ho- 
tărît ca, in unitățile în care s-a 
terminat recoltatul, combinele să tn- 
ceapă treierișul staționar. Au fost 
duse pe cimp toate ceie 70 de batoze, 
au fost organizate ariile de treier.

Totuși, problema principală o con
stituie grăbirea secerișului. Dar 
în această privință se constată 
și unele greutăți. La coopera
tiva agricolă din Săuceștl, pe tar
laua din apropierea satului Bogdan 
Vodă lucrau la recoltat 6 combine. 
Alături, peste 300 de cooperatori re
coltau manual cu secerile și coasele. 
Din cele 185 hectare recoltate. 115 
erau deja treierate. Cu toate aces
tea, inginerul Vasile Munteanu, pre
ședintele unității, era nemulțumit. 
„Avem greutăți cu combinele, ne-a 
declarat el. Zilnic se defectează. Ieri 
au stat două, astăzi nu lucrează alta. 
Se vede că tovarășii de la S.M.A. Fi- 
lipeșli nu și-au dat interesul să le 
repare cum trebuie. Dacă.ar fi mers 
toate mașinile în plin, am fi termi
nat de acum recoltatul griului de 
pe cele 355 hectare cultivate". Și nu 
este singurul loc unde combinele

dau dureri de cap conducerilor coo
perativelor agricole.

Așa cum se afirmă la direcția ge
nerală agricolă județeană, există 
condiții ca pînă la începutul lunii 
august să se recolteze griul de pe 
întreaga suprafață de 46 000 hectare. 
Pentru aceasta insă este necesar <a 
utilajele să fie transferate operativ 
din zona de șes, unde lucrările au 
fost încheiate, spre zona de deal unde 
mai sînt de secerat suprafețe mari.

*
ARGEȘ. întreprinderile agricola 

de stat au anunțat ieri înche
ierea secerișului păioaselor pe cele 
5 782 hectare. La cooperativele agri
cole însă, potrivit datelor existente 
la direcția generală județeană a agri
culturii, griul a fost recoltat în pro
porție de 85 la sută. Există țoale 
condițiile ca, pină la sfîrșitul acestei 
săptămini, campania să fie încheia
tă. Mai încet se desfășoară semăna
tul culturilor succesive, reallzindu-se 
doar 8 168 hectare din cele 12 577 ha 
planificate pe județ.

Pentru terminarea grabnică a lu
crărilor, este necesar să se foloseas
că din plin timpul bun de lucru, 
în general, cele 840 combine, bine 
puse la punct, seceră zilnic în jur 
de 4 hectare fiecare. A fost mult 
sporit și numărul secerătorilor și co
sașilor ; ca urmare, viteza zilnică de 
lucru a crescut cu citeva sute de 
hectare. începînd de Ieri, In campa
nie au Intervenit noi condiții favo
rabile : combinele rămase disponibile 
de la I.A.S. și unele cooperative care 
au încheiat secerișul — ca cele din 
Popești, Recea, Surdulești, Căldăraru 
etc. — au fost dirijate operativ în 
unitățile agricole învecinate pentru 
a sprijini grăbirea recoltatului.

Totuși, în unele cooperative agri
cole persistă carențe organizatorice. 
La cooperativa agricolă din Rătești 
s-a secerat doar jumătate din cele 
1110 hectare cu griu. Aici, combine
le duc lipsă de saci pentru că este 
prost organizată operația de descăr
care a acestora din bunkere. De a- 
semenea, la Sllișteni, unde din 770 
hectare cu griu s-au recoltat cu pu
țin peste 300 hectare, este slabă mo
bilizarea la lucru a oamenilor Este 
necesar ca organele locale de partid, 
de stat și agricole să sprijine condu
cerile acestor unități In rezolvarea 
problemelor legate de organizarea 
muncii, astfel incit recoltatul să se 
termine la timp.
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PRACTICA DE VARĂ A STUDENȚILOR

O etapă importantă în 
formarea deprinderilor 
de muncă ale viitorilor

O B O f 9specialiști
!n aceste rile ale vacanței de vară, citeva zeci de mii de studenți 

»e află pentru practică in uzine șl pe șantiere de construcții, pe ogoare 
'3ti in diterUc întreprinderi de profil. Utilitatea acestei etape de prac
tică in producție — parte integrantă a procesului de invățăminț — 
pentru pregătirea de specialitate a studenților, cit și valoarea politică- 
rducatlvă a contactului lor nemijlocit cu activitatea din unitățile pro
ductive, cu preocupările și concepția despre muncă și viață a clasei 
noastre muncitoare sini unanim recunoscute de cadrele didactice și de 
studenți. Este, deci, cil se poate de firesc și de necesar să se acorde 
o deosebită atenție atil de către forurile de invățăminț superior, cit și 
de către conducerile unităților economice participării studenților la 
producție ; practica să fie eficienta, să răspundă din plin scopului in
structiv și educativ urmărit.

Dar, să vedem concret cum decurge 
practica in producție a studenților 
din București. Cluj și Timișoara. Vi
zităm uzina „Tehnofrig" din Cluj. 
Aici fac practică studenți de la In
stitutul politehnic din localitate și 
Facultatea de studii economice a 
Universității „Babeș-Bolyai*.  Ingine
rul Andrei Halmaghi, directorul fa
bricii. ne spune :

— Nu sint mulțumit de comporta
rea studenților la practică. I-am gă
sit de mai multe ori jucindu-se in 
curte ori in secții. Pentru comportare 
necorespunzătoare am fost nevoit să 
interzic accesul in uzină unei stu
dente de la Politehnică. După păre
rea mea. practica 
studențească va 
avea eficiența 
scontată numai a- 
tunci cind stu
denții se vor în
cadra ferm în 
disciplina munci
torească, vor res
pecta Întocmai 
prevederile regu
lamentului de or
dine interioară.

Mergem mai 
departe, la fabrica 
de confecții „Fla
căra" din același 
oraș. Aici au fost 
repartizați pen
tru practică stu- 
denți de la Facul
tatea de industrie ușoară a Institutu
lui politehnic din Iași. In ziua res
pectivă — la orele 7,30 — ing. Con
stantin Rusu. desemnat de conducerea 
întreprinderii să îndrume practica, 
aștepta încă la poartă. Nu veniseră 
decit trei studenți, apoi patru și pină 
la orele 9 au tot intrat pe poarta. 
Nici îndrumătorul lor din institut nu 
era prezent Ia începerea lucrului. A- 
semenea abateri flagrante de la în
datoririle de lucru din timpul prac
ticii ale unor studenți și cadre di
dactice de îndrumare se semnalează 
și ia celelalte centre universitare. In 
București, la un sondaj efectuat de 
Consiliul U.A.S.R. la uzinele „23 Au
gust", circa 80 la sută dintre stu
denții repartizați pentru practică se 
aflau, in ziua respectivă, la... ștrand. 
La uzina ..Electromotor" din Timi
șoara. o grupă de studenți din anul 
IV al Facultății de electrotehnică — 
secția mașini electrice din Institutul 
politehnic București era de o săptă- 
mină fără conducător de practică, 
deoarece institutul bucureștean nu a 
trimis pe nimeni să-1 Înlocuiască pe 
conferențiarul Ifrim care răspunsese 
de practică in prima jumătate a lunii 
iunie. Deoarece acesta a rămas in lo
calitate pentru unele cercetări, mai 
dădea din cind in cind și pe la uzină 
interesindu-se ce fac studenții. Nici 
grupa de studenți de la Academia 
de studii economice din București nu 
era însoțită de vreun cadru didac
tic.

Dar. dincolo de asemenea exemple 
de lipsă de responsabilitate pro
fesională, de pierdere efectivă a 
timpului de muncă și de pregătire 
practică — care oricum trebuie să 
orimească o ripostă fermă, hotărită 
din partea factorilor răspunzători — 
se conturează și un alt aspect fun
damental al stagiilor de practică. 
Este vorba de slaba utilizare a 
timpului efectiv de lucru al studen
ților in întreprinderi, de eficiența

scăzută a acestui timp pentru for
marea lor profesională și cetățeneas
că. Stăm de vorbă cu cițiva studenți.

— In loc să fim îndrumați spre 
locurile specifice viitoarei speciali
zări. facem un lung turneu prin 
toată uzina și aflăm cite puțin din 
toate — ne spunea studentul Ion 
Benea. din anul III al Facultății de 
electrotehnică — secția electromeca
nică din Institutul politehnic timișo
rean. aflat la practică la uzina „Elec
tromotor". Participăm și foarte puțin 
la lucru. Mă aflu de trei zile in ate
lierul de bobinaj, dar cu mina mea 
nu am bobinat nici un motor.

Intr-adevăr ! In timpul raidului

tenc, profil în care uzina noastră nu 
cred că le va putea oferi cadrul cel 
mai adecvat de lucru”.

Evident, asemenea inadvertențe ar 
putea și trebuie înlăturate încă din 
laza încheierii convențiilor de prac
tică, alcătuirii programelor practicii. 
De cc nu se intimplă așa. ne rela
tează pe larg intr-o scrisoare ing, 
Pavcl Nicolae, șeful serviciului in- 
vățămînt din Centrala siderurgică 
Galați : „In baza unor planificări 
efectuate la diverse eșaloane, de 
regulă fără consimțămînlul întreprin
derii, cu circa o lună inainte de în
ceperea perioadei de instruire prac
tică. delegații instituțiilor de invă- 
țămint superior se prezintă in unită
țile respective numai cu formularele 
convențiilor, solicitind semnarea lor 
imediată, fără să se intereseze dacă 
sint sau nu condiții de instruire po
trivit programelor de practică ale 
facultăților respective, dacă între
prinderea poate sau nu poate primi 
numărul respectiv de studenți, ce 
probleme de practică propune între
prinderea. După care se grăbesc să 
plece cu primul tren in alt oraș unde, 
de asemenea, trebuie să încheie alte 
convenții. Așa s-a

O CE DEMONSTREAZĂ PRACTICA DE
VARĂ A STUDENȚILOR ÎN CÎTEVA MARI
CENTRE DIN ȚARA ® FORMALISMUL CON

TINUA SA AFECTEZE PROCESUL
INSTRUCTIV-EDUCATIV
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• Brigada Diverse In alertă : 
PATRIA — 9; 11.30; 14; 16,30; 19;
21.15. BUCUREȘTI — 8,30; 10,30;
12.30, 14,30; 16.45; 19; 21, GRADINA 
DOINA — 20.15.
• Un Ioc pentru îndrăgostiți : 
CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, la grădină — 20; 21,45.
• Floarea soarelui : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
3783); 20,15 (seria de bilete - 3782), 
SCALA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, GRADINA SELECT 
— 20.
• îndrăgostiți! : CENTRAL — 
9.30; 12; 15: 17,30; 20,15.
• Dispariția lui Timo : LUMINA
— 9—16 In continuare; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Lănțlșoare verzi : DOINA — 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Secretul planetei maimuțelor : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
15; 18,30, 21. FESTIVAL — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină —
20.15. FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Săptămina nebunilor : MO
DERN — 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;
20.30. la grădină — 20, FEROVIAR
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 18; 
18,30; 20,45.
• Cum am declanșat *1  doilea 
război mondial : ARTA — 15,30, 
la grădină — 20.
• Cortul roșu : BUCEGI — 16,30. 
la grădină - 20, CIULEȘTI — 
15,30; 19.
• Notre Dame de Paris : GRIVI-
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Miha! Viteazul : POPULAR — 
15,30; 19,30.
• Bătălia de pe Neretva : LAP.O- 
MET — 15,30; 19.
• Esop : RAHOVA — 15,30; 17.45;
20.15.
• Pași spre lună : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Femela nisipurilor : CINEMA
TECA (sala Union) — 9,30; 11.45; 
14; 16,15.
• Turnul de aramă : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.

nostru am putut constata că o bună 
parte dintre studenți in loc sa invețe 
meseria celor pe care vor trebui să-i 
îndrume in viitor, să muncească 
efectiv aidoma'muncitorilor și apoi ă 
maiștrilor, rămîn simpli spectatori la 
procesul de producție. Concepția a*  ■ 
ceasta de organizare a practicii stu
dențești a fost criticată in repetate 
rinduri, inclusiv în coloanele „Scin- 
teii", dar după cum se vede, deși Mi
nisterul Invățămintului a comunicat 
că incepînd din acest an s-au luat 
măsuri pentru mai buna desfășurare 
a stagiilor de muncă practică ale 
studenților, lucrurile continuă ca mai 
înainte. Care este explicația ? Nu ig
norăm desigur greutățile pe care ie 
implică judicioasa repartizare a stu
denților in fabrici și uzine, asigura
rea unor locuri efective de muncă. 
Dar aceste greutăți nu pot fi depă
șite atita vreme cit nu se iau măsuri 
energice, pătrunse de simț de răs
pundere, de dorința de a da practicii 
conținutul necesar pentru a contribui 
efectiv la pregătirea studentului in 
profesia pe care vrea s-o dobîn- 
dească. „La noi in uzină — ne 
spune tov. Dumitru Ciobanu, din 
biroul de Invățăminț de la uzina 
..Semănătoarea" — au venit studenți 
de la Facultatea de mecanică agri
colă din Timișoara, de la Universi
tatea din Craiova. Tematica practicii 
lor include observare mecanică gene
rală. documentare la prelucrări prin 
așchiere — adică o tematică ce nu 
este legată in exclusivitate de profi
lul nostru și care ar fi putut fi efec
tuată tot așa de bine in uzine din 
orașele respective sau din apropiere, 
evitindu-se astfel cheltuieli supli
mentare cu deplasarea și mai ales 
evitind aglomerarea în uzina noastră 
a unui număr prea mare de studenți 
(circa 600 in vara aceasta). Mai mult 
chiar, de la 1 august vor veni la noi 
și unii studenți de la Facultatea de 
automatică a Politehnicii . bucureș-

intîmplat și in 
vara aceasta. Ma
joritatea delegați
ilor care s-au pre
zentat la Combi
natul siderurgic 
Galați n-au avut 
asupra lor pro
gramele de prac
tică și listele cu 
studenții ce ur
mau să efectueze 
practica. De la 
Academia de stu
dii economice din 
București am pri
mit aceste 
grame și 
studenților
la data de I iulie, 
adică exact in
perioada cind stu

denții s-au și prezentat la practică".
Semnatarul scrisorii are dreptate

cind se întreabă ce garanții de cer
titudine și seriozitate pot oferi, in a- 
semenea cazuri, convențiile de prac
tică ? Desigur, foarte puține !

O concluzie se impune : departa
mentul de resort din Ministerul In- 
vățămintului a greșit fundamental 
atunci cind, ani in șir, a incercat să 
rezolve sarcina instruirii practice a 
studenților prelungind succesiv du
rata stagiilor dar păstrind concepția 
— dovedită de ani de zile necores
punzătoare — a programelor in vi
goare. Desfășurarea actualei pe
rioade de practică studențească care 
este departe de a fi — așa cum 
trebui — o școală - ..... " 
legătură trainică cu uzina, 
brica, cu

ar 
a muncii, o 
—I..», cu fa- 

. „ , constituie un
argument in plus pentru a se pune 

ur.ci „experiențe" de mult 
nici de 

luate

ogorul,
capăt unei „_„r____
nedorite nici de profesori, 
studenți. De pe acum trebuie ___
toate măsurile pentru adoptarea unor 
soluții concrete, menite să asigure 
transpunerea in viață a recomandă
rilor conducerii partidului și statului 
nostru, personal ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca Întregul tine
ret să participe la munca productivă, 
ca studenții să deprindă de-a lungul 
anilor de facultate o meserie din 
profilul domeniului lor de speciali
tate. De ce nu acționează ferm șl cu 
maximă operativitate forurile cen
trale de invățăminț, senatele șl con
siliile profesorale, departamentele 
și centralele economice pentru a tra
duce in viață cu toată seriozitatea a- 
ceastă indicație ? A sosit momentul 
ca practica studenților să nu se mai 
desfășoare sub semnul ineficientei gi 
al improvizației !

FI ori ca DINULESCU 
Alex. MUREȘAN 
Cezar IOANA

Se spune că nimic nu 
• mal divers, mai com
plex ca firea omului. 
„Cițl oameni, al.itca ca
ractere". Nu-i insă mai 
puțin adevărat că e~ 
ducația comunistă am
plifică și dezvoltă la 
om tot ce este mai 
demn șl mai lăudabil. 
De in ci pentru el, o- 
mul suie pe treapta 
înaltă a conștiinței, 
devenind el pentru so
cietate. Și pentru sine, 
firește, însă numai in- 
trind pe sub acest arc 
de triumf, pe sub a- 
ceastă poartă a mun
cii pasionante cu des
tinație socială. A fi 
om nou, cu dăruire 
de sine, devotat țelu
rilor inalt umaniste, 
socialiste, spre care au 
mers înaintașii neamu
lui, slujind intereselor 
societății — acesta și 
numai acesta este sen
sul in care pășesc azi 
milioane de oameni ai 
muncii din industrie, 
agricultură șl cultură. 
Acesta este sensul 
major și unic al exis
tenței noastre de co
muniști.

Discutam de o vre
me cu strungarul 
Gheorghe Boșcaru, de 
la uzina „Automatica", 
despre munca în uzi
nă. L-am întrebat : 
Ați lucrat și duminica, 
Ce v-a determinat ?

— Aveam o coman
dă mare și urgentă do 
termostate auto. Tre
buia să venim și du
minica, măcar cîteva 
ore. Directorul a in
dicat : nu obligați pe 
nimeni, oamenii au fa
milii, au probleme per
sonale, să vină cel ce 
vrea și poate. La ape
lul maiștrilor au răs
puns vreo 20 de strun
gari, mai mulți decit 
era nevoie.

— Muncitori vîrst- 
nici ?

— De toate vîrstele. 
Datoria e una singură.

Datoria. Față de co
lectivitate și de tine 
însuți. Această nouă 
calitate, de azi, a cla
sei noastre muncitoa
re — de fapt o dublă 
calitate, de proprietar 
colectiv al mijloacelor 
de producție și ue pro
ducător — a răstrint 
pe planul conștiinței 
îndatoriri normale, les
ne de înțeles. Nu sint 
numai producător, dar 
și beneficiar. Cu alte 
cuvinte, ce semăn cu
leg. Și spiritul gospo
dăresc a devenit mai 
concret și mai cuprin
zător, ideea de perfec
ționare și de organiza
re a căpătat un sens 
nou, datoria a trecut 
pe prim plan.

— Sînteți unul din
tre cei trei muncitori 
membri în comitetul 
de direcție. Ce proble
me ați supus discuției, 
ultima oară ?

— Intîrzierile. Știu, 
pare ciudat, dar mai 
sînt unii care mai în- 
tirzie de la lucru. 
Mi-au atras atenția 
cițiva tovarăși, spunin- 
du-nii : discutați ches
tiunea în comitetul de 
direcție și luați mă
suri.

— Ca muncitor, șîr.- 
teți pentru măsuri dis
ciplinare ?

Ne privește parcă 
mirat.

— Ca muncitor, sînt 
pentru disciplina noas
tră dintotdeauna. Așa 
am ajuns la nivelul Ia 
care sintem. întreba
rea îmi aduce aminte 
de o situație recentă. 
Cînd mi-am criticat 
un tovarăș că tntîrzie. 
el a încercat un re
proș: „Hai, bre, nea 
Boșcaru, parcă n-ai 
fi muncitor ca și mi
ne". I-am răspuns : 
„Tocmai pentru că 
sînt ca tine, ai 6ă mă 
înțelegi bine". Ce-ar 
mâi fi dacă ne-am tre
ce cu vederea slăbi
ciunile ?

Vorbea simplu, vor
bea liniștit. Cit țin la 
el cei din Jur e lucru 
dovedit : do patru ori 
consecutiv a fost re
ales organizator al 
grupei sindicale — și 
este cea mai mare din 
strungărle, cuprinzind 
o sută de muncitori

Un om cure gindeș- 
te cu capul Iul. Și un 
om dc inițiativă.

— Am citit expune
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire 
la măsurile !n dome
niul ideologiei, activi
tății politice și cultu-

președintele sindicatu
lui •— ca omul acesta 
să fie solicitat la ceva 
ți să spună „nu se 
poate" Prezența lui 
in comitetul de direc
ție este cit se poat® 
de normală".

Nu-i deloc singurul. 
Reprezintă un tip : 
lipul muncitorului îna
intat, al omului pentru 
care munca este unica 
sursă de satisfacții in 
viață. Cind am cerut 
directorului și preșe
dintelui sindicatului să 
desemneze cițiva oa
meni care merită pre-

leneșul" — spune »L 
rizind.

Si mbăta trecută ple
ca ucasâ. L-a intilnit 
In poartă directorul. 
„Pleci ?". „Plec". Dar 
n-a mai plecat S-au 
intors in secție și au 
discutat pe îndelete 
măsurile pentru un nou 
tip de aparatură. Pen
tru că Ciungan lucrea
ză, de regulă, prototi
pul șl capul de serie. A 
început cu panouri de 
comandă automată la 
mașinile-unelte și azi 
lucrează panouri uni
cate pentru automati-

nemulțumit. Un Ingi
ner trebuie să realize
ze lucruri practice șl 
economice, cit se poate 
de economice. Vorbesc 
de inginer în general. 
Cind este vorba de in
ginerul de la noi, care 
in ceea ce concepe si 
realizează investește 
banul statului, chestiu
nea capătă o și mai 
mare responsabilitate.

— In același spirit 
ne-au vorbit și doi 
muncitori de la dv., 
tovarășii Ciungan |i 
Boșcaru.

— Ii cunosc, li cu-

Oameni înaintați ai societății noastre

NOBILUL SIMTĂMÎNT

al datoriei Împlinite
însemnări și fapte din uzina bucureșteană „Automatica"

ral-educative și m-am 
simțit mai responsabil 
de rolul meu de mun
citor și de organizator 
ai grupei sindicale. 
Vom fi mai atenți la 
manifestările de auto- 
mulțumire care apar 
la muncitorii cu înaltă 
calificare, ce se con
sideră perfecți; ne vom 
îngriji mai mult de a- 
propierea dintre vîrst.- 
nici și tineri, pentru o 
relație cu adevărat 
muncitorească, de în
trajutorare și înțelege
re. Avem multe de fă
cut...

...Iar noi am avea 
Încă multe de spus 
despre acest strungar, 
drept și modest, frun
taș în producție, care 
pretinde mult de la 
alții, el dind întot
deauna exemplu. Om 
la 42 de ani, iși cîștigă 
existența, prin muncă, 
de la 16 ani. Soția, tex- 
tilistă. Ocupă un a- 
partament în blocurile 
din Pajura, dat de u- 
zină, și are trei copii. 
Se scoală dimineața la 
5, merge pe jos doi ki
lometri, „pentru în
viorare", apoi ia auto
buzul si la 6 fix dă 
drumul la strung. „Și 
n-a fost o dată — avea 
să confirme mai tîrziu

țuire și stimă, au înși
rat o întreagă listă. 
„Luați-1 pe Gheorghe 
Olah, pe Gheorghe 
Boșcaru, pe inginerul 
Mircea Pavlu sau pe 
șeful de brigadă Bazil 
Ciungan...".

Ciungan ? Nu-I oare 
unul din „întemeieto
rii" uzinei ? în 195.3, 
cind a început pro
ducția „Automaticii" 
îl găseam printre pri
mii 20 de muncitori in 
specialitate. Acum 
conduce, la uzină, bri
gada fruntașă de la 
secția de echipament 
electric, iar acasă — 
o familie cu trei copii. 
Zilele acestea se mută 
intr-un apartament 
proprietate personală. 
„Cine muncește, ar e", 
împreună cu soția 
(lucrează în aceeași u- 
zină) aduc acasă lu
nar 4 500 de lei. Deși 
șef de brigadă (25 de 
oameni), lucrează la 
normă și unde este 
mai dificil. Greu să-1 
smulgi de lingă bancul 
lui de lucru !

Avea o vorbă : „Mă 
supără cel mai mult 
«prietenul» care lene
vește și-i trece ziua 
in tihnă". Acum îl 
întreb aluziv : Și ce 
ziceai că tc supără mai 
rău și mai rău ? „Tot

zări în diverse ramuri 
industriale. Omul se 
perfecționează mereu.

Pe inginerul Mircea 
Pavlu l-am intilnit in 
biroul de proiectare, 
printre planșete. Deși 
tinăr (are 30 de ani), 
este unul dintre cei 
mai inventivi ingineri 
din uzină. Are pină 
acum trei invenții. Ac
tivează pe două fron
turi : în automatizarea 
proceselor tehnologice 
și în autodotare. Una 
dintre cele două secții 
noi (vopsitoria și gal
vanizarea), echipate in 
întregime prin autodo
tare, a fost concepută 
de el.

— N-am adus nimic 
din import. Totul este 
realizat in uzină, prin 
cooperare — utilaje în 
valoare de aproape 5 
milioane de lei.

— Rodul pasiunii 
pentru tehnică ?

— Da, și asta, dar 
și grija pentru econo
mie și pentru o bună 
balanță de import-ex
port... De ce mă priviți 
așa ?

— E plăcut să vezi 
doi oameni într-unul 
singur : inginerul și e- 
conomistul. Din păcate, 
uneori sint separați.

— Eu nu concep 
asta — spune el, vădit

nosc, doi muncitori 
excelenți. De altfel, « 
singurul spirit în care 
se poate vorbi : spiri
tul politicii partidu
lui.

Șl în timp ce discu
tam, o curieră venită 
de la direcție a depus 
pe masa inginerului o 
adresă. Era o adresă a 
centralei industriale, 
către uzină, cu urmă
torul conținut : „în 
urma vizitei unor spe
cialiști străini... aceș
tia și-au manifestat 
interesul pentru a im
porta unele utilaje, 
printre care și mașina 
de format conexiuni, 
în vederea perfectă
rii exportului. este 
necesar să luați urmă
toarele măsuri : re
facerea documentației 
tehnice... întocmirea u- 
nei «cărți a mașinii»... 
intocmirea unei oferte 
de principiu... pină 
la 30 iulie a.c.“. Pe a- 
dresă, directorul uzinei 
scrisese : „Conforma
ră". Punct.

— Este vorba de 
mașina pe care am in
ventat-o eu și tehni
cianul Mircea Chept- 
roșu. Funcționează în 
uzină.

— Perfect, felicitări î
— Stați că nu-i per

fect — ne-a oprit el e-

lanul. S-a făcut doar o 
singură mașină, cu toa
te că la ora actuală ar 
mai fi nevoie de Încă 
trei-patru, la uzine
le similare din țară. 
Acum vine această o- 
fertă de export. Foarte 
bine, este un lucru 
normal. Gindirea teh
nică românească se a- 
firmă tot mai mult, 
în cadrul schimbului 
mondial de valori ma
teriale și spirituale, 
fiecare națiune, mare 
sau mică, îșl are rolul 
său. Avem nu numai 
ce cumpăra, dar yl 
ceea ce vinde.

Vorbea în cunoștință 
de cauză. O firmă 
străină dorește să im
porte un utilaj de con
cepție românească. Lu
cru intrat in obișnuin
ță. Dăm ce avem bun 
șl interesează, luăm 
ceea ce este bun și ne 
interesează. E însăși 
rațiunea colaborării in
terstatale fructuoase.

Desigur, și o proble
mă de principiu. Pe 
drept cuvint subli
nia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expu
nerea sa la consfătui
rea de lucru a activu
lui de partid din do
meniul ideologiei și al 
activității politice și 
cultural-educative că 
trebuie să dăm o mai 
mare atenție ideii teh
nice românești, crea
ției tehnice cu forțe 
proprii. Este cunoscut 
că atunci cind am pus 
sarcini concrete in 
fața muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor 
și cercetătorilor noș
tri. am rezolvat multe 
probleme complicate, 
de știință și tehnică. 
Iar generațiile mai 
virstnice, noi toți știm 
cit de mari au fost și 
aînt eforturile și sa
crificiile pentru edifi
carea societății socia
liste pe pămintul pa
triei noastre. Sintem 
însă mindri de tot 
ceea ce facem cu mîi- 
nile noastre. Iar sarci
na promovării mai 
consecvent curajoase a 
ideii tehnice românești
— a cărei viabilitate și 
autoritate cresc de la 
an la an — se referă 
nu numai la realiză
rile tehnice pentru 
nevoile de echipare și 
reechipare a indus
triei noastre, dar și la 
necesitățile de export. 
De unde se vede că 
tovarășii conducători 
din economie trebuie 
să se ocupe mai atent 
de invenția proprie, de 
ideea tehnică origina
lă în general. Pentru 
că așa — cum spunea 
inginerul Mircea Pavlu
— este clar că avem 
nu numai ce cumpăra, 
dar și ce vinde. Pro
babil la aceasta s-a 
gindit și directorul de 
la „Automatica", spe
cificând : „Conforma
re". Numai că a scăpat 
din vedere să precize
ze cine, cum și ciți 
vor trebui să lucreze 
la întocmirea ofertei 
pentru exportul ma
șinii automate respec
tive. Și aceasta uu-i 
admisibil.

S-ar fi cuvenit, prin 
urmare, să încheiem 
reportajul de față cu 
aceleași calde cuvinte 
de apreciere cu care 
am vorbit despre ciți
va oameni ai uzinei. 
Dar iată-no sfîrșind 
cu o observație critică 
sau mai degrabă cu 
un îndemn. Nu ne 
luăm toate dorințele 
drept realitate. Să fa
cem totul pentru rea
lizarea tuturor dorin
țelor noastre, întru
chipate de idealul so
cialist. Acestui ideal 1 
se dăruiesc Gheorghe 
Boșcaru, Gheorghe 
Ciungan, Mircea Pav
lu și mulți, foarte 
mulți oameni ai zile
lor noastre, de fapt 
toți oamenii muncii 
din patria noastră.
Ștefan ZIDARIȚA

• Elefantul Slowly : TIMPURI 
NOI — 9.15—20 în continuare.
• Al 41-lea : VIITORUL — 16; 
18; 20.
• Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : LIRA — 15,30, la 
grădină — 20.
• Romeo și Julieta : MIORIȚA — 
9.30; 12,45; 16,15; 19,30.
• Din nou despre dragoste : PA
CEA — 15,45; 18; 20.
• Tudor : FERENTARI — 15,30; 19.
• Treci pragul : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Sunetul muzicii : FLOREASCA
— 15,30; 19, BUZEȘTI — 16, la gră
dină — 20.
• Faraonul : DRUMUL SĂRII — 
15.30; 19.
• Secretul din Santa Vittoria t 
CRTNGAȘI — 15; 17,30; 20.
• Capcana : FLACARA — 15,30; 
18; 20,15.
• Greșeala fatală : AURORA — 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18, la grădină
— 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. TOMIS — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15, la grădină - 20,30.
• întîlnire cu o necunoscută : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, VOLGA — 9.30; 11.30; 
13,45, 16; 18,15; 20.30, FLAMURA
— 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• De-aș fi... Harap Alb : FLAMU
RA — 9—11,15 în continuare.
• S-a intîmplat în recunoaștere : 
MOȘILOR — 15,45; 17,45, la gră
dină — 20,15.
• Prințul negru : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15,15;
17,30; 20.
• O floare șl doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, UNI
REA — 16,30, la grădină — 20,30, 
VITAN — 16, la grădină — 20.
• N'eamul Șoimăreștllor : DACIA
— 8.30—19.30 In continuare.
• Clntecele mării : GRADINA 
PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.

teatre
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : La izvoare de frumu
sețe — 17,30.
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tuale este la fel de parcelat și ds 
neintreg atunci cind nu percepe o- 
rizontul materialității in transforma
re, cind nu simte destinația muncii, 
cind nu conexează dezvoltarea lui 
individuală unui întreg care trebuie 
el însuși dezvoltat Intelectual — in 
sine — nu există. Orice intelectual 
slujește prin condiția lui o cauză 
care poate să fie mai mare sau mai 
mică, mai bună (in sensul nostru) 
sau mai puțin bună, dar puterile lui, 
venind din cei care l-au format și 
plămădit, nu se pot irosi in van, ci 
configurează și propun o lume spi
rituală, care n-are cum să nu țină 
seama de lumea cealaltă, reală, iar 
adesea, in cazuri fericite, s-o slu
jească pe față. Cine nu integrează, 
nu face legătura intre compartimen
tele lumii, nu se poate numi intelec
tual, ci doar consumator de primiturl 
intelectuale (piese, filme, reviste etc.). 
Numai intrarea in întregul dinamic 
al lumii transformate și prin eficien
ța ideilor dă statura intelectualului, 
îl completează in sensul lui „mul
tilateral dezvoltat". A ciuguli idei nu 
înseamnă mare lucru. Abia a clădi 
începe să însemne.

De aceea, dispoziția fundamentală 
pe care educația trebuie s-o inculca 
intr-un etat ca al nostru este, ml se 
pare, dispoziția de a clădi, in toate 
sensurile (de aici și pe aceea de a 
onora ce se clădește, ce s-a clădit 
durabil și temeinic, de a respecta pe 
clăditor). Nu se poate face educație 
bună in școlile noastre dacă se 
dau toate datele șl toate cunoștințele 
și informațiile șl cifrele, cu milioa
nele, dar se uită lucrul de căpetenie 
care este dispoziția fundamentală de 
a clădi, cu sirguință și dragoste. A- 
ceasta este trăsătura care ne unește 
pe toți, care poate constitui o socie
tate. Aceasta este trăsătura care, fi
surată, relativizată sau contracarată 
prin proaste exemple venind de pe 
diverse niveluri, poate să zdruncine 
opera de imense efecte a cărei im
portanță a fost atit de pregnant ana
lizată de secretarul general.

Educația are de așezat în om, adre- 
sindu-se rațiunii și mai ales senti
mentelor lui, citeva dispozițiuni fun
damentale. Fără acestea, simpla al
fabetizare înseamnă destul de puțin 
iar instrucția școlară și universitară 
nu capătă o determinare socialistă 
specifică, nu țintesc adică spre omul 
„multilateral dezvoltat". Fiindcă nu 
e vorba de omul multilateral abilitat, 
cu multe meserii posibile, dexter, cu 
cunoștințe de tot felul, ci de cel 
multilateral dezvoltat, adică de cel 
al cărui suflet și sentimente funda
mentale și putere de discernămint 
n-au rămas în urma avalanșei de cu-

tinse care vin dinspre umanități nu 
ajung intotdeauna in școală — mai 
ales dacă e prin provincie — ci 
caută tot felul de alte îndeletniciri. 
Vocația pedagogică a fost lăsată așa
dar multă vreme fără control, la 
voia întimplării, n-a putut disemina 
sistematic alte vocații.

Unii profesori s-au cantonat des
tul de repede intr-o postură de spe
cialiști, cu o deosebită exclusivitate, 
fiecare, dintr-un zel factice, uneori 
nepedagogic, suprasolicitindu-și dis
ciplina. Cutare vrea să-și facă nea
părat elevii fizicieni, cu o erudiție 
total neproporționată stadiului da

de căpetenie în educație, a fost la 
rindul ei uneori mărunțită prin 
imixtiuni mărunt-administrative de 
tot felul, corvezi nejustificate și o 
stare de subordonare vexatorie, pe 
care însuși secretarul general al 
partidului a denunțat-o, intr-o altă 
împrejurare, ca blamabilă. Profeso
rul trebuie să facă, cu autoritate ne
știrbită, politică, și anume politică 
educativă, țintind spre o societate 
multilateral dezvoltată, spre o stare 
de demnitate socialistă deplină a 
fiecărui cetățean, incepind cu el în
suși. El nu trebuie hărțuit prin in
tervenții și imixtiuni de nici un fel,

A CLĂDI OMUL Șl SOCIALISMUL
noștințe ce g-au îngrămădit în- 
trinsul și de care la un moment dat, 
neavind un orizont moral-spiritual 
format, mai mult se împiedică decit 
beneficiază.

Dar pentru a inculca unui tlnăr 
dispoziția fundamentală de a clădi, 
de a fi un clăditor, trebuie privit el 
însuși cu grija cuvenită unei opere 
de clădire de o infinită delicatețe. 
Trebuie *, clădit" el insușl de cineva 
care știe s-o facă, de .cineva care are 
dragoste și sirguință și tact și since
ritate, de profesorul și maestrul care 
ratifică, prin toată viața și autorita
tea lui, grija de a clădi, pentru care 
6-a investit cu această demnitate.

Aici ar fi multe de spus și nu toate 
pozitive. Ar fi de spus mai intii că 
mulți ani de zile, cu vreun deceniu 
și ceva înainte, tineretul studios cel 
mai bun s-a Îndreptat spre ramu
rile politehnice și pozitive, iar spre 
greaua meserie de a educa pe alții 
au rămas să se „resemneze", statistic 
vorbind, cei cu o dotație mai puțin 
caracterizată (cinste excepțiilor). Și 
astăzi încă elementele cele mai dls-

pregătire normală, și cu mijloace 
dure, cominatorii ; celălalt chimist 
sau filolog sau matematician in ex
clusivitate, forțind programa, forțind 
mintea, forțind mai ales sufletul să 
urmeze această ambiție nejustificată, 
dar făcută pentru a se justifica. 
Pedagogie ? Asta printre picături. 
Dragoste, interes pentru respectiva 
materie ? De ce, dacă există mijloa
ce de a obliga la studiu? In forma asta 
nu se clădește dispoziția fundamen
tală de a clădi, ci dispoziția de a 
scăpa cit mal repede de o asemenea 
inhibiție. Atare pedagogie produce 
rezultatul invers, dezgustă in loc să 
deschidă apetențe, închide stima (ca 
factor educativ) în loc s-o consoli
deze. Or, nu se poate aduce un ser
viciu mai prost operei de educație 
decit să Închizi, prin forțare sau 
bucherism mărunt, foamea spirituală.

Nu absolut toți profesorii, așa 
cum se cere, ratifică prin con
duita lor morală pe care o cer 
elevifor, prin personalitatea lor, 
personalitatea pe care o propun ele
vilor. Această personalitate, factor

ci numai analizat în roadele muncii 
lui, in funcție de marele scop pro
pus. El nu trebuie să stea cu vreo 
sabie a lui Damocles deasupra, fi
indcă atunci nu mai poate face nici 
un fel de educație, dar firește nu 
poate nici să spună, cum am auzit, 
„am doctoratul, nu mă mal scoate 
nici dumnezeu de aici" ! Fiindcă nu 
doctoratul singur 11 justifică, ci pu
tința de a deschide elevilor săi ape
titul formativ de cultură. Putința de 
a educa. Un profesor ce nu poate 
atrage elevii spre materia pe care o 
predă și-^ greșit orientarea. Și o 
greșește și pe a altora.

Mă încumet să cred că ponderea 
pe care a avut-o corpul profesoral 
pină nu demult in societatea noastră 
nu a fost proporțională cu marea 
sa importanță, și că acțiunea inițiată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu ii 
conferă acum o legitimă restituție, 
care ar trebui 6ă-și dea roadele pe 
toate planurile.

Dispoziția fundamentală de n clă
di — care trebuie să devină pirghie 
• educației socialiste — a fost clteoda-

tă slăbită și de alți factori, între care 
formalismul artificios al unor acțiuni 
pretins educative. Am copii care au 
prestat acum un an muncă patrio
tică într-un cadru in care nu se ști i 
bine ce au de făcut, în care se miș
cau inutil lucruri dintr-un loc in al
tul și pe urmă înapoi. Evident 
că dintr-o astfel de deprecie
re a muncii patriotice nu iese 
consolidat nici simțul datoriei, 
nici dragostea de muncă și nici res
pectul pentru agitatorii improvizați, 
lipsiți de consistență politică. Cu- 
vîntul secretarului general e menit 
să pună aceste lucruri pe bazele se
rioase, normale, pe ideea și mai 
ales pe sentimentul unei construcții 
la care colaborăm cu toții fără 
excepție.

Excepția, dacă există, constituie 
factorul cel mai nociv pentru prin
cipiile luminoase pe care le a- 
firmăm și slujim. Excepția nu întă
rește aici regula, ci o anemiază. Am 
înțeles că ne propunem toți să facem 
un lucru, că nu vom tolera ca nimeni 
să se dea după deget. Numai așa 
are rost, numai așa e socialist Nu
mai așa e multilateral.

In fine,_ dn ultim corolar pe care 
vreau să-1 desprind din enunț se 
leagă de ceea ce am văzut pe la 
alții. I-am văzut modelindu-și toată 
viața lor, toată dinamica lor sufle
tească și inteiectivă după un singur 
parametru : banul. 11 obțineau. Dar 
nu erau fericiți. Erau agitați, seci, 
incapabili să înțeleagă altceva, să 
aprecieze altfel. Tot ce făceau de di
mineața pină seara pentru asta era. 
Stăteau intr-o veșnică priză Șl, o 
dată cu banul la ei, nu se mai 

- puteau relaxa, nici scoate din cris
pare care devenise mod. rațiune de 
a trăi. Se înțelege, atunci cind spu
nem multilateral dezvoltat, respin
gem o asemenea fixație a spiritului 
nostru. Trăim aici pentru alte rosturi. 
Chivernisindu-ne, o să ajungem toi 
mai îndestulați, dar niciodată bol
navi de obsesia agoniselii in sine, ci 
liberi în fața vieții, conștienți de mă
reția și multilateralitatea ei. clădi- 
tori permanenți de bunuri și valori 
pentru bucuria omului.
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FAPTUL; 
divers; 

| Faptă I
| de marinar
IS-i Intlmplat pe Dunăre, în | 

raza portului Galați. încărcat cu . 
pasageri, bacul de trecere „Giur- I 

Igeni" se apropia de pontonul de | 
acostare. Deodată, un copil ne- ■ 
supravegheat de părinți, Incer- I 
cind să sară de pe bac pe pon- | 
ton, a căzut in apă și. luat de ■ 
curent, a fost dus In aval. Nu I 
mai avea nici o șansă de sal- | 
vare. Și totuși... Observlndu-1 la 
timp. Vinicius Ciochină, marina
rul de cart de pe bac — ne in
formează printr-o scrisoare Ig
nat Ștefan, din Galați, str. Me-

Ilodiei 14 — a sărit in apă și 
pornind înot după el, l-a readus | 
teafăr la mal. Incontestabil, o I

I faptă vrednică de laude. !

I 
! Camioanele

și...
reumatismul

Nu demult, in comuna Boghiș 
(Sala.) au fost descoperite al
tera izvoare cu ape termale. O- 
dată cu aceasta, o bună parte din 
autovehiculele aflate in dotarea 
unor unități economice și insti
tuții din județ au dobindit, in 
mod subit, diverse afecțiuni reu
matice. Și, de atunci, mai ales in 
zilele de duminică, pornesc la... 
tratament ! Cu foi de parcurs . 
(semnate de conducătorii unită- I 
ților respective) care țin — se | 
pare — loc de... recomandări 
medicale. Intr-una din dumini
cile trecute, veniseră la băi ma
șini de la S.M.A. Ip, întreprinde
rea de panificație și centrul de 
rețele electrice din Șimleul Sil- 
vaniei, cooperativa de consum 
Surduc etc. Sugerăm organelor 
in drept să cerceteze curioasa 
maladie mai îndeaproape : poate ■ 
h vor găsi un leac...

Detergent 
periculos

Intr-una din zilele trecute. I 
Megyesi Edit, de la uzinele tex- • 
tile „Oltul" din Sfintu-Gheor- I 
ghe, a primit un bon de 5 litri I 
de benzină de la dispecerul sec- I 
ției țesâtorie pentru a spăla • 
pardoseala în biroul șefului de I 
secție. Cu toate că normele de I 
tehnica securității muncii in- ’ 
terzic cu desâvîrșire utilizarea I 
unor astfel de solvenți pentru I 
asemenea operații ! In timpul ’ 
frecării pardoselei, vaporii de I 
benzină s-au aprins. M. E. sufe- I 
rind puternice arsuri pe a- * 
proape 40 la sută din supra- I 
fața corpului. Transportată la I 
spital, ea a decedat după ci- ’ 
teva zile. In prezent, împreju
rările in care s-a produs acest 
accident se află in cercetarea 
organelor de resort

„Pescărie" 
pe Masivul 
Cozla

Cercetătorii Muzeului de știin- I 
țe naturale din Piatra Neamț au • 
scos la iveală, in urma săpături
lor efectuate pe Muntele Cozla, 
citeva noi exemplare de pești fo
sili. Este vorba de un exemplar 
de peste-șarpe, al doilea de a- 
cest fel găsit întreg pină acum 
in Europa, de un exemplar de 
pește-spadă și o serie de scoici 
rare. Sfredelind intr-una masi
vul, specialiștii au coborit pină 
acum de pe Cozla o intreaqă 
,.pescărie", depozitîndu-o în să
lile muzeului Ce noutăți le vor 
mai pica oare in undiță 7

I

I

Cine 
dezleagă 
enigma ?

Tn ziua de 16 iulie a. c., zia- I 
rul județean „Flamura" care 
apare la Reșița, publica un ar
ticol care dezvăluia o serie de 
abuzuri săvîrșite de Iosif Pe- 
trica, primarul comunei Firliug, 
împreună cu Petrea Căpraru, 
secretarul comitetului executiv 
al consiliului popular comunaL 
(In paranteză fie spus, pentru 
faptele respective, ambii au fost l 
destituiți din funcție). în ziua I 
menționată, ziarul a fost difuzat I 
In tot județuL La Firliug Insă | 
nu a ajuns nid un exemplar 1 I 
De ce ? Investigațiile (e drept, I 
cam... timide) efectuate pînă a- I 
cum n-au reușit Încă să găsea- I 
scă răspunsul căutat. Cine dez- • 
leagă această enigmă ?

Rubrică redactată de t
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

Tovarășul Dumitru Popescu l-a primit 
pe redactorul-șef al revistei 

„Nowe Drogi“, Marian Naszkowski
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit ieri in sta
țiunea Neptun (Mangalia Nord) pe 
tovarășul Marian Naszkowski. redne- 
tor-șef al revistei „Nowe Drogi". or
gan teoretic al C.C al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, membru 
al Comisiei Centrale de Control a

Recepție cu prilejul zilei 
naționale a Republicii Peru
Cu prilejul celei de-a 150-a aniver

sări a independenței Republicii Peru, 
ambasadorul acestei țâri la Bucu
rești, Mariano Pagador Puente, a o- 
ferlt miercuri o recepție.

Au participat Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Mihail Florescu, Traian Ispas și Ni- 
colae Bozdog — miniștri, George 
Macovescu. prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, conducători

Plecarea unei delegații a Consiliului General 
A. R. L. U. S. in Uniunea Sovietică

Miercuri la amiază, a plecat în 
Uniunea Sovietică o delegație a Con
siliului General A.R.L.U.S., condusă 
de Octav Livezeanu, membru in bi

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

30, 31 iulie șl 1 august. In țară : 
Vremea va fi frumoasă in prima 
parte a intervalului apoi va deveni

PROGRAMUL I

I 
I
I
I
I
I
I
I

17.00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune in limba maghiară

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto

18,50 Timp și anotimp în agricul
tură

19.10 Pentru sănătatea dv. Cura 
heliomarină

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici

19.30 Teleiumalul de seară
20.10 Aparent’- și realități în 

mea capitalului
20,25 Moment folcloric • Melodii 

$1 jocuri populare în inter
pretarea ansamblului folclo
ric „Prahova14 al Palatului 
culturii din Ploiești • Un 
interpret îndrăgit de muzică 
popu Petre Săbădeanu

lu-

Lupta popoarelor pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului, împotri
va neocolonialismului, a oricărei for
me de dominație și asuprire naționa
lă, pentru dreptul fiecărui popor de 
a fi liber și stăpin pe destinele sale 
constituie una din trăsăturile speci
fice, definitorii ale dezvoltării socia
le contemporane. După victoria noii 
orinduiri intr-o serie de state și for
marea sistemului mondial socialist, 
prăbușirea sistemului colonial sub 
loviturile mișcării de eliberare națio
nală este al doilea fenomen, ca im
portanță istorică, și, împreună, repre
zintă cele două mari procese funda
mentale care au schimbat radical 
fața lumii. Desfășurindu-se in con
dițiile afirmării tot mai puternice a 
forțelor mondiale ale socialismului, 
mișcarea de eliberare națională, lupta 
tinerelor state pentru apărarea și con
solidarea independenței lor naționale 
reprezintă un imens potențial revo
luționar, o parte integrantă, insepa
rabilă, a uriașului front antiimperia- 
list, a cărui existență influențează 
in mod hotăritor destinele omenirii.

Cu toate progresele realizate in do
meniul decolonizării, sistemul colonial 
se mai menține încă pe vaste teri
torii — adevărate „rezervații" in care 
popoarele înrobite continuă să fie 
spoliate de bunurile lor, să fie ex
ploatate crunt, decimate de foamete 
și boli, ținute in bezna inculturii. 
Persistența colonialismului este un 
inadmisibil anacronism, o rușine și 
un teribil act de acuzare la adresa 
imperialismului, o flagrantă încăl
care a principiului major care se im
pune astăzi cu o forță deosebită în 
viața internațională — dreptul fie
cărui popor de a decide singur asu
pra propriei soarte.

Simpatia, înțelegerea, solidarita
tea militantă cu toate popoarele care 
luptă pentru cucerirea libertății, 
pentru consolidarea independenței^ 
naționale reprezintă o latură esen-' 
țlală a politicii externe a Partidului 
Comunist Român, a României socia
liste. Această orientare principială, 
consecventă izvorăște din însăși ex
periența poporului român, care de-a 
lungul zbuciumatei sale istorii a dus 
o luptă necurmată, dind grele jertfe 
de singe, pentru a scutura jugul o- 
primării străine, a-și apăra ființa na
țională, a înfăptui unitatea statală și 
a se dezvolta in mod liber, nestinje- 
nit, In pace și prietenie cu celelalte 
popoare. Această solidaritate a fost 
întotdeauna înscrisă pe stindardul 
comuniștilor români, care, în con
dițiile grele ale ilegalității au dat 
un sprijin activ cauzei drepte a a- 
cestor popoare. în prezent, cind po
porul nostru trăiește liber, intr-un 
stat socialist suveran, cind interna
ționalismul a fost ridicat de Parti
dul Comunist Român la tângui d? 
politică de stat, ei consideră drept 
o înaltă îndatorire revoluționară, de 
etică comunistă, să acorde tot spriji
nul de care este capabil, pe toate 
planurile — material, moral, politic, 
diplomatic — tuturor celor care luptă 
pentru nobilele țeluri ale eliberării 
naționale și sociale.

Condus șl călăuzit de partid, po
porul nostru a fost, este și va fi con
tra oricăror forme de infeudare și de 

P.M.U.P., care se află in vizită In 
țara noastră, la invitați» redacției re
vistei „Lupta de clasă". A (ost dc 
față Nestor Ignat, redactor-șef ad
junct al revistei „Lupta de clasă", 
președintele Uniunii ziariștilor din 
România.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească, cordială.

ai unor instituții centrale și obștești, 
oameni de artă și cultură.

Au fost prezențl șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bu
curești și membri ai corpului diplo
matic.

★
Miercuri seara, ambasadorul Repu

blicii Peru. Mariano Pagador Puentc, 
a rostit o cuvtntare la posturile 
noastre de radio șl televiziune.

(Agerpres)

roul consiliului, care, la invitația A- 
sociației de prietenie sovieto-române, 
va face o vizită in această țară.

(Agerpres) 

ușor Instabilă iar cerul va prezenta 
înnourări mai accentuate și se vor 
semnala averse locale in vestul țării. 
Vint cu intensificări trecătoare. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre 10—20 de grade, iar maximele 
între 22—32 de grade, mai ridicate 
la început. în București : Vremea va 
fi în general frumoasă, cu cerul va
riabil. favorabil ploii in cursul după 
amiezelor. Vint cu intensificări tre
cătoare. Temperatura ușor variabilă.

20,50 Teatru scurt. „Unul dintre 
noi" — scenariu TV de Radu 
Bădilă. interpretează : Gina 
Patricht, Ovidiu luliu Mol
dovan, Ștefan Tapalagă, Pe
ter Paulhofer, George Ul- 
meni. Regia : Letiția Popa

21,35 Arii, serenade și canțonete 
Interpretate de Maria Slă- 
tinaru. Ion Dacian și Vasile 
Moldoveanu

21,55 Sub cupola circului
22,20 Interpreta sfiptămînii : 

gela Similea
22.40 Telejurnalul de noapte

PROGRAMUL II
20,10 Punct-contrapunct 
21,00 Buletin de știri 
21,05 Biblioteca pentru toți. Vasi

le Alecsandri (II) — 150 de 
ani de la naștere. Participă 
Paul Comea șl Ovidiu Papa- 
dima. Redactor : M. Maco- 
vei

21,25 Film artistic . „Cele ... ..
zile ale orașului Neanole1-. 
Regia • Nanny Loy

patru

îngenunchere a popoarelor, pentru 
respectarea deplină, integrală și ne
condiționată a dreptului fiecăruia de 
a-și lua soarta în miini proprii, de 
a fi stăpin la el acasă, de a-și orga
niza viața, viitorul potrivit propriei 
sale voințe, de a se bucura de avu
țiile sale și de roadele muncii sale. 
Glasul României socialiste, al parti
dului nostru, al poporului român se 
ridică vibrant in sprijinul luptei de 
eliberare națională și socială a po
poarelor, face să răsune cu putere 
chemarea arzătoare la abolirea co
lonialismului sub toate formele sale, 
in sprijinul eforturilor popoarelor spre 
progres economic și social, prosperi
tate materială și spirituală. Prin 
întregul efort pentru ridicarea edifi
ciului socialist al patriei, precum și 
prin solidaritatea și sprijinul dai 

ROMÂNIA SOCIALISTĂ, MILITANTĂ HOTĂRÎTĂ 
PENTRU ABOLIREA COLONIALISMULUI, 

ÎN SPRIJINUL MIȘCĂRILOR DE ELIBERARE NAȚIONALĂ!
luptei de eliberare de pretutindeni 
se conjugă intr-un tot unitar patrio
tismul și internaționalismul parti
dului nostru.

Cu fierbinte solidaritate, inimile 
poporului nostru bat in permanență 
alături de popoarele care luptă hotâ- 
rit, uneori cu arma in mină, pentru 
scuturarea jugului colonial. O 
expresie elocventă a acestei po
ziții o constituie simpatia și soli
daritatea cu care poporul nostru a 
urmărit lupta poporului vietnamez 
pentru scuturarea jugului colonial, 
iar după constituirea Republicii De
mocrate Vietnam, lupta forțelor pa
triotice din Vietnamul de sud, care 
s-au ridicat cu eroism împotriva în
cercărilor imperialiștilor de a trans
forma acest teritoriu intr-o nouă 
colonie. De la începutul intervenției 
militare a S.U.A., țara noastră a-, 
cordă poporului vietnamez un spri
jin multilateral — material, moral, 
politic și diplomatic — pronunțin- 
du-se cu fermitate pentru încetarea 
agresiunii, retragerea trupelor ame
ricane — aprobarea deplină dată 
programului in șapte puncte al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud fiind 
o nouă confirmare a acestui sprijin.

în spiritul acestei solidarități mili
tante se dezvoltă legăturile partidului 
nostru cu mișcările și fronturile de e- 
liberare națională din Angola, Mo
zambic, Guineea-Bissau, Cambodgia, 
Laos, cu alte mișcări de eliberare na-

ADUNARE CONSACRATA ANIVERSARII 
ARMATEI POPULARE CHINEZE DE ELIBERARE

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Miercuri seara, La Casa Centrală 

a Armatei n avut loc o adunare con
sacrată celei de-a 44-a aniversări a 
armatei populare chineze de eliberare. 
Au participat generali, ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garnizoana 
București. Au fost, de asemenea, 
prezenți Cian Hal-fun, ambasadorul 
R. P. Chineze la București, și mem
bri al ambasadei.

Adunarea n fost deschisă de gcnc- 
ralul-colonel Ionel Vasile, adjunct al

Cronica zilei
Președintele Consiliului Național 

pentru Știință și Tehnologie, Gneor- 
ghe Cioară, a avut, miercuri, o con
vorbire cu președintele Comitetului 
pentru Știință și Tehnică din R. P. 
Polonă, T. Kaczmarek.

Cu această ocazie, a fost analizat 
modul in care se desfășoară colabo
rarea in domeniul cercetării științi
fice și tehnice intre cele două țări 
și s-au convenit măsuri de intensifi
care a acesteia.

Convorbirea a decurs lntr-o atmos
feră prietenească.

O delegație a Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, condusă de 
prof. Tudor D. Ionescu, președintele 
comitetului, a plecat, miercuri, în

în Editura politica 
a apărut:

„Statutul social al femeilor 
salariate"

Referate și comunicări pre
zentate la simpozionul „Statu
tul social al femeilor salariate 
din Republica Socialistă Româ
nia și contribuția lor la opera 
de edificare a socialismului" 
organizat de Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România, în 
colaborare cu Consiliul Natio
nal al Femeilor.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CON

CURSUL Nr. 30 din 28 IULIE 1971 :

FOND GENERAL DE PREMII : 
3.069.690 lei din care : 2.018.302 lei re
port.

Extragerea I : 37 33 13 44 22 18.
FOND DE PREMII : 1 887 967 lei. 

din care : 1 342 074 lei report cat. 1.
Extragerea a 11-a : 40 6 12 11 29.
FOND DE PREMII : 1 181 723 lei 

din care : 676.228 lei report cat A.
Plata premiilor va începe in Capi

tală de la 5 august a.c. pină la 11 sep
tembrie a.c. ; in țară de la 9 august 
a.c. pînă la 11 septembrie 1971 inclu
siv.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 23 IULIE 1971 :

Extragerea l : Cat. a 2-a : 7,05 va
riante a 12.617 lei ; a 3-a : 16,65 a 
5.342 lei ; a 4-a : 39,85 a 2.232 lei ; a 
5-a : 138,75 a 641 lei ; a 6-a : 299,50 a 
297 lei.

Report categ. I : 88.949 lei.
Extragerea a ll-a : Cat. B : 2 va

riante 25 la sută a 13.657 lei și 8 va
riante 10 la sută a 5.463 lei ; C : 9.25 
a 7.678 lei ; D : 23,95 a 2.965 lei : E : 
33,35 a 2.129 lei : F : 36.85 a 1.927 lei.

Report categ. A ; 71.018 lei.
Ambele extrageri: Categ. Z: 1.423.35 

variante a 100 lei.

vie 
în

a a- 
ultima

țională. Ca expresie 
cestor relații, numai 
vreme au făcut vizite in țara noas
tră și au avut convorbiri cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu alți con
ducători de partid și de stat, nume
roși militanți de frunte ai acestor 
mișcări — tovarășii Agostinho Neto 
(Angola), Amilcar Cabrai (Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde), 
Samora Machel (Mozambic), Sam Nu- 
joma (Namibia) și alții. Aceste con
tacte, rezultatele lor au fost apreciate 
de fruntașii mișcărilor de eliberare 
ca un important sprijin acordat luptei 
popoarelor lor. După o vizită făcută 
la București, tovarășul Agostinho 
Neto declara : „Aș vrea să mă 
fac interpretul sentimentelor de gra
titudine pentru faptul că în politica 
statului român un rol important rc- 

vine sprijinului față de noile state’ 
și față de popoarele care luptă cu 
arma in mină pentru a-și dobindi in
dependența. Mișcarea noastră dă o 
înaltă apreciere acestei politici, care 
înfăptuiește in practică principiile 
internaționalismului**.

România socialistă susține cu hotă- 
rire eforturile noilor state indepen
dente pentru consolidarea suverani
tății lor, împotriva oricăror încercări 
ale imperialismului de a atenta la 
libertatea lor cucerită cu atîtea jertfe; 
tocmai in acest sens, țara noastră 
militează pentru lichidarea tuturor 
vestigiilor dominației colonialiștilor, 
desființarea bazelor militare aie a- 
cestora, acordă noilor state întregul 
său sprijin politic, spre a se afirma 
nestinjenit pe arena internațională ca 
factori activi ai păcii, destinderii și 
securității. Manifestind deplină Înțe
legere față de aspirațiile spre pro
gres ale țărilor care au dobindit re
cent independența, România dezvoltă 
colaborarea și cooperarea economică 
cu aceste țări, în spiritul strictei res
pectări a principiilor egalității și a- 
vantajului reciproc, in vederea valo
rificării resurselor naționale ale a- 
cestor state, In propriul lor interes, 
pentru propășirea materială și spi
rituală, pentru lichidarea decalajului 
tragic al subdezvoltării lăsat dc în
delunga dominație colonială ; ace
lași scop l-au avut diferitele rezolu- 

ministrului forțelor armate, care ■ 
rostit un cuvint de salut

Despre aniversarea armatei popu
lare chineze de eliberare a vorbit 
atașatul militar, aero șl naval al 
R. P. Chineze la București, Lin Cien.

Participant!! au vizionat apoi un 
film și o foto-expoziție iniățișind as
pecte din viața și activitatea milita
rilor armatei populare chineze de e- 
liberare.

(Agerpres)

Uniunea Sovietică, unde va face o 
vizită la Invitația Comitetului sovie
tic al păcii.

(Agerpres)

Concurs de afișe 
pe tema economiei

Uniunea artiștilor plastici șl 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni a Republicii Socialiste Ro
mânia organizează cel de-al șa
selea concura de afișe cu tema : 
„Avantajele economisirii la 
C.E.C.".

Se vor acorda următoarele, 
premii : Premiul I : un libret de 
economii cu o depunere inițiala 
de 7 000 lei ; Premiul II : un li
bret de economii cu o depunere 
inițială de 5 000 lei; Premiul III : 
un libret de economii cu o de
punere inițială de 4 000 lei : 3 
mențiuni : constind în librete de 
economii cu o depunere inițială 
de 2 000 lei fiecare.

Selecționarea afișelor se va 
face de către un juriu compus 
din reprezentanți ai Uniunii ar
tiștilor plastici și ai Casei de E- 
conomii și Consemnațiuni.

i Pentru lucrările pe care le va 
achiziționa, din cele prezentate 
la concurs, Casa de Economii și 
Consemnațiuni va plăti dreptu
rile legale de autor

. Afișele pentru concurs se vor 
prezenta în formatul 70X100 cm 
numai cașerate, și vor fi astfel 
executate incit să permită tipă
rirea in maximum 6 culori.

Se poate prezenta un număr 
nelimitat de afișe. Nu se admit 
afișe care au fost tipărite ante
rior. Afișele care nu îndeplinesc 
aceste condiții nu se iau în e- 
vidență și nu vor participa la 
concurs.

Afișele pentru concurs se vor 
expedia pină la data de 7 oc
tombrie 1971, pe adresa : Casa 
de Economii și Consemnațiuni a 
Republicii Socialiste România — 
serviciul de popularizare — 
București. Calea Victoriei nr. 13, 
Ele se vor preda împreună cu 
un plic in care se vor introduce : 
un motto, același de pe spatele 
afișului, numele, prenumele si 
adresa autorului. Pe plic se 
scrie numai' motto-ul afișului. 
Informații suplimentare prl’’ind 
concursul de afișe anunțat pot 
fi solicitate la centrala Casei1 
de Economii și Consemnațiuni — 
serviciul popularizare — tele
fon : 13.66.02.

, Cu prilejul „Săptămînii eco
nomiei* 1 din acest an, Casa de 
Economii șl Consemnațiuni va 
organiza o expoziție în care vor 
fi prezentate afișele selecționate 
la acest concurs.

ții inițiate de țara noastră și apro
bate în Organizația Națiunilor Unite 
în sprijinul eforturilor pentru întări
rea suveranității asupra resurselor și 
bogățiilor naționale, promovarea in
dustrializării, accesul larg la cuceri
rile revoluției tehnico-științifice. 
Dezvoltarea contactelor cu repre
zentanții acestor țări se reflectă 
in faptul că numai în ultima vre
me au fost oaspeți stimați ai țării 
noastre șefii statelor Zambia, Africa 
Centrală. Tunisia, Republica De
mocratică Congo. Dind o înaltă 
apreciere sprijinului acordat de 
România tinerelor state indepen
dente, președintele Zambiei, Ken
neth Kaunda, declara : „Noi cu
noaștem azi România ca pe un cam
pion al libertății, al dreptului deplin 
șl de necontestat al tuturor națiuni

lor mari și mici, vechi și tinere, pen
tru menținerea suveranității și inde
pendenței lor naționale, a păcii și 
dreptății".

O nouă și recentă expresie a sim
patiei cu care poporul nostru urmă
rește lupta de eliberare națională o 
constituie hotărirea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. privind insti
tuirea fondului de solidaritate și 
sprijinire a mișcărilor de eliberare 
națională, a tinerelor state indepen
dente. a țărilor in curs de dezvol- 
tdre. — hotărire primită cu caldă 
aprobare de poporul român.

România socialistă militează cu 
hotărire împotriva politicii neocolo
nialiste, a cărei esență constă în 
folosirea de către cercurile imperia
liste a instrumentelor de penetrație 
și dominare economică — cu scopul 
de a frîna dezvoltarea forțelor de 
producție, crearea unei industrii 
proprii in fostele țări coloniale, a 
mențihe aceste țări ca surse de ma
terii prime și piețe de desfacere, 
a le spolia de avuțiile naționale 
Tocmai în acest scop sint folosite 
dictatul economic, presiunile finan
ciare, încercările de a le încorseta 
sau mutila dezvoltarea economiei, ca 
și alte forme de amestec in treburile 
lor interne. Acestea sint practici in
tolerabile, cărora trebuie să li se 
pună capăt — în virtutea unui 
principiu fundamental al relațiilor 
internaționale, pe care România îl 
afirmă și 11 susține cu toată tăria,

R. S. CEHOSLOVACĂ

Industria chimică — ramura 

cu largi perspective 

de dezvoltare
Anii construcției so

cialiste au imprimat 
Slovaciei — in trecut 
regiune rămasă în urma 
dezvoltării celorlalte ți
nuturi ale Cehoslovaciei 
— un ritm susținut de 
creștere a întregii ei 
economii. Volumul ac
tual al producției indus
triale este egal cu tel 
care-1 avea întreaga 
Cehoslovacie în 1943. în 
aproape fiecare locali
tate urbană au fost con
struite și date în func
țiune importante obiec
tive economice. Peste 
400 de unități noi au a- 
părut in peisajul in
dustrial slovac.

Din rezultatele înre
gistrate in anii construc
ției socialiste se deta
șează pregnant cele ob
ținute dc Industria chi
mică. Nu întâmplător 
Bratislava poartă nu
mele de „cetate a chi
miei cehoslovace**.  Ora
șul de pe Dunăre este 
un centru important al 
industriei chimice, dar 
nu și singurul. Alături 
de ca stau marile com
binate din Sala, Puhov, 
Humene, Kenorce, Sa- 
morin și din multe alte 
localități slovace. Pro
ducția acestei impor
tante și moderne ra
muri industriale. în ca
re sint ocupați peste 
50 000 de muncitori, in
gineri și tehnicieni, este 
mai mare cu 45 la suta 
față de cea realizată în 
1967.

Progresele chimiei în 
Slovacia sint favorizate 
de condițiile naturale e-

xlslente. Subsolul repu
blicii ascunde importan
te zăcăminte de sare ; 
aici sint imense păduri 
care oferă materie pri
mă pentru combinatele 
chimice. In sfirșit, na
tura a Înzestrat Slova
cia cu numeroase 
cursuri de apă atit de 
necesară in desăvîrși- 
rea miraculoaselor pro
cese transformatoare 
prin care trece materia 
primă.

Ținind seama de aces
te condiții, ca șl de ex
periența acumulată de 
muncitorii chimiști. 
Congresul Partidului
Comunist din Slovacia, 
care a avut loc in luna 
mai, a stabilit un pro
gram complex de dez
voltare a industriei chi
mice în următorii cinci 
ani. Astfel, pină în 1975 
producția globală a in
dustriei chimice slovace 
urmează să înregistreze 
o creștere de 78 la sută 
față de nivelul atins a- 
nul trecut în principal, 
producția va fi orien
tată in direcția satisfa
cerii într-un grad și 
mai înalt a necesităților 
complexe ale economiei 
naționale și, prin acea
sta, va contribui la re
ducerea substanțială a 
importului pentru nu
meroasele produse care 
pot să fie fabricate in 
țară.

Programul de inves
tiții, căruia i s-a rezer
vat 40 la sută din fon
durile afectate pentru 
această perioadă între
gii chimii cehoslovace,

Comerțul 
al R. P.

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — în 
primul semestru al anului 1971, vo
lumul total al schimburilor comer
ciale ale Ungariei a fost cu 13 la 
sută mai mare decît cel din perioa
da corespunzătoare a anului trecut 
— a declarat miercuri, la o confe
rință de presă, Jdzsef Biro, ministrul 
comerțului exterior al R. P. Ungare, 
relatează agenția M.T.I.

Ministrul ungar a declarat apoi, 
printre altele : „Acordăm o mare im
portanță dezvoltării relațiilor econo
mice dintre țările cu orinduiri eco- 
nomico-sociale diferite". El a arătat 

anume că fiecare națiune, fiecare 
popor are dreptul sacru, inalienabil 
și imprescriptibil de a-șl decide sin
gur destinele, modul de organizare 
a vieții sale interne, căile dezvoltă
rii sale. Violarea acestui drept adu
ce grave prejudicii popoarelor, le
zează interesele lor fundamentale — 
persistența, sub orice formă de ma
nifestare, a practicilor neocolonialiste, 
complică și înveninează climatul in
ternațional, sporește încordarea, ge
nerează conflicte, pericole la adresa 
păcii.

Poziția clară, dreaptă, principială 
și fermă a Partidului Comunist Ro
mân a fost în repetate rînduri subli
niată in documentele de partid, în 
cuvintările secretarului general al 
partidului : „Considerăm imperios 
necesar — a declarat tovarășul

Nicolae Ceaușescu — să se acțio
neze cu hotărire pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului — acest 
anacronism rușinos, in cea mai fla
grantă contradicție cu etica și prin
cipiile internaționale unanim pro
clamate azi de popoarele lumii. Nu 
se mal poate admite reînvierea, sub 
nici o formă, a dominației unui stat 
de către altul ; trebuie să se acțio
neze ferm pentru abolirea neocolo- 
nialismului, care reeditează in mod 
mascat spolierea popoarelor".

Forța viguroasă, irezistibilă, cu care 
popoarele luptă împotriva odioase
lor rînduieli colonialiste și neocolo
nialiste, împotriva politicii imperia
liste de hegemonie, pentru a se cons
titui in state naționale și a-și afir
ma liber întregul potențial, talentul 
și capacitățile de creație, redeștepta
rea a zeci de națiuni care mi
litează pentru un loc demn sub 
soare reflectă vitalitatea cu care sg 
afirmă în lumea de azi ideile inde
pendenței și suveranității naționale, 
confirmă pe deplin că națiunea, de
parte de a fi o categorie perimată, 
caducă, departe de a-și fi epuizat 
rolul său istoric, reprezintă și va re
prezenta, pentru incă mult timp de 
aici inainte, o idee-forță de strin
gentă actualitate, un factor mobili
zator și dinamizator în lupta revo
luționară contemporană.

Atribuind o deosebită însemnătate 
rolului ce revine Organizației Națiu
nilor Unite iu viața internațională, 

prevede construirea n- 
nor importante unități 
economice in Slovacia. 
Se dă prioritate secto
rului maselor plastice, a 
cărui producție va creș
te simțitor și se va di
versifica in raport cu 
necesitățile In creștere 
ale economiei naționale. 
Sporuri importante sint 
prevăzute pentru secto
rul fibrelor și firelor 
sintetice, care, la sfirși- 
tul perioadei, trebuie să 
atingă o producție de 
cel puțin 45 000—50 000 
de tone. .

Ca urmare a dezvoltă
rii industriei chimice, a- 
gricultura — ramură de 
bază a economiei slova
ce — urmează să pri
mească. la sfîrșitul cin
cinalului, peste 570 000 
tone de îngrășăminte. 
Programul dezvoltării 
viitoare a chimiei slova
ce prevede, de aseme
nea. intensificarea pro
ducției de anvelope 51 
cauciucuri, a hirtiei și 
celulozei, extinderea 
producției bunurilor de 
larg consum.

în materializarea a- 
cestor obiective, un rol 
important 1 s-a rezervat 
cercetării științifice. Ac
tivitatea de cercetare b 
celor cinci institute cen
trale din domeniul chi
miei cuprinde numeroa- 

. se teme string legale de 
aspectele concre'.e pe 
care le pune actualul 
plan cincinal în fața 
chimlștilor slovaci.

C. PRISACARU

exterior
Ungare
că țara sa se pronunță împotriva 
diferitelor discriminări și limitări 
care împiedică dezvoltarea comerțu
lui internațional, menționind în acest 
sens pe cele generale de existența 
unor grupări economice închise de 
felul Pieței comune. „Conform punc
tului nostru de vedere, la securita
tea și bunăstarea popoarelor Euro
pei contribuie extinderea continuă a 
colaborării economice general-euro- 
pene, iar nu divizarea Europei in 
blocuri economice separate" — a 
spus, in context, ministrul ungar.

q a □ □ □ o
România subliniază ferm necesitatea 
ca ea să-și îndeplinească pe deplin 
una din obligațiile sale primordiale 
— aceea de instrument al lichidării 
colonialismului. Organizația a fost 
concepută ca for de afirmare a liber
tății popoarelor și de aceea însăși 
persistența colonialismului, sub orice 
formă de manifestare este incompa
tibilă cu principiile Cartei O.N.U., cu 
țelurile Națiunilor Unite, După pă
rerea țării noastre, sint necesare nu 
simple condamnări verbale, nu doar 
rezoluții de admonestare, ci o ac
tivitate susținută pentru a determina 
adoptarea unor măsuri eficace care 
să asigure acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor coloniale, 
abolirea rasismului, a oricăror prac
tici colonialiste. Ătit timp cit in 
orice colț al planetei va mai exista 
dominație colonială, asuprire impe
rialistă, O.N.U. nu poate considera 
că și-a făcut integral datoria.

Succesul pe mai departe al luptei 
popoarelor pentru înaltele idealuri 
ale libertății, independenței, suvera
nității naționale este nemijlocit legat 
de sprijinul activ al tuturor forțe
lor înaintate ale societății contem
porane ; pentru partidul nostru, pen
tru comuniștii români solidaritatea 
cu aceste popoare reprezintă un co
mandament esențial al internaționa
lismului proletar, o îndatorire de 
bază a tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești.

Noi considerăm că trebuie făcut to
tul pentru Întărirea continuă a alian
ței firești și imperioase dintre țările 
socialiste și țările care au pornit pe 
calea dezvoltării independente. Toc
mai această alianță este menită să 
determine din ce in ce mai mult 
cursul progresist al Istoriei.

Partidul nostru subliniază in per
manență însemnătatea hotăritoare pe 
care o are pentru succesul luptei de 
eliberare a popoarelor unirea tutu
ror forțelor antiimpcrialiste. Colabo
rarea largă pe plan internațional în
tre toate forțele atit de diverse care 
se pronunță, indiferent din ce motiv, 
împotriva politicii imperialiste de do
minație, de forță și asuprire, consti
tuie o chezășie a atingerii țelurilor 
luptei de eliberare. Totodată, pe pla
nul fiecărei țări, o condiție esențială a 
împlinirii aspirațiilor naționale, a dez
voltării independente și progresului 
economic și social o constituie ac
țiunea unită a tuturor forțelor com
ponente ale mișcării de eliberare na
țională — comuniști, militanți de
mocrat!, patrioți — și, tocmai da 
aceea, orice acțiune care slăbește 
această unitate nu poate fi decit in 
detrimentul intereselor vitale ale 
acestor popoare, nu poate aduce de
cit prejudicii luptei lor pentru liber
tate și progres.

Partidul și statul, poporul român 
întăresc solidaritatea cu mișcările de 
eliberare națională, au acționat și 
acționează pentru unirea tuturor for
țelor frontului anliimperialist ; ele 
tși vor aduce și de aci înainte în
treaga contribuție la lupta pentru 
triumful aspirațiilor de libertate, 
progres social și pace ale întregii 
omeniri.

Ion FINTtNARU



viața internațională
Printr-o sentință arbitrară și samavolnică SANTIAGO DE CHILE ACTIVITATE DIPLOMATICA SESIUNEA

SECRETARUL GENERAI Al PARTIDULUI COMUNIST IN ORIENTUL APROPIAT SOVIETULUI SUPREM
DIN SUDAN A FOST CONDAMNAT LA MOARTE 

Șl EXECUTAI
\RI1 M iS (Agerpres). — Se

cretarul pene ral al Partidului Comu
nist din Sudan. Abdel Khalek Mali- 
Eoub. a fost condamnai marți Iu 
moarte prin spinrurăloare de un tri
bunal militar. Sentința, aprobată de 
generalul Numeiry. a fost executată 
in dimincAta zilei de miercuri, anun
ță postul de radio Oradurman.

După cunt s-a mai anunțat. încă 
înaintea începerii înscenării judicia
re din cazarma Shagara de lingă 
Khartum. Abdel Khalek Mahgoub l-a 
recuzat pe președintele completului 
de judecată, subliniind că acesta este 
..cunoscut pentru atitudinea sa duș
mănoasă față de torțele progresiste 
sudaneze". El a declarat ziariștilor că

a avut doar două ore la dispoziție ! 
pentru a-și pregăti apărarea, atrâ- I 
gind atenția asupra condițiilor sama- I 
volnice de desfășurare a acestui si
mulacru de proces. Mahgoub a res
pins țoale acuzațiile care i s-au adus, 
va fiind total neîntemeiate.

Zn același timp, dm Khartum se a- 
ntință că in Sudan continuă campa
nia de arestări împotriva membrilor 
partidului comunist, interzis in a- 
ceastd țară. După cum relatează zia
rul „As Sa ha ia", in provincia Kor
dofan au fost arestate 230 de per
soane. in orașul Atbara — 184, iar in 
localitatea Vadi-Medani. alte 400.

SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager
pres). — La 28 iulie, președintele Re
publicii Chile. Salvador Allende Gos- 
sens. a primit pe ambasadorul Re
publicii Socialiste România in Chile. 
Vaslle Dumitrescu.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

interamericane

• CONTACTE INTRE TARILE ARABE IN VEDEREA CON
VOCĂRII UNEI CONFERINȚE ARABE LA NIVEL ÎNALT

• JOSEPH SISCO LA TEL AVIV

AL R.S.F.S.R

Abdel Khalek Mahgoub s-a născut 
Ta 23 septembrie 1927. in orașul Om- 
durman (Sudan). Si-a făcut studiil 
la Universitatea din Cairo. Din anul 
1949 este secretar general al Pârli
tului Comunist din Sudan. Din aprilie 
1968 pinâ ni mai 1969 Mahgoub a

fost deputat al Adunării constituante 
a Sudanului. în aprilie 1970 este 
expulzat din Sudan. Ulterior i se 
permite să se reîntoarcă la Khartum, 
unde, in luna noiembrie a aceluiași 
an, este arestat, reușind să evadeze 
din închisoare la 29 iunie a.c.

SEMNIFICAȚIILE ÎNTÎL 

MIRII DE LA SALTA

In Orientul Apropiat se desfășoară 
o intensă activitate diplomatică. In
tre capitalele arabe sint in curs con
tacte urgente in vederea convocării 
unei conferințe la nivel înalt la care 
or urma să fie examinată situația 
unităților de comando palestinene 
din Iordania — anunță ziarul egip
tean „Al Ahram". Ziarul arată că 
șeful statului libian. Moamer El Ge- 
dafi, a propus ca această reuniune să 
aibă loc la Tripoli.

Regele Hussein al Iordaniei a con
ferit. la Djeddah, cu regele Feisal 
asupra situației din Orientul Apro
piat și altor subiecte privitoare la 
lumea arabă. Marți, suveranul iorda
nian s-a înapoiat la Amman.

Joseph Sisco, adjunct al secretaru
lui de stat al S.U.A. pentru proble
mele Orientului Apropiat, a sosit 
miercuri la Tel .Aviv, intr-o vizită

oficială de o săptâmină. El urmează 
să aibă, incepînd de joi, o serie de 
întrevederi cu membri ai cabinetului 
israelian. După cum comentează a- 
gențiile de presă, prezența adjunctu
lui secretarului de stat american la 
Tel Aviv urmărește relansarea ten
tativei de mediere in vederea redes
chiderii Canalului de Suez.

Tot in Israel se află in aceste zile 
ministrul de externe al Belgiei. 
Pierre Harmel, care a avut marți o 
întrevedere cu primul ministru 
Golda Meir, iar ieri l-a intilnit pe 
șeful diplomației israeliene, Abba 
Eban. cu care a avut un schimb de 
păreri privind relațiile dintre cele 
două țâri și evoluția situației din 
Orientul Apropiat. Harmel a vizitat 
anterior patru state arabe : Iordania. 
R.A.U., Liban și Siria.

(Agerpres)

MOSCOVA 20 (Agerpres). — A- 
gențiu T.A.S.S. anunță că la Krem
lin s-a deschis miercuri prima se
siune a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. al celei de-a opta legis
laturi, ales la 13 iunie 1971. La lu
crări participă Leonid Brejnev. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., Ni
kolai Podgornii. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
alți conducători sovietici.

Deputății vor dezbate sarcinile so
vietelor in îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S., 
vor examina proiectele legilor cu 
privire la sovietele raionale și oră
șenești și cu privire la ocrotirea să
nătății. Ei vor alege, de asemenea. 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R.

Președinte al Consiliului de Mini
ștri al R.S.F.S.R. a fost desemnat 
Mihail Solomențev, în locul lui Ghen- 
nadi Voronov, care a fost numit re
cent președinte al Comitetului con
trolului popular, relatează agenția 
T.A.S.S.

Acte care contravin intereselor 
vitale ale poporului sudanez

In noile state independente, apă
rute pe ruinele fostelor imperii co
loniale. se afirmă tot mai mult 
rolul partidelor comuniste ca forță 
politică de bază a societății, ca un 
factor primordial al consolidării in-; 
dependenței naționale, al lichidării 
moștenirii trecutului de asuprire și 
înfăptuirii de transformări sociale 
progresiste. Comuniștii sint militanti 
plini de abnegație pentru interesele 
naționale vitale și înfăptuirea aspi
rațiilor fundamentale ale popoare
lor lor. Partidele comuniste urmă
resc sa antreneze in lupta pentru 
dezvoltarea pe calea progresului 
masele largi ale poporului, muncitori, 
țărani, intelectuali, alte categorii so- 
. laie care sint animate de țelul afir
mării și înfloririi patriei lor. Un 
asemenea rol îndeplinește in țara sa 
Partidul Comunist din Sudan.

Asa cum s-a mai relatat in ui.i- 
mele zile, in această țară s-a dez
lănțuit un val de persecuții, repre
siuni, înscenări judiciare împotriva 
comuniștilor, a altor forțe democra
tice și progresiste. Opinia pu
blică din țara noastră a aflat 
eu un sentiment de indignare' 
faptul că acestei campanii anti
populare i-a căzut victimă se
cretarul general al Partidului Comu
nist din Sudan, tovarășul Abdel Kha
lek Mahgoub care, in urma unei 
-amavolnice înscenări judiciare a 
fost condamnat la țioarte și exe
cutat. Acest asasinat politic, veștejit 
dc orice conștiință inaintată. urmează 
după executarea secretarului genc-

ral aL Uniunii sindicatelor sudaneze, 
a altor conducători ai mișcării mun
citorești și democratice din Sudan. 
Este in pericol viața a nenumărați 
alți comuniști și patrioti sudanezi.

Asemenea acte, care tind la deca
pitarea partidului comunist, nu ser
vesc intereselor vitale ale poporului 
sudanez, ale cauzei libertății, inde
pendenței și progresului social. Co
muniștii reprezintă pretutindeni un 
factor-ferment al mișcării revolu
ționare și de aceea orice încercări 
de a lovi in ei, de a împiedica acti
vitatea lor nu pot decit să aducă 
grave daune luptei revoluționare. 
Succesul luptei pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare, pe calea progresului 
a noilor state independente depinde 
in mod hoiăritor de unitatea tuturor 
forțelor care compun frontul anti
imperialist. Or. comuniștii sint aceia 
cave militează hotărit pentru realiza
rea acestei unități. A acționa impo- 
triva lor înseamnă a lipsi acest 
front di una din forțele cele mai 
active in lupta împotriva imperialis
mului și, prin aceasta, a dăuna în 
mod grav proceselor progresiste din 
țările respective.

Comuniștii, opinia publică din țara 
noastră, infierind cu energie asasina
rea tovarășului Mahgoub, valul de te
roare împotriva militanților progre
siști, asigură pe comuniștii sudanezi 
de deplina Iov solidaritate, cer ho
tărî t încetarea represiunilor antico
muniste și antidemocratice din Su
dan.

Asociația Juriștilor din Republica 
Socialistă România a adresat preșe
dintelui Sudanului, generalul Gaafar 
el Numeiry, o telegramă prin care 
protestează cu indignare împotriva 
arestărilor și condamnărilor pronun- 
țate de autoritățile din Sudan contra 
membrilor partidului comunist și 
ai altor organizații democratice și 
progresiste, luptători împotriva a- 
mestecului imperialist in treburile 
interne, pentru dreptate socială și 
o viață mai bună.

Animați de vii sentimente de soli
daritate cu lupta forțelor progre
siste, democratice, a întregului po
por sudanez împotriva imperialismu
lui, pentru libertate, independență 
națională și progres social, se arată 
in telegramă, cerem să fie luate ime
diat toate măsurile pentru a se pune 
capăt actualei campanii de persecu
ții. teroare și asasinate care repre
zintă o puternică lovitură dată lup
tei poporului sudanez și a celorlalte 
popoare arabe, a tuturor forțelor 
an ti imperialiste.

Să înceteze toate actele de repre
siune și să fie restabilite drepturile 
și libertățile democratice in Sudan, se 
spune in incheierea telegramei.

Comitetul Național pentru apărarea 
păcii din Republica Socialistă Româ
nia a trimis președintelui Sudanului, 
generalul Gaafar el Numeiry. o tele
gramă in care se arată că mișcarea 
pentru apărarea păcii din România, 
împreună cu întreaga opinie publica , 
din țara noastră, condamnă campania.! 
de represiuni și execuții din Sudan i 
împotriva organizațiilor și militau'i- 
lor care luptă peniru democrație, 
progres și pace, peniru consolidarea 
independenței naționale a tării lor. 
pentru emanciparea socială și econo
mică a poporului sudanez.

Cerem cu hotărire să înceteze pri
goana și arestările, să se pună capăt 
vărsării de singe, actelor care slăbesc 
unitatea forțelor democratice și pro
gresiste din Sudan, care constituie o 
piedică serioasă in desfășurarea lup
tei împotriva uneltirilor imperialiste 
și neocolonialiste. îngreunează dez
voltarea de sine stâLatoaro a țării, 
progresul ei social, se spune in tele
gramă.

Mica localitate argentineană de 
la poalele Arizilor. Salta, a găz
duit zilele trecute o importantă 
intîlnire a președinților Republi
cii Chile, dr. Salvador Allende, 
și Argentinei, Alejandro La- 
nusse. Convorbirile Allende — 
Lanusse s-au impus atenției ca 
un eveniment politic de impor
tanță majoră, atit prin însemnă
tatea lor pentru relațiile dintre 
cele două țări, cit și prin aportul 
pe care îl aduc pe plan continen
tal la reașezarea relațiilor inter- 
americane pe baze noi.

De la venirea la putere, gu
vernul Unității populare din 
Chile a acționat pentru raporturi 
prietenești și de colaborare cu 
toate țările continentului. Prin 
această intîlnire se deschide se
ria mai multor vizite, prevăzute 
în viitorul apropiat. Astfel, sint 
proiectate călătorii ale președin
telui Allende in Peru, Columbia 
și Ecuador. Totodată se intensi
fică dialogul la scara întregului 
continent. Nu demult, președin
tele Uruguayului a fost oaspetele 
președintelui, argentinean; o altă 
intîlnire a avut loc intre preșe
dinții Mexicului, Guatemalei și 
Hondurasului. Aceste reuniuni 
latino-americane, bilaterale sau 
pe zone, scot în evidență efortu
rile de căutare a unor forme noi 
de discuții politice, care, intr-un 
trecut nu prea îndepărtat, se 
purtau mai mult în cadrul. 
O.S.A., cu o agendă care de cele 
mai multe ori nu era fixată de 
latino-americanl.

Argentina, despre care cu luni 
în urmă nu se știa cum va reac-i 
ționa la „deschiderea1' spre ex
terior întreprinsă de Chile, a in
firmat la Salta toate prognozele 
sceptice. Declarația dată publi
cității după întilnirea celor doi 
președinți subliniază că „priete
nia dintre Chile și Argentina are 
bazele sale de susținere în res
pectarea principiilor neinterven
ției în treburile interne si exter
ne ale fiecărui stat, in voința de 
a rezolva problemele lor pe cale 
pașnică și juridică". Cei doi pre
ședinți au exprimat convingerea 
lor că aceste principii, care se 
bucură de o tot mai largă recu
noaștere. sint esențiale 
dezvoltarea relațiilor 
state.

Comentind, tratativele 
cei doi președinți și documentul 
semnat la Salla. toate ziarele .chi
liene subliniază caracterul con
structiv al intilnirii. Ziarul „La 
Nation" din Santiago vede sem
nificația intilnirii. intre altele, 
în faptul că „doctrina tra
dițională nord-americanâ de
clara și impunea incompatibili
tatea dintre ideile marxiste și 
sistemul inferam ericari‘. Presa 
chiliană apreciază pe drept cu- 
vînt că această doctrină a primit 
o puternică lovitură. Salutind a- 
cest eveniment, ziarul „El Si- 
qlo" relevă că la Salta președin
tele Allende „a înfățișat imagi
nea unui guvern suveran și re
voluționar. care construiește cea 
de-a doua independență a Repu
blicii Chile, fără teama de obsta
cole. cu încredere în viitor și in 
puterea creatoare a poporului 
chilian".

LONDRA 28 (Agerpres). — Comi
tetul național executiv al Partidului 
laburist din Marea Britanie s-a pro
nunțat miercuri împotriva aderării 
țării la Piața comună. Decizia con
trară aderării la C.E.E. in condițiile 
negociate de guvernul conservator a 
fost luată cu 16 voturi contra 6. In
tre cei șase membri ai Comitetului 
executiv care au votat contra rezo
luției figurează și Roy Jenkins, 
derul adjunct al partidului.

Consiliul general al Congresului 
Sindicatelor Britanice (T.U.C.). ase
menea Comitetului executiv al parti
dului laburist, s-a pronunțat miercuri 
împotriva aderării Marii Britanii 
Piața comună.

AGENȚIILE DE

REPRESIUNI ANTIDEMOCRATICE ÎN URUGUAY

O declarație a C. C. al P. 
din Uruguay

C.

pentru 
dintre
dintre

Eugen POP
Santiago de Chile, 28.

MONTEVIDEO 28 (Agerpres). — 
în legătură cu represiunile poliție
nești. împotriva demonstrației studen
țești organizată la 24 iulie la Monte- 
ideo, în timpul căreia un student a 

fost ucis și 30 arestați. C.C. al Parti
dului Comunist din Uruguay a dat 
publicității o declarație in care sub
liniază că forțele democratice sint 
hotărite să lupte împotriva represiu

nilor. pentru respectarea drepturilor 
cetățenești. Partidul comunist a adre
sat un apel întregului popor pentru 
intârirea unității in vederea zădărni
cirii provocărilor forțelor reacționare.

De asemenea, Convenția națională 
a oamenilor muncii din Uruguay a 
condamnat samavolniciile poliției, de- 
clarindu-se solidară cu mișcarea stu
dențească din țară.

Colaborarea economică sovieto-franceză
MOSCOVA 28. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : In
tr-un interviu acordat ziarului „Iz
vestia", ministrul economiei și fi
nanțelor al Franței, Valery Giscard 
d'Estaing. care a condus delegația 
franceză la recenta sesiune a comi
siei franco-sovietice de colaborare, 
a declarat, printre altele : „colabora
rea dintre țările noastre se află la 
un nivel înalt, datorită eforturilor 
întreprinse in cadrul Comisiei mixte 
permanente sovieto-franceze. Voi 
vita numai două exemple recente : 
colaborarea dintre noi a permis pla
carea pe suprafața Lunii, la bordul 
stației automate sovietice ..Luna 17".

a reflectorului laser francez și in
stalarea, la acceleratorul de la Ser- 
puhovo, a camerei de bule „Mira- 
belle". care permite efectuarea unor 
cercetări aprofundate in domeniul fi
zicii energiilor înalte.

In ce mâ privește, a declarat în 
continuare Giscard d’Estaing, sint 
convins că Franța și Uniunea Sovie
tică iși vor continua eforturile în a- 
ceastâ direcție și că relațiile econo
mice dintre cele două țâri ale noas
tre se vor întări, mai ales în acele 
numeroase ramuri despre care s-a 
vorbit la cea de-a șasea sesiune a 
„Marii comisii'*.

COMITETUL NAȚIONAL EXECUTIV 
AL PARTIDULUI LABURIST 

ESTE ÎMPOTRIVA ADERĂRII

IN SKUPȘTINA FEDERALA 
A IUGOSLAVIEI 

legi pentru aplicarea 
in practică a amendamentelor 

la Constituție
BELGRAD 28 (Agerpres). — In 

cursul actualei sesiuni, ale cărei lu
crări au inceput miercuri la Belgrad, 
Skupștina Federală a Iugoslaviei tre
ce la transpunerea in practică a a- 
mendamentelor la Constituție adopta
te recent. Toate cele cinci camere ale 
Parlamentului iugoslav, întrunite in 
ședințe separate, au dezbătut și a- 
doptat primele două legi care se ba
zează pe aceste amendamente — le- • 
gea privind Vecea Executivă Federa
lă, și legea privind organizarea și 
sfera de activitate ale organelor Ad
ministrației federale. Potrivit noii, 
legi, guvernul iugoslav, care urmeaz*-  
să fie ales de Skupștina Federală, va 
fi alcătuit din 22 de membri și un 
președinte. Actualele secretariate de
șt at se desființează și sint create opt 
secretariate federale, in fruntea că
rora se va afla cite un membru al < 
Vecei Executive Federale.

Aceste legi intră in vigoare la 24 
ore de la adoptarea lor de către or
ganul legislativ al țării. Așadar, mem
brii noului guvern vor fi aleși în ca
drul ședinței comune a tuturor came
relor parlamentului, care va avea ,-.>c 
joi și vineri.

Vizita unei delegații 
de activiști ai P.C.R.

in U.R.S.S.

la

□
Moscova. în parcul „Sokolniki s-a deschis expoziția româneasca „Ma

șini și unelte". în fotografie : vizitatori în fața exponatelor românești

PRESA TRANSMIT
Primul ambasador ex

traordinar și plenipotențiar 
al Republicii Chile in R.P. 
Chineză, Armand° Aribp Ara'- 
a sosit la Pekin — informează agen
ția China Nouă. După cum s-a mai 
anunțat, in ianuarie anul acesta. 
R.P. Chineză și Republica Chile au 
hotărit să stabilească relații diploma
tice și să facă schimb de ambasadori.

Toma Granfil, membru al 
Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, prim'’ 
pe Bradford Mills, președintele Cor
porației S.U.A. pentru investiții par
ticulare in străinătate, aflat in vizită 
in Iugoslavia. Cu acest prilej, infor
mează agenția Taniug, au fost exa
minate probleme ale colaborării din
tre întreprinderile iugoslave și ame
ricane in domeniul proiectelor co
mune. precum și pe piața unor terțe 
țări.

Un consulat general al 
U.R.S.S. 9 fost deschis la Osaka, 
al doilea oraș ca mărime al Japoniei, 
relatează agenția T.A.S.S

întrevedere H. Diori-H. 
Boumediene. Hamani Dlori'pr* ■ 
ședințele Republicii Niger, care a 
sosit in Algeria intr-o vizită oficială 
de două zile, s-a intilnit marți cu 
președintele Algeriei, Houari Boume
diene. Cei doi șefi de stat au discu
tat probleme legate de dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări, care 
au graniță comună pe o distanță de 
*960 km.

Șeful statului ugandez,
generalul Idi Amin, care se află in

U.R.S.S. A LANSAT UN NOU SATELIT 
DE TELECOMUNICAȚII

MOSCOVA 28 (Agerpres). — In 
Uniunea Sovietică a fost lansat 
miercuri un nou satelit de telecomu
nicații de tip „Molnia-l**.  După cum 
precizează agenția T.A.S.S.. satelitul 
este menit să asigure exploatarea 
sistemului de legături prin radio, 
telefonice și telegrafice la mari dis
tanțe. precum și transmiterea de 
programe ale televiziunii centrale a 
U.R.S.S. spre punctele rețelei „Or-

bila" situate în regiunile din Nordul 
îndepărtat, Siberia, Extremul Orient 
și Asia centrală sovietică. Satelitul 
s-a plasat pe o orbită eliptică avind 
apogeul de 39 300 km in emisfera 
nordică și perigeul la 470 km in emis
fera sudică. Perioada de rotație este 
de 11 ore și 45 de minute, iar încli
nația orbitei — de 65,4 grade. Potri
vit datelor recepționate, aparatajul 
instalat la bord funcționează normal.

„APOLLO-15“ ÎNCEPE UN PROGRAM 
DIFICIL Șl COMPLEX

vizită oficială în Etiopia, a cerut 
convocarea unei reuniuni extraordi
nare a reprezentanților statelor mem
bre ale Organizației Unității Africane 
pentru discutarea problemelor liti
gioase dintre țările africane, inclusiv 
problema relațiilor Ugandei cu veci
nii ei.

Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, Jamsaranghiin 
Sambu, l-a primit miercuri pe direc
torul general al UNESCO. Rene 
Maheu, care face o vizită la Ulan 
Bator, la invitația guvernului mongol, 
informează agenția Monțame. Rele- 
vind participarea activă a R. P. Mon
gole la activitatea O.N.U și a 
UNESCO. Rene Maheu a tnminat 
lui Jamsinanghiin Sambu medalia de 
aur a UNESCO.

ROMA. — Tn clădirea munici
piului orașului Pesaro s-a des
chis o expoziție de artă decora
tivă și lucrări de pictură naivă 
românească, ce cuprinde peste 
200 de exponate. Cu acest pri
lej au luat cuvîntul senatorul 
Giuseppe Righetti, viceprimarul 
orașului Pesaro, și prof. Ale
xandru Bălăci, directorul „Bi
bliotecii române" din Roma. Au 
fost prezenți deputății Giuseppe 
Angellini. vicepreședintele Ad
ministrației districtuale Pesaro. 
Stefano Vetrano. președintele 
Asociației de prietenie Italia- 
România, oficialități locale, un 
numeros public.

HOUSTON 28 (Agerpres). — Cea 
de-a treia zi de activitate in spațiu 
a echipajului misiunii „Apollo-15“ 
fost ultima zi de croazieră de rutinî.. 
Următoarele șase bile au un program 
dificil și complex.

După ce temerile privind even
tuala suspendare a aselenizării din 
cauza unor defecțiuni au fost risipite, 
astronauții au fost confruntați cu noi 
surprize. La pătrunderea in modulul 
lunar. David Scott a constatat că pri
mul geam de protecție al altime- 
trului — aparat esențial pentru asele
nizarea corectă și sigură — este spart. 
Aproape in același timp, colegul său 
Irwin a semnalat o scădere îngrijo
rătoare a voltajului la unele din pi
lele electrice. Tn mod inexplicabil.

a

voltajul s-a redresat după o scurtă 
perioadă de neliniște. Centrul spațial 
a apreciat că ambele defecțiuni sint 
minore, deși specialiștii au manifes
tat preocupare față de situația alti- 
metrului din modul.

Viteza de deplasare pe traiectorie 
a navei se reduce pe măsură £. 
,.Apollo-15“ se apropie de Lună, în- 
depărtindu-se de Pămint. Astăzi di
mineață, cînd nava va ieși din sfera 
de atracție a Pămintului șl va pă
trunde in cea a Lunii, viteza ei va fi 
cu puțin mai cnare de 2 000 km pe 
oră. Apoi, atrasă de Selene, nava iși 
va accelera evoluția pină în momen
tul înscrierii sale pe orbita circum- 
lunară.

ce

In Chile au fost expro
priate alte 100 de latifundii 
cu o suprafață de peste 50 000 de 
Hectare. După cum a relevat minis
trul agriculturii. Jacques Chonchol. 
statul va acorda un sprijin multila
teral țăranilor care intră in posesia 
părnînturilor expropriate.

Bnnca Japoniei a micșo
rat taxa dc scont dc ,a 35 1J 
5,25 Ia sula, s-a anunțai la Tokio. 
Această măsură devine efectivă in- 
cepînd de la 28 iulie a.c. Taxa de 
scont stabilită de Banca JSponiei 
este cea mai scăzută din anul 1955 
și este destinată să stimuleze eco
nomia națională.

Cel mai tînăr membru al 
guvernului conservator bri- 
tunic, Edward Taylor, subsecretar 
de stat, __ __________ r. .... .....
demisia, ca urmare a opoziției sale 
față de eventuala aderare a Marii 
Britanii la C.E.E.
Londra subliniază __ _____  ___
prima demisie din motive politice a 
unui membru al guvernului conser
vator. Potrivit agenției Associated 
Press, demisia lui Taylor dâ o lovi
tură severă prestigiului cabinetului 
Heath.

Conducerea Sindicatului 
funcționarilor bancari din 
Portugalia cere 
comunicat difuzat la Lisabona, pune
rea în libertate a lui Daniel Cabrita, 
vicepreședintele acestui sindicat, 
arestat de autorități la 30 iunie a.c. 
Arestarea vicepreședintelui Sindica
lului funcționarilor bancari a provo
cat acțiuni de protest ale lucrători
lor din acest sector. în cursul de
monstrațiilor de luni, nouă persoane 
au fost rănite de poliție, care a in
tervenit cu violență.

și-a anunțat marți seara

Observatorii din 
că aceasta este

din nou, intr-un

REDACȚIA 81 ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteil-. TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele m tac la oficiile poștale «1 Oltuzoril din întreprinderi

MOSCOVA 28 — Corespondentul 
Agerpres L. Duță transmite : In pe
rioada 19—28 iulie, o delegație de ac
tiviști ai Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Adalbert Cr:- 
șan. membru al C.C. al P.C.R. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R., a făcut o 
vizită de schimb de experiență în 
Uniunea Sovietică la invitația C.C. 
al P.C.U.S.

Membrii delegației de activiști ai 
P.C.R. au avut convorbiri la C.C. aJ 
P.C.U.S.. au avut intilniri și au purtat 
discuții cu conducători ai Comitetului 
regional Moscova al P.C.U.S., ai Co
mitetului regional Kuibîșev al 
P.C.U.S. și ai Comitetului orășenesc 
Togliatti al P.C.U.S.

DIN LUMEA CAPITALULUI
S. U. A.

Greva muncitorilor
din transporturi

in a doua săptămînă
flict de muncă și a 
hotărî încetarea gre
vei prin metode judi
ciare sau executive, 
fapt care a trezit pro
teste in rindurile ------ _T greviști. 

Greva, începută la 
14 iulie, a paralizat 
circa 25 la sută din 
totalul transporturilor 
de mărfuri din întrea
ga țară. Companiile 
miniere din Virginia. 
Virginia de Vest și 
Kentuky au închis cir
ca 250 de mine datori
tă lipsei vagoanelor 
necesare transportării 
cărbunelui. Uzinele de 
asamblare ale compa
niilor „Ford" și „Ge
neral Motors'*  din 
Kansas City și-au re
dus substanțial pro- 

' ducția din lipsă de 
materii prime și mij
loace de transport. Tn

Greva celor 130 000 
de membri ai Federa
ției sindicale a mun
citorilor din transpor
turi a intrat miercuri 
în cea de-a doua săp- 
lăminâ. Negocierile muncitorilor 
intre reprezentanții ' -l-
greviștilor și patrona
tului au intrat in im
pas și nu se întrevede 
nici o posibilitate de 
a fi reluate. Drept 
care activitatea altor 
șase companii ferovia
re urmează a fi para
lizată in următoarele 
10 zile.

Companiile feroviare 
și patronii societăților 
afectate de paralizarea 
circulației trenurilor 
au inceput să facă 
puternice presiuni a- 
supra Ministerului 
Muncii pentru a aban
dona eforturile de 
mediere a acestui con-

același timp, marile 
firme agricole din Ne
braska, surprinse de 
grevă în toiul sece
ratului și treieratului, 
au hotărit să depozi
teze cerealele pe plat
forme in aer liber. 
Marile companii agri
cole proprietare ale 
plantațiilor de pomi 
fructiferi declară că 
zeci de tone de fructe ; 
putrezesc în livezi.

Conducerea sindica
telor a anunțat că 
greva nu va înceta, ci, 
dimpotrivă, se va ex
tinde progresiv pină 
cind patronatul va ac
cepta să înscrie In 
noile contracte de 
muncă revendicările 
muncitorilor. ,
C. Alexandroaie K

Washington, 28.

Amploarea luptei revendicative
Cotidianul elvețian ..Die Tat" publică tabelul de mai jos reprezen- 

tind numărul zilelor de lucru pierdute în' medie intre anii 1967—1970 
la o mie de angajați, ca urmare a mișcărilor revendicative ale munci
torilor și funcționarilor dintr-un șir de țări...............................
Italia
S.U.A.
Marea Britanie
Belgia

Și săptăminalul vest-german „Der Spiegel" publică un bilanț ase
mănător redind numărul total al zilelor de lucru pierdute prin greve în 
1970 in țările Europei occidentale. Pe primele locuri se situează Italia 
cu un total de 18 milioane zile dc lucru pierdute. Anglia cu 11 milioane, 
Franța cu aproape 2 milioane. Belgia cu un milion și jumătate.

Cifrele prezența te pot fi considerate că reflectă doar parțial situația 
reală, întrucit ele nu se referă la grevele perlate sau la alte mijloace 
similare de luptă și protest

ale lumii capitaliste.
1 166 Franța 149

573 Japonia 55
302 Olanda 22

178 Suedia 10

GREVĂ GENERALĂ ÎN ECUADOR
RIO DE JANEIRO 28. — Cores

pondentul nostru, V. Oros. transmi
te : In Ecuador a început miercuri 
o grevă generală de două zile, la 
chemarea Centralei sindicale „Fron
tul unit al oamenilor muncii", care 
reunește 200 000 de membri. Este 
prima grevă pe scară națională în
fruntată de președintele Velasco 
Ibarra de la preluarea, pentru a 
cincea oară, a funcției de președin
te, in 196B. Tn prezent, Velasco 
Ibarra guvernează cu parlamentul

dizolvat și cu o suită de legi-de- 
crete tipice stărilor excepționale. 
Pentru prima oară s-a realizat o în
țelegere între principalele trei or
ganizații sindicale — Frontul unit 
al oamenilor muncii din Ecuador, 
Confederația ecuadoriană a orga
nizațiilor sindicale creștine șl Con
federația entităților semipublice. 
Ministrul muncii, Rodolfo Vinti- 
milla, a calificat greva drept „esen- 
țialmente politică".

ȘOMAJUL IN R. F. G. Șl BELGIA
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