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a primit pe secretarul general

AZI NE RĂSPUNDE: Ministerul
Industriei Chimice

Industria chimică — asupra căreia ne oprim în continuare investigațiile 
privind stadiul realizării sarcinilor pe 1971 și problemele ce se ridică în le
gătură cu îndeplinirea șl depășirea prevederilor de plan din primul an al 
cincinalului — ocupă astăzi un Ioc de frunte in angrenajul complex al eco
nomiei românești, fiind cea mai dinamică ramură a industriei. Se vede in 
aceasta expresia cea mai înaltă a politicii consecvente a partidului și sta
tului nostru de valorificare superioară a resurselor naturale ale țării. Este 
suficient de elocvent in acest sens faptul că, la sfirșitul actualului cincinal, 
industria chimică va deține in ansamblul producției industriale a țării o 
pondere de 13,7 la sută, față de numai 11.6 Ia sută, cit reprezenta in 1970. Și 
dacă avem in vedere că aproape două treimi din producția industriei chimice 
este destinată consumului intern este lesne dc înțeles de ce, mai mult ca 
oricind, se pune problema respectării riguroase a sarcinilor de plan de către 
oricare din întreprinderile industriei chimice. Recent, ședința comună a co
legiului Ministerului Industriei Chimice și a comitetului de partid de aici 
u constituit în acest sens un prilej de analiză profundă, realistă a mo
dului iu care au fost îndeplinite sarcinile de plan in primul semestru al 
anului, scoțindu-se, totodată, în evidență șl direcțiile in care urmează să se 
acționeze, in următoarele luni, in vederea realizării integrale a sarcinilor. Pe 
marginea concluziilor ce s-au desprins in urma acestei ședințe, a liniilor di
rectoare și problemelor pe care lc ridică dezvoltarea industriei chimice in 
acest an am avut o convorbire cu ing. ‘ ~ ".....................
nistrului indastriei chimice.

NICOLAE IONESCU, adjunct al ml-

adjunct al Uniunii
Progresiste Senegaleze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, sîmbătă 
după-amiază. la Mangalia Nord, 
stațiunea Neptun, pe Emile Badia- 
ne, secretar general adjunct al U- 
niunii Progresiste Senegaleze șl 
ministru al cooperării din Senegal, 
care face o vizită în țara noastră.

In cadrul convorbirii care a avut

loc, au fost abordate probleme pri
vind relațiile dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Progre
sistă Senegaleză, dintre România șl 
Senegal. De asemenea, au fost dis
cutate unele aspecte ale situației 
internaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Recoltatul griului
se apropie de sfîrșit

— Privind acum, Ia sfîrșit de se
mestru, tabloul statistic al rezultate
lor obținute de industria chimică — 
ne-a relatat interlocutorul — conclu
zia care se desprinde este pozitivă, 
ea exprlmind mai presus de orice 
capacitatea chimiștilor noștri de a 
stăpini cu pricepere tehnica moder- 
nă, de a-și îndeplini sarcinile ce le 
revin. Concentrarea preocupărilor 
noastre — concomitent cu sporirea 
cantitativă a producției — in direcția 
ridicării calitative a Întregii activități 
economice a constituit și in această 
perioadă o caracteristică esențială a 
dezvoltării pe care a cunoscut-o a- 
ceastă importantă ramură. Dintr-un 
asemenea lanț al succeselor obținu
te in primul semestru al anului de 
colectivele din combinatele și uzi
nele chimice se desprinde realiza
rea planului producției globale in 
proporție de 101,9 la sută. S-au putut 
da astfel economiei peste plan aproa
pe 5 000 tone de carbid, 2 700 tone ne
gru de fum, 1560 tone fire și fibre 
chimice, peste 1 200 tone lacuri și 
vopsele. 750 tone cauciuc sintetic, me
dicamente în valoare de peste 70 mi
lioane lei, precum șl importante can
tități din alte sortimente, în total 
produse in valoare de peste 350 mi
lioane lei. Și ceea ce ni se pare 
demn de menționat este faptul că 
in cea mai mare parte sporul de 
producție s-a obținut pe seama creș
terii productivității muncii ; în pri
mul semestru al acestui an, aceasta 
a fost cu 10 la sută mai mare, de- 
cît nivelul atins in aceeași 
a anului precedent. Nu 
cheia această succintă, dar 
tă prezentare a rezultatelor 
de colectivele de salariați 
treprinderlle chimice fără a mențio
na că beneficiile obținute peste plan 
în decursul primelor șase luni ale

perioadă 
pot ln- 
elocven- 
obținute 
din in-

anului s-au ridicat la peste 240 mi
lioane.

— Una din sarcinile importan
te ce revin industriei chimice 
in acest an vizează extinderea 
producției de mase plastice și 
asigurarea, in mai mare măsură, 
a înlocuitorilor unor materii 
prime și materiale. De ce totuși 
ritmul de asimilare a noilor 
mase plastice solicitate este incă 
lent și ce se preconizează pen
tru impulsionarea acestei ac
țiuni ?

— Intr-adevăr, Industria de prelu
crare a maselor plastice constituie 
un domeniu în care solicitările cresc, 
putem spune, cu fiecare zi. Există 
un proces continuu de extindere a 
utilizării acestor materiale a cărui 
dinamică este determinată pe de o 
parte de caracteristicile lor calita
tive superioare și, pe de altă parte, 
de viteza de asimilare in fabricație 
a unităților prelucrătoare. De aceea, 
dezvoltarea și diversificarea produc
ției de mase plastice constituie una 
din preocupările permanente ale mi
nisterului nostru. Faptul că, compa
rativ cu anul 1950, producția de mase 
plastice a crescut de 600 ori, con
firmă pe deplin acest lucru. Struc
tura producției de materiale plastice 
se Îmbunătățește continuu calitativ, 
atit prin dezvoltarea cu prioritate in 
domeniul foarte modern al termo- 
plastelor — al căror nivel de pro
ducție in 1975 va reprezenta peste 
72 la sută din producția de mate
riale plastice — cit și prin intro
ducerea în fabricație a unor poli
meri și copolimeri noi, cu valori ri-

Constantin DUMITRU

(Continuare în pag. a IlI-a)

întreprinderile agri
cole de stat și coopera
tivele agricole de pro
ducție din 14 județe, 
printre care Dolj, Olt, 
Teleorman, Constanța, 
Brăila. Timiș și Galați, 
au terminat recoltarea 
griului. în multe alte 
județe se recoltează a- 
cum griul de pe ulti
mele suprafețe. în to
tal, întreprinderile a- 
gricole de stat au 
strîns griul pînă la 
sfirșitul acestei săptă- 
mînl de pe 95 la sută 
din suprafața cultiva-

tă, Iar cooperativele a- 
gricole de pe 89 la 
sută. Au mai rămas de 
recoltat circa 233 000 
ha, situate îndeosebi 
în nordul țării.

Există acum toate 
condițiile pentru ca în 
citeva zile în întreaga 
țară să se termine re
coltarea griului și tot
odată livrarea produc
ției de către întreprin
derile agricole de stat 
și a celei contractate 
de cooperativele agri
cole. De asemenea, tot 
mai multe tractoare

pot fi concentrate la 
executarea arăturilor— 
lucrare efectuată in u- 
nitățile agricole de 
stat numai pe 39 la 
sută din suprafețele de 
pe care s-a strîns re
colta, iar în unitățile 
cooperatiste pe 34 la 
sută. Trebuie, de ase
menea, intensificate re
coltarea, transportul și 
depozitarea 
recoltarea 
precum 
lucrări 
vară.

fînurilor, 
legumelor, 

și celelalte 
agricole de

(Agerpres)

Pe Argeș, in aval, a opta uzină
electrică în construcție

PITEȘTI (corespondentul „Scîn- 
teil“, Gheorghc Cirstea). La 
Băiculești, în aval de marea hi
drocentrală din Cheile Argeșu
lui, a început construcția celei 
de-a 8-a centrală electrică din 
cele 18 prevăzute pe cursurile 
inferior și superior ale rîului. 
Noua unitate, cu o capacitate 
de 15 MW, se va alimenta cu 
apă printr-un canal de 3 km.

In final, Sistemul hidroenerge
tic de pe Argeș va avea o pu
tere instalată de circa 450 MW. 
Prin construirea noilor obiecti
ve energetice, se va asigura, 
totodată, rîului un curs regulat, 
fapt ce va permite Irigarea u- 
nor terenuri agricole in bazinul 
Argeș, precum și sporirea debi
tului de apă al Piteștiului, Bucu- 
reștiului și al altor localități.
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Din nou în mijlocul 

poporului, hotărînd 

împreună cu poporul
Nimic nu poate fi mai semnifica

tiv, mai încurajator pentru destinul 
unei națiuni decit realitatea angajă
rii ei la o lucrare de vaste perspec
tive, la edificarea idealului social 
cu perseverență, cu tenacitate, cu 
certitudinea unui drum unic și ire
versibil România socialistă oferă o 
asemenea imagine. Această imagine 
te alcătuiește, mai intii, din faptele 
politice, sociale din care se des
prinde existența unui consens una
nim de crezuri și atitudini intre 
partidul investit să conducă țara și 
poporul însuși, între partidul comu
nist, conducerea sa șl oamenii mun
cii de la orașe și sate. Adevăr fun
damental, dovedit și in această săp- 
tămină din nou, elocvent de vizitele 
de lucru ale secretarului general al 
partidului in județele Vilcea, Argeș, 
Olt, pe platforma complexului de 
obiective nucleare I.F.A.-Mâgurele. 
Prilej să constatăm încă o dată pre
ocuparea statornică pentru cunoaș
terea la fața locului a stadiului de 
Îndeplinire a sarcinilor economice și 
științifice, adoptarea în deplină cu
noștință de cauză a măsurilor des
tinate dezvoltării economice și so
ciale a țării.

Devenite practica de lucru, cu ca
racter permanent, vizitele pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Împre
ună cu alțl conducători de partid și 
de stat, le face in Întreprinderi și 
unități agricole, in institute de cer-

cetare și de invățămint, pretutin
deni unde se făurește prin muncă 
responsabilă, entuziastă, noul chip 
socialist al țării, constituie pentru 
oamenii muncii un factor puternic 
de mobilizare a capacității lor crea
toare, un argument major pentru 
certitudinile lor, izvorite din con
știința că interesele supreme ale 
țării sint slujite cu un puternic sen
timent al răspunderii patriotice față 
de destinele națiunii noastre socia
liste.

Este, de asemenea, demn de aten
ție modul minuțios, riguros, cu care 
sint analizate problemele de fond 
ale unităților vizitate, spiritul realist 
in care sint discutate căile de reali
zare a obiectivelor economice și so
ciale. Din această perspectivă, am 
reținut, de pildă, dialogul amplu 
despre producție și organizarea mun
cii in cooperativele agricole de pro
ducție din zonele de deal, despre 
dezvoltarea pomiculturii, distribui
rea mai științifică pe zone și specii 
a pomiculturii, despre necesitatea 
unor corective in echilibrul specii
lor, extinderea plantațiilor de nuc, 
vișin, cireș, despre măsurile de dez
voltare a zootehniei și diversificarea 
mașinilor de lucru in livezi. La 
C.A.P. Boteni, la întilnirea cu țăra
nii din Pleșoiu, Colibași, Găneasa, 
Doba, pe platforma industriei chi
mice vîlcene, la șantierul uzinei de 
utilaj chimic și forjă grea, ori în vi
zita in diferite zone din jurul ora
șelor Pitești și Slatina (aici s-au 
analizat posibilitățile pentru ampla
sarea unor obiective nucleare), In 
fiecare localitate sau întreprindere 
vizitată, unde a fost întimpinat cu 
aceeași omenească prietenie și căl
dură, secretarul general al partidu
lui a făcut dovada unei adinei pre-

ocupări pentru soluționarea optimă 
a problemelor construcției și dezvol
tării țării, a adus noi îndemnuri 
practice pentru un stil de lucru con
cret, realist, bazat pe cunoașterea 
profundă a realităților, pe consulta
rea permanentă cu oamenii muncii, 
cu specialiștii.

Sub semnul acelorași rațiuni 
perioare s-a 
Institutul de 
mitetului de 
Nucleară. Pe 
gurele, luind 
obținute în __
construirii unor aparate de concep
ție proprie, de aplicare a rezultate
lor cercetării în producție, realizin- 
du-se o cuprinzătoare anticipare, a 
activității institutelor de cercetare, 
centrelor de proiectare și producție 
de aparatură și instalații nucleare, 
unităților de invățămint de specia
litate — amplasate aici ca o expresie 
a apropierii invățămintului de pro
ducție — a centrului de informare 
și documentare nucleară, s-au sta
bilit măsuri concrete pentru dezvol
tarea mai rapidă a cercetării in 
domeniu, pentru aplicarea in 
ductie a cuceririlor celor mai 
cente ale științei și tehnicii.

Transformind știința Intr-o 
tabilă forță de producție, materiali- 
zindu-se astfel concepția avansată a 
partidului nostru asupra modului de 
soluționare a problemelor complexe 
ale unei economii moderne, se asi
gură premise sigure pentru o evolu
ție normală, pentru sincronizarea 
realizărilor proprii cu ceea ce este 
mai avansat și de mai mare eflcien-

...... su- 
desfășurat și vizita la 
Fizică Atomică al Co
stat pentru Energia 
platforma de la Mă- 
cunoștință de succesele 
domeniul laserilor, al

acest 
pro- 

re-

veri-

Nlcolae DRAGOȘ

(Continuare in pag. a IV-a)

Excelenței Sale

Prima rl a Iul august. 
Navele, porturile și șantie
rele navale ale țării arbo
rează drapele de sărbătoa
re. E sărbătoarea — intra
tă In tradiție — a marinei 
patriei noastre.

Sărbători ndu-l, astăzi, pe 
cei ce străjuiesc fruntarii
le de apă ale României so
cialiste, pe cei nflați la 
bordul flotei noastre co
merciale in continuă dez
voltare. pe constructorii de 
nave și lucrătorii din por
turi, ne bucurăm, împreu
nă cu ei, de succesele ob- 
țlnule și le Întrezărim 
realizările viitoare. I c în
trezărim cu mai multă cla
ritate acum, în aceste zile 
de puternică efervescență 
a vieții noastre spiritua
le, căreia recentul pro
gram de educare comunistă, 
inițiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, i-a imprimat un 
puternic impuls.

Pe unii dintre cei sărbă
toriți i-am intilnit cu pu
țin timp in urmă. Trăiau 
momentele emoționante ale 
vizitei de lucru făcute de 
secretarul general al parti
dului in portul și pe Șantie
rul de construcții navale 
Constanța. Și cu toții au 
folosit acest prilej pentru 
a-și manifesta adeziunea 
totală față de strălucitul 
program de educație comu
nistă propus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și-au 
exprimat hotărirea de a-1 
transpune în viață neabă
tut.

Animați dc aceleași sen
timente. i-am intilnit și pe 
marinarii militari — pe a- 
ceia care, la bordul nave
lor dc luptă moderne, în
zestrate cu instalații șl a- 
paratură electronică, cu ar
mament puternic și variat, 
lși perfecționează continuu 
pregătirea. Cu chipurile lu
minoase și bărbătești, arse 
de soare și de briza mării, 
unii abia se întorseseră din 
misiuni, alții se pregăteau 
de plecare. Din munca și 
activitatea lor neobosite 
puse in slujba patriei so
cialiste am notat citeva 
secvențe în paginile carne
tului de reporter...

..Navele dragoare se des
prind de la cheu și intră, 
treptat, in dispozitivul de 
marș ordonat. Misiunea pe 
care urmează s-o execute 
este complexă : ea solicită 
deopotrivă competență mi
litară și de specialitate, 
condiție fizică și înalte ca
lități ostășești. Comandan
ții, timonierii, mașiniștii, 
semnalizatorii — echipajele 
în întregul lor — vor trebui 
să-și pună la încercare gin- 
direa rapidă, capacitatea de 
a hotărî și acționa, cunoș
tințele și experiența.

Căci dragajul în forma
ție nu este o treabă ușoa
ră nici pentru cei care au 
participat la executarea lui 
de sute de ori. El presu
pune curățirea minuțioasă, 
„pieplănarea" de orice o- 
biect primejdios a fundului 
apelor de litoral. O aseme
nea misiune, pe parcursul 
desfășurării ei, nu îngăduie 
marinarilor nici un strop de 
odihnă. Și uneori durează 
chiar treizeci de ore. Tot

atît durează șl de data a- 
ceasta. Pc un vint de for
ța a treia. Șl pe o mare cu 
vizibilitate redusă. Dar mi
siunea este îndeplinită ire
proșabil.

Printre cei care și-au a- 
dus contribuția substanția
lă la reușita el se numără 
șl căpitanul de rangul trei 
Iile Drâgușln — coman

mare, în misiuni multe yî 
grele.

Caporalul Ion Vasile, de 
pe aceeași navă, a fost 
muncitor fruntaș pe un 
șantier de construcții nava
le. A obținut insigna „Mi
litar de frunte" printre 
primii din unitate. A ab
solvit școala de gradați cu 
rezultate excelente, a de-

ZIUA MARINEI

Sub marele

Succeaul tragerii coordo
nate de el le-a confirmat, 
Încă o dată, Încrederea pe 
care i-au acordat-o...

...Oprirea chiar șl nu
mai pentru citeva ore a 
turbinei unei centrale elec- 
trice Înseamnă pierderi 
importante pentru econo
mia națională. Căpitanul de 
rangul trei Gheorghc Lu
dovic și scafandrii din 
subordinea sa cunosc acest 
lucru. De aceea, fac totul 
ca misiunea lor, care se 
desfășoară sub apă, la adin- 
cimi de peste treizeci d*>  
metri, să se încheie în cel 
mai scurt timp.

Nu e o misiune de lup
tă. Dar pentru el tot mi
siune rămlne : au sarcina 
să curețe și să verifice gră
tarele a trei turbine ale hi
drocentralei de la „Porțile 
de Fier", in care apele în
grămădiseră trunchiuri șl 
bolovani. S-au antrenat 
metodic pentru această o- 
perațiune și pentru altele 
de acest fel. Știu să-și do
zeze eforturile, să-și folo
sească priceperea și expe
riența. Dar lucrarea tot du
rează o sută opt ore. O sută 
opt ore de lucru sub apă, 
cu schimbul.

O scrisoare sosită recent 
pe adresa comandantului 
marinei militare și semna
tă de directorul Complexu
lui hidroenergetic și de 
navigație „Porțile de Fier" 
se încheie cu aceste cuvin
te : „Contribuția adusă da 
militari, printre care și nu
meroși marinari, la realiza
rea obiectivelor economice 
confirmă incă o dată legă
tura trainică ce există in
tre armată și popor, înțele
gerea profundă de către 
ostași a sarcinilor încredin
țate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Comandantul 
Suprem al forțelor noastre 
armate...".

Fapte ostășești, 
rești.

Sint numeroase 
rite. Ele umplu și 
vieții marinarilor
vorbesc despre munca 
însuflețită, despre activita
tea neobosită desfășurată de 
comandanți, de organizații
le de partid și cele ale 
Uniunii Tineretului Comu
nist pentru ridicarea per
manentă a conștiinței so
cialiste a efectivelor, pen
tru dezvoltarea, la fiecare 
militar, a simțului de răs
pundere față de nobila mi
siune încredințată — aceea 
de străjuitor al fruntarii
lor acvatice ale țării.

De ziua lor. marinarii 
militari și civili, construc
torii de nave și lucrătorii 
din porturi, adunați sub 
arcul marelui pavoaz, ra
portează partidului și po
porului, tovarășului Nicolao 
Ceaușescu. că și de aici 
înainte, navigînd in întrea
ga lor activitate, sub fla
mura călăuzitoare a parti
dului, iși vor închina toate 
eforturile, capacitatea lor 
de muncă și creație unul 
singur ideal : apărarea și 
înflorirea României socia
liste.

marină-
și felu- • 
dau sens 
militari, 

lor

dantul uneia dintre nave. 
Despre acest ofițer comu
nist, in unitatea lui se spu
ne că este un om cu o te
meinică cultură militară și 
cu o bogată experiență ma
rinărească. Cultura milita
ră și-a format-o printr-o 
continuă preocupare de a-și 
perfecționa pregătirea că
pătată in instituțiile de în- 
vățămint ale armatei. Ex
periența a dobîndit-o pe

venit comandant al unui 
post de luptă pe o navă 
modernă, s-a dovedit un 
instructor șl educator va
loros pentru subordonați, 
s-a remarcat el însuși ca 
un militar destoinic, disci
plinat, conștiincios. Argu
mente care i-au determi
nat pe comuniștii organiza
ției de bază să voteze în 
unanimitate pentru primi
rea lui în partid.

Locotenent-colonel
Adrian MIERLUȘCA

Sesiunea de la București - a XXV-a - a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Capitala țarii noastre a găzduit, 
între 27—29 iunie, sesiunea a XXV-a 
a Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, la care au participat, la ni
velul șefilor de guverne, delegațiile 
țărilor membre ale consiliului — 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S. — precum și 
delegația Iugoslaviei, invitată Ia se
siune. Lucrările sesiunii au fost pre
zidate de președintele Consiliului 
de Miniștri al României.

Semnificația deosebită a 
sesiuni constă in faptul că 
fost adoptat, în unanimitate, 
mul complex al adîncirii și

Domnului RUDOLF GNAEGI
Președintele Confederației Elvețiene

ționării în continuare a colaborării șl 
dezvoltării integrării economice so
cialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R. Aceasta este incununarea 
unei activități intense, laborioase, 
care a început la sesiunea a XXIII-a 
din aprilie 1969 la Moscova.

In elaborarea acestui program s-a 
ținut seama de intreaga experiență 
acumulată de-a lungul celor peste 
două decenii

acestei 
la ea a 
Progra- 
perfec-

BERNA 
zilei naționale a Confederației Elvețiene, am deosebita 

numele Consiliului de Stat și al meu personal, să adresez 
Excelenței Voastre și membrilor Consiliului Federal, calde felicitări și 

cele mai bune -------- ’

Cu ocazia 
plăcere ca, în

Excelenței

urări poporului elvețian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaPreședintele
Rog pe Excelența Voastră să accepte viile mele mulțumiri pentru 

amabilele felicitări și urări pe care a binevoit să mi le adreseze cu pri
lejul celei de-a IX-a aniversări a independenței Algeriei. împărtășesc 
întru totul convingerea dv. că relațiile de cooperare care leagă cele două 
țări vor continua să se dezvolte spre binele popoarelor noastre. îmi este 
plăcut să vă prezint, în numele poporului algerian, al Consiliului Revo
luției, al guvernului șl al meu 
peritate și fericire poporului

Cu înaltă considerație,

personal, cele mai bune dorințe de pros- 
român prieten.

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Conciliului Revoluției., 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 

și Populare

__ de existență a 
C.A.E.R. In acest răstimp, așa cum 
este cunoscut, s-au obținut realizări 
considerabile în domeniul dezvoltă
rii schimburilor reciproce de măr
furi dintre țările membre, in coordo
narea planurilor în domeniul specia
lizării și cooperării în producție. 
Totodată, importantele succese ob
ținute de popoarele țărilor socialiste 
in construcția noii orinduiri, in dez
voltarea industrială, in progresul 
economiei, științei și tehnicii au 
creat noi posibilități obiective pen
tru extinderea și adîncirea cooperă
rii reciproce. In felul acesta s-a fău
rit o bază bună pentru dezvoltarea 
colaborării multilaterale și cooperării 
dintre țările membre pe plan econo
mic, tehnico-științific și in alte do
menii. Pornind tocmai de la această 
realitate. România s-a pronunțat in 
mod hotărit pentru multiplicarea re
lațiilor, pentru perfecționarea și a- 
dincirea colaborării cu celelalte țări 
ale C.A.E.R., cu toate țările socia
liste — partidul nostru văzînd 
aceasta o necesitate obiectivă, o 
rință imperioasă a fructificării 
periorității modului de producție 
cialist, a avantajelor diviziunii 
cialiste a muncii, în cadrul partici
pării la diviziunea muncii pe plan 
mondial.

Elaborind programul de activitate 
aprobat la actuala sesiune a C.A.E.R., 
țările socialiste au pornit de la ne
cesitatea de a ridica pe un plan su
perior experiența și realizările de 
pină acum, de a preciza obiective 
fundamentale și de a identifica sar
cini și metode dc realizare, care să 
corespundă posibilităților noi care 
s-au conturat etapei actuale de dez
voltare a construcției 
comuniste in țările
C.A.E.R.

Pe drept cuvînt se 
municatul sesiunii capacitatea țărilor 
socialiste de a găsi, prin efort colec
tiv, soluțiile cele mai indicate pen
tru problemele tot mai complexe pe 
care le ridică dezvoltarea socială. 
Așa cum este cunoscut, România a 
considerat întotdeauna că atunci cind

socialiste 
membre

relevă In

în 
ce- 
su- 
so- 
so-

și 
ale

co-

țările socialiste pornesc de la ceea ce 
le unește — caracterul comun al 
orinduirii, ideologia comună a mar- 
xism-leninismului, interesele funda
mentale ale dezvoltării fiecărei țări 
socialiste și a ansamblului țărilor 
socialiste — atunci cind se depun 
eforturi comune, manifestlndu-sa 
spirit de conlucrare tovărășească și 
înțelegere reciprocă, receptivitate 
față de toate opiniile, se poate a- 
junge, chiar și in cele mai complexe 
probleme, la soluții și acorduri unanim 
acceptabile. Tocmai aceasta a făcut 
posibil ca lucrările sesiunii C.A.E.R, 
de la București să se caracterizeze 
printr-o desfășurare rodnică ; in acest 
sens, in cuvintul rostit la dejunul 
oferit în cinstea delegațiilor partici
pante, secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, formula aprecierea că in 
elaborarea acestui program complex 
s-a făcut o muncă bună și exprima 
satisfacția față de încheierea cu 
succes a lucrărilor sesiunii.

In comunicat se relevă rolul activ 
al Consiliului de Ajutor Z..... ...... „
Reciproc ca organizație de colabo
rare economică, de tip __ _
conjugă eforturile unor state socia
liste suverane și egale în drepturi. 
Aceasta a fost întotdeauna concepția 
României socialiste, in acest fel au 
privit partidul și guvernul nostru 
C.A.E.R.-ul, ca organism care poate 
aduce o contribuție de seamă Ia dez
voltarea economiilor naționale ale 
fiecărui stat membru, la accelerarea 
progresului economic și la creșterea 
bunăstării tuturor țărilor socialiste 
participante — tocmai în măsura in 
care se pornește de la realitatea fap
tului istoric că acestea sint țări egale 
in drepturi, care decid in mod de 
sine stătător, pe baza deplinei suve
ranități, in toate problemele care 
privesc dezvoltarea lor economică și 
socială.

Reafirmînd poziția binecunoscută 
a țării noastre in această problemă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu releva, 
în cuvintarea rostită în fața activu
lui de partid din județul Constanța : 
„Noi considerăm C.A.E.R.-ul ca un 
organism important în realizarea co
laborării dintre țările socialiste 
membre ale acestei organizații. De
sigur, formele de cooperare pot fi 
diverse, dar oricit de diverse ar fl

Economic
nou, care

Ion F1NT1NARU

(Continuare in pag. aV-a)
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DIALOG
CETĂȚENESC

Am vizitat 1» locurile 
lor de muncă mai mulți 
salariați ai satelor. am 
discutat cu factori de răs
pundere locali, eu 
competente de la 
title sanitare și inspecto
ratele școlare județene, 
de la celelalte organe ce 
Îndrumă diferite sectoa
re de activitate la sa
te. cu activiști pe tărim 
social, cu reprezentanți 
•i departamentelor de re
sort, lntr-un cuvint, cu un 
mare număr 
care cunosc 
viata satului 
fost unanimi ____
că. In momentul de față, 
condițiile de viată de care 
sc bucură salariatul din 
mediul rural sint incon
testabil superioare anilor 
diu urmă. S-au construit 
in multe locuri locuințe 
speciale pentru salariați 
și familiile lor, s-au făcut 
eforturi pentru mai buna 
lor aprovizionare. s-au 
creat condiții prielnice 
pentru exercitarea profe
siei Dacă ne referim la 
cadrele medicale, de e- 
xemplu, se cuvine să no
tam. între altele, că in 
ultimii 5 ani s-au ridicat 
la sate peste 150 de dis
pensare, modem utilate, 
in care asistența medicală 
se poate acorda în condi
ții dintre cele mai bune, 
jar medicii. împreună cu 
familia, pot locui aici in 
condiții civilizate. In al
te județe s-a recurs 
la amenajări de localuri. 
Pretutindeni, unde factorii 
de răspundere au înțeles 
necesitatea asigurării unor 
condiții corespunzătoare de 
muncă șl de viață specia
liștilor de Ia sate — indi
ferent de profesia lor — 
s-au realizat lucruri 
moașe. . 
procentul celor care 
atașat definitiv de 
satului a crescut

Apreciind situația 
tentă la proporțiile 
se de condițiile < . .
rom pune in discuție, in
cele ce urmează. citeva 
aspecte — legate de apro
vizionarea salariaților de 
la sate — care nu și-au gă
sit încă o soluționare pe 
deplin acceptabilă. Unită
țile cooperației de consum 
— cele care poartă in a- 
ceastă privință principala 
răspundere — nu reușesc să 
facă față pretutindeni tutu
ror cerințelor. Din această 
cauză unii salariați sint 
nevoiți să meargă la oraș... 
după legume sau lapte. 
Profesorul Andrei Romulus 
de la școala generală Or
bească. județul Teleorman, 
ne sesizează : „Sint zile în 
șir cind magazinul nu se 
aprovizionează cu lapte sau 
unt. In această situație mă 
văd obligat, fie să apelez 
la serviciile unui navetist 
din București, fie să mă 
deplasez personal la oraș 
după cumpărături". „Ca 
medic. soțul trebuie să 
stea tot timpul în comu
nă, să poată interveni de

cadre 
direc-

de oameni 
Îndeaproape 

și toți au 
în a aprecia

fru-
Drept urmare, și 

s-au 
viața

AM PRIMIT SCRISOAREA DV-!

îndată ce apare vreo ur
gentă — ne spunea prof. 
ValeriR Cristache, din co
muna Malu cu Flori, ju
dețul Dîmbovița. Nu o 
dată însă trebuie să se 
sustragă de la îndatoririle 
lui, sâ meargă la Tirgo- 
viștte, cale dc 40 do km, 
pentru a cumpăr» cîteva

diul rural nu depind însă 
numai de modul în care 
se face repartizarea fon
dului dc marfă. Hotări- 
toare sint preocupările or
ganelor locale pentru asi
gurarea produselor pe plan 
local, pentru gospodărirea 
lor o dată repartizate, pen
tru găsirea celor mai adcc-

cit mai rațională a mărfu
rilor procurate, am întoc
mit, împreună cu consiliile 
populare comunale, o si
tuație a locuitorilor din 
mediul rural și, separat, a 
salariaților și membrilor de 
familie. Intrucit, la unele 
mărfuri, nu putem asigura 
cantitățile cerute, am sta-

Cum se rezolvă
prin mijloace locale

problemele
aprovizionării

kilograme 
castraveți, 
exista, cei drept, o unita
te de desfacere a legume
lor, dar numai cu firma, 
pentru că mai tot timpul 
stă goală". Despre feno
menul surprins — naveta 
la oraș pentru cumpără
turi — ne-au vorbit și 
alți interlocutori, din di
ferite județe ale țării. Cu 
toții au subliniat că mo
dalitatea actuală de repar
tizare a fondului de mar
fă este devantajoasă atit 
pentru salariații-cumpără- 
tori (se pierde timp, se 
fac cheltuieli de deplasa
re suplimentare), dar 
chiar și pentru rețeaua 
de magazine urbane, prin 
exercitarea unei serioase 
presiuni din partea celor 
veniți după cumpărături 
de la sate. Trebuie reținu
te, de asemenea, perturba- 
țiile aduse activității salari- 
aților respectivi prin frec
ventele deplasări la oraș 
după mărfuri de prove
niență agricolă, care în mod 
firesc ar trebui procurate 
din sat. „Este total dez
avantajos pentru salariatil 
satelor ca ceea ce nu asi
gură cooperativa agricolă 
de producție sau nu aduce 
cooperația de consum la 
magazinul din sat să aducă 
ei cu trenul sau autobuzul 
de la oraș" — apreciază, pe 
bună dreptate, dr. Constan
tin Sandu, de la Direcția 
sanitară a județului Buzău,

Condițiile de aprovizio
nare a salariaților din me-

de roșii sau 
In comună

CU 
au 
de

CINE Șl PENTRU CE?

bilă. Cel de la „Electromon
to j" ne-au asigurat că ime
diat ce vor termina lucrarea 
vor reface fotul ca mat 
înainte. Lucrările s-au 
terminat de mult, insă, de 
reparațiile făgăduite nu șl-a 
mai amintit nimeni. Am fă
cut atunci sesizări la con-

15 zile m-am ’ pomenit cu 
scrisoarea înapoi, după ce 
a trecut dc cîteva ori pe la 
Oficiul poștal din comuna 
Cimpuri. In loc să fie în- 
minată soției care locuiește 
la 200 m dc oficiu, ea o fost 
trimisă în comuna Vizantea. 
apoi de acolo la Livezile și 
peste citeva zile înapoiată 
oficiului din comuna Cim
puri. De aici ml-a fost re- 
furnatd la Motru, cu men
țiunea că destinatara est^ 
necunoscută. Cum dc-a fost 
posibil, sâ i se imprime un 
asemenea circuit scrisorii 
nu pot să înțeleg. De aceea 
mă adresez pe această cale 
celor de la poșta din Cim
puri cu speranța că de da1a 
asta destinatarul nu va ră- 
nilne necunoscut".

Vă satisfacem dorința și 
adresăm sesizarea dv. Di
recției de poștă și telecomu
nicații a județului Vrancea. 
iar odată cu ea plicul (cu 
cele 11 ștampile care atestă 
peregrinările scrisorii cu 
pricina) pe care l-afi anexat 
la

lete destule ca să ajungem 
la Girboavrie, așa că pu
teți sâ vă aduceți și priete
nii. lntronrinderea de trans
porturi orășenești a aprovi
zionat „en-gros" pe nume
roși salariafl al I.R.E. Ga
lați și ai altor unități, 
prin Intermediul respon
sabililor de grupă sindi
cală, care, chipurile, au pri
mit sarcină în acest sens. 
Le-a fabricat ușor, așa că 
are destule. Ca să vedeți 
cum arată vă trimitem o 
mostră. Jnvestiția-i mică, 
dar profitul e mare : doi, 
trei centimetri pătrațl de. 
birlic cu citeva cuvinte... 5 
Ici ! Rentabil, nu ? Biletu
lui nu i s-a aplicat nici o 
ștampilă. Măcar așa. de o- 
chii lumii... Principalul e că 
se vinde ! Mergi nu mergi 
la. Girboavcle, se vinde... în 
ce cantități s-au tipărit si 
cite astfel de foițe s-au 
difuzat, pină acum nu știm. 
Nu știm nici ciți bani s-au 
încasat de la diverși sala
riat!. Poate, ne. spuneți dum
neavoastră cind veniți la 
Galați"...

Stimate tovarășe Ionescu, 
vă mulțumim pentru invi
tație și vă asigurăm că răs
punsul cuvenit. îl veți primi 
de la conducerea întreprin
deri de transporturi orășe
nești.

vasile Ambrozie 
mu na Măureni. județul Ca- 
raș-Severin. ne relatează 
Următoarele : „Cooperativa 
meșteșugărească ../ :vorul." 
din Bocșa a înființat la noi 
un atelier de reparat ru'.if, 
televizoare șl alte obiecte 
electrocasnice. Programul 
de funcționare, afișai pe 
geam la loc vizibil, este sta
bilit in fiecare tineri de la 
orele 8 pină la 20. Dar, pen
tru tehnicienii atelierului, 
ziua vineri nu există de- 
cit o dată pe lună sau cel 
mult de două ori la 3 luni. 
Iar atunci cind deschid, in 
cele mai fericite cazuri lu
crează 4—5 ore. Jntrucît u- 
nitatea cu pricina se află vi
zavi de locuința mea, de ne
numărate ori i-am văzut pe 
săteni venind dis-de-dimi- 
neață, cu televizoarele sau 
aparatele de radio in spate 
ca sâ apuce rînd și apoi aș
tept inel pină seara tirziu pe 
trotuare, fără ca ușa atelie
rului sâ se deschidă. Și cind 
te gindești că în comună 
sint peste 500 aparate de ra
dio, aproape 300 televizoare, 
plus alte obiecte electrocas
nice ! Doar n-o fi vinerea, 
zi cu ghinion ! Sau poate că 
cei din conducerea coope
rativei consideră că la ate
lierul respectiv n-ar fi de 
lucru ? Dacă-i așa, n-au de- 
cit să-și mute firma înapoi 
la Bocșa, să știe oamenii că 
nu mai au in localitate ate
lier".

sau chiar in localul bu- 
fetului de la cooperativă, 
ar urma să se prepare și 
să se servească masa pe 
bază de abonament. Obli
gația aprovizionării micro- 
pensiunii ar reveni coo
perației de consum (in 
condițiile prevăzute de le
gea referitoare la activi
tatea cantinclor-restau- 
rant). marfa necesară adu- 
cindu-se o dată cu cea 
pentru unitățile de ali
mentație publică”.

O soluționare corespun
zătoare așteaptă și procu
rarea combustibilului. „Nu 
văd de ce nu ar putea pre
lua cooperația de consum 
operațiunile ce privesc a- 
provizionarea cu combusti
bil — ne spunea Gheorghe 
Strimbei, directorul școlii 
din comuna Odobești, ju
dețul Dîmbovița.

Am schițat in rindurile 
de mai sus cîteva din pro
blemele aprovizionării sa
lariaților care-și desfă
șoară activitatea în me
diul rural. Este cunos
cut faptul că de la an la 
an numărul specialiștilor, 
al cadrelor cu pregătire pro
fesională — medie sau su
perioară — este in con
tinuă creștere. Prin munca 
lor, prin calificarea ce o 
posedă aceștia iși aduc 
din plin contribuția la o- 
pera de transformare a sa
tului, ridicindu-1 pe noi 
trepte de civilizație. Orga
nelor locale le revine ca o 
îndatorire statornică să 
urmărească, cu atenție pro
blemele aprovizionării sa
lariaților. să depisteze și 
să valorifice toate resur
sele locale existente in ju
dețe, astfel ca experiența 
pozitivă înregistrată în nu
meroase locuri să fie gene
ralizată.

Mlhal IONESCU 
Constantin SOCI

CU ADRESĂ
PRECISĂ !...

„Sint angajat la șantierul 
Termocentralei Rovinari, ne 
scrie Iorgu Găvrilă. La 10 
iulie a.c. am expediat, din 
orașul Motru, unde locuiesc, 
o scrisoare pe adresa soției 
mele, Leunora Gavrilă, care 
se află in comuna Cimpuri, 
județul Vrancea. Pentru

sesizare.

CIND VENITI 
IAR PE STRADA 

NOASTRĂ ?

s’.ltul popular județean, 
printr-o adresă ni s-a co
municat că echipele între
prinderii „Electromontaj" 
vor reveni totuși. Vor re
veni, dar cind ? La toamnă, 
la iarnă ?

Un grup de săteni din co
muna Valea Mare, județul 
Olt. au adresat redacției, in 
scris, cîteva întrebări pe 
care le reproducem întoc
mai :

1) Cine răspunde de mun
ca culturală in comuna 
noastră, unde de mult nu 
s-a mai auzit un cîntec, nu 
s-a mai recitat o poezie, ca 
sâ nu mai vorbim de pre
zentarea. unei scenete xaa

La început. în satul Chi
lia din comuna Godinești 
era un drum atît de prăpă
dit. că nu se putea rostogoli 
pe el nici măcar o piatră de 
atîtea gropi și gloduri. Sâ 
nu mai vorbim de roțile u- 
nui tractor sau ale unei ma
șini .. Pe urmă și-au unit ___ ._ _
oamenii forțele și cu spriji-a unei piese de teatru? 
nul Consiliului popular ju
dețean Gorj — ’ ' ' ' ~
săteanul Alecu 
mintirile înfr-o 
au construit o 
șosea. Acum 
luni de zile 
cîteva echipe 
lectromontaj" Bacău. Puși 
pe fapte mari, echipierii au 
infrînt rapid scurta dar dir- 
za rezistentă a proaspătului 
pavaj, și-n puțin timp l-au 
făcut una cu pămîntul. Ca 
să planteze stîlpi de înaltă 
tensiune au săpat, una lingă 
alta, o mulțime de gropi, au 
dat cale liberă utilajelor 
grele pe toată lungimea dru
mului și l-au transformat 
dlntr-o panglică netedă £n- 
tr-un teren cu hîrtoape.

Indiferent de starea vre
mii, strada principală a sa
tului a devenit impractica-

2) Am construit prin con
tribuție voluntară un că
min cultural, dar de un an 
de zile stă nefinisat, Iqsat 
aproape în părăsire. Ctri ii 
aparține această „iniția
tivă" ?

3) Cine se face vinovat 
de stricăciunile provocate 
acestei clădiri ? (uși rupte, 
tencuieli căzute, geamuri 
sparte etc.).

4) De ce nu se mal orga
nizează duminica tradițio
nalele hore sătești ?

In măsură să răspundă 
la aceste întrebări este Co
mitetul pentru cultură șl 
artă al județului Olt, că
ruia i-am înaintat scri
soarea dumneavoastră.

își deapănă 
Cristoiu a- 
scrisoare — 
mindrețe de 
vreo

au 
de la

două 
venit 

„E-

INVITAȚIEbilit o serie de reguli. A- 
colo unde nu avem brută
rie proprie, trimitem pli
nea prin curse zilnice sau 
asigurăm făina necesară,. 
Pentru aprovizionarea zil
nică cu lapte și preparate 
lactate am stabilit 5 rute, 
care acoperă principalele 
localități ale județului. 
Cel puțin de două ori pe 
săptămină, se efectuează 
curse asemănătoare și pen
tru preparatele de carne".

înlesniri în privința apro
vizionării salariaților de la 
sate s-ar putea realiza și pe 
alte căi. în multe locuri 
funcționează cu bune re
zultate cantine ale diferi
telor întreprinderi, șantie
re. școli," spitale, I.A.S., 
I.M.A., unde servesc masa 
lucrătorii unităților res
pective. Dar sint sate sau 
comune in care nu există 
încă posibilități materiale 
sau nu se justifică cons
truirea de cantine. (In ju
dețul Buzău, de exemplu, 
din cele 83 de comune, 
doar 19 au cantine). Ce 
s-ar putea face în aceste 
condiții ? „O soluție ar fi 
amenajarea de micropen- 
siuni — era de părere Ion 
Nedelcu. secretarul 
mitetului sindicatelor 
județul Buzău. Cu precă
dere in localitățile unde 
nu există unități producti
ve (și, deci, nici premisele 
înființării unei cantine), 
cadrele didactice, cele me
dicale și inginerii agro
nomi pot constitui, pentru 
început, nucleul micropen- 
siunit In casa unui sătean

i exis- 
j impu- 
actuale.

vate formule de circulație 
a mărfurilor. Din păcate, 
la acest capitol, nu peste 
tot se pot nota lucruri lău
dabile.

Sint oare toate aceste 
probleme, legate de aprovi
zionarea salariaților, im
posibil de soluționat ? Am 
străbătut cale de aproape 
400 de km, în județul Bi
hor, și peste tot, pe unde 
am trecut, salariații 
care am stat de vorbă 
avut numai cuvinte
laudă la adresa celor care 
se ocupă cu aprovizionarea 
satelor. Secretul ? Nu exis
tă nici un secret, 
misa de la care am 
— ne explică șeful 
ciului alimente din 
IJECOOP-Bihor, 
Ștefănoiu — constă 
ceea că buna deservire 
salariaților nu se 
realiza fără o îmbunătățire 
generală a nivelului de sa
tisfacere a cerințelor sa
tului. Ca atare, ne-am 
preocupat să asigurăm un 
fond de marfă îndestulă
tor. In afara cantităților 
contractate, am procurat in 
1970 — prin cumpărări
directe — mărfuri de peste 
75 milioane lei, acoperind 
în bună parte deficitul ini
țial de 116 milioane lei. în 
primele 6 luni ale acestui 
an. aproape 10 la sută din 
mărfurile desfăcute provin 
din cumpărările directe. 
Important este și faptul că 
noi avem contracte directe 
cu furnizorii, fără inter
mediul comercianților en- 
gros. Pentru repartizarea

..Pre- 
pornil 
servi- 
cadrul 
Vasile 
în a- 

a 
poate

Cetățeanul Dinu Ionescu 
din Galați a avut amabi- 
lilitatea să ne invite recent 
să petrecem o zi plăcută in 
pitoreasca pădure Gîrboa- 
vele, din apropierea orașu
lui. Atent, el ne-a trimis și 
un bilet de transport, in va
loare de 5 lei. cu o scrisoa
re explicativă: „Avem bi-

mai multă siguranță am tri
mis scrisoarea „recoman
dat", socotind că in cel mult 
7—8 zile voi primi răspun
sul pe care-l așteptam. Spre 
surprinderea mea insă, după

Dumitru MINCULESCU 
Gheorqhe PtRVAN

Cu cîteva luni în urmă, 
Ion Dragoș Dogaru, direc
torul întreprinderii de tu
rism și odihnă-Sinaia, ne-a 
furnizat următoarea 
tare : „Se acreditase, 
demult, ideea că Sinaia, 
„Perla Carpaților", și-ar 
mai fi pierdut din strălu
cire, că ar fi fost pusă oare
cum în umbră de litoral, 
de Întreprinderile și stațiu
nile de odihnă mai noi. Iată 
insă citeva date care con
trazic o asemenea părere : 
începînd din 1969—1970, îa 
Sinaia, practic, împărțirea 
anului pe sezoane nu mai 
are semnificație. Adică nu 
mal există perioade de ma
ximă solicitare. de virf, 
cum li se mai spune și, al
ternativ, perioade „moar
te", de destindere. Stațiu
nea se află intr-o perma
nentă solicitare, e mereu in 
sezon".

Am retinut la timpul res
pectiv spusele directorului, 
iar ulterior ne-am intere
sat mai îndeaproape cum 
stau lucrurile. Ne vom re
feri pentru Început la in
dicii economici principali, 
care oglindesc cu fidelitate 
activitatea oricărei între
prinderi de turism și odih
nă : a) gradul de exploa
tare a spațiului xie cazare: 
b) situația beneficiilor. Răs
puns, la primul punct : ca
sele de odihnă din Sinaia 
au un indice global de ex
ploatare care a ajuns să de
pășească. cu un an in ur
mă. 95 la sută (performan
ță de frunte). In al doilea 
rind. cu toate că in țara 
noastră casele de odihnă au 
un caracter profund social, 
fiind tot mai accesibile. în
treprinderea de turism și o- 
dihnă a reușit să realizeze, 
în anul 1970, citeva milioa
ne de lei beneficii (bani ca
re se află la dispoziția în
treprinderii. în scopul ex
tinderii. modernizării și ri
dicării gradului de confort 
în stațiune). Date fiind a- 
eeste condiții. în care-sî 
desfășoară activitatea ITD 
din Sinaia, era cît se poate 
de normal să ne întrebăm: 
ce „chei- au deschis por
țile spre asemenea reali
zări ?

Am constatat, cu ușurin
ță, că ..noua tinerețe" des
pre care ni s-a vorbit isi

rela- 
mai

trage seva dintr-o investi
ție de spirit gospodăresc, 
aplicat pe scară generală, 
din partea celor care răs
pund de destinele stațiunii. 
De altfel, referindu-se la 
beneficii, I. Rădulescu, di
rectorul comercial și admi
nistrativ al stațiunii, con
centrează explicațiile in 
citeva cuvinte. Spune : „Ca 
să oferi convenabil, trebuie 
să produc’ ieftin și să chel
tui rațional, cit se poate de
putin'-. Din dorința de „a 
oferi" cît mai convenabil

urmat imediat altele ; 
brutărie ; o crescătorie 
păstrăvi (care se află 
plină dezvoltare) ; o inte
resantă seră de flori, a că
rei producție servește la 
înfrumusețarea vilelor, la 
întreținerea spațiilor intra
vilane sau se vinde pe pia
ță ; cîteva spălătorii me
canice pentru rufăria case
lor de odihnă din Sinaia, 
Bușteni. Slănic, Cheia și A- 
zuga (inițiativă soldată cu 
economii la capitolul „chel- 
tueli de întreținere" în va-

STATil DE DEPANARE
Creșterea numărului de automobile, Intensificare*  de la nn 

an la altul a traficului circulației rutiere au releva'/ necesitatea 
înființării, iu toate județele țârii, a unor ateliere d< reparații și 
întreținere auto. Cum funcționează ele, acum, în plin sezon ? 
Iată constatările făcute intr-un raid întreprins cu sprijinul co
respondenților noștri.

investiții de milioane pen
tru reparații capitale, res- 
tringerea temporară a spa
țiului de cazare ș.a.m.d.) 
pot fi evitate investind din 
capul locului, la capitolul 
reparații curente, mai mult 
spirit gospodăresc, un efort 
suplimentar de gîndire șl 
Inventivitate, mai multă I- 
nițiativă Astfel. I.T.O. tin
de să elimine treptat „sis
temul clasic" de întreținere 
(de regulă, birocratic — cu 
sesizări iergiversate, cu no
te de comandă, cu progra-

taje ? Numeroase, după cum 
bine se poate înțelege.

Toate inițiativele rela
tate pinâ acum au dus, in 
mod firesc, la rentabiliza
rea întreprinderii. Spu
neam Ia început că bene
ficiile rezultate anual ră- 
mîn la dispoziția întreprin
derii. Ce face I.T.O. cu ele? 
Iată doar cîteva obiective 
sociale realizate în ultimul 
timp : o centrală termică; 
instalarea conductelor de 
apă caldă în absolut toate 
vilele ; ■ dotarea bucătăriilor

Principalul beneficiar
OASPETELE

O CE „CHEI" AU DESCHIS PORȚILE RENTABILITĂȚII LA ÎNTREPRINDEREA DE TURISM Șl 
ODIHNĂ — SINAIA • ACUMULĂRILE UNEI EXPERIENȚE VALOROASE ÎNGĂDUIE PERSPEC

TIVE OPTIMISTE

s-a născut la Sinaia ide*»a  
creării gospodăriilor sau 
secțiilor anexă. La început 
a fost Înființată, pe lingă 
stațiune, sub titlu experi
mental. o crescătorie de 
porci. S-a constatat curir.d 
că inițiativa este foarte a- 
vantajoa.'ă. Animalele 
fi hrănite *7  7“'_*’7 
resturi de la cantine, 
surplusuri accidentale de 
alimente, cu nutrețuri na
turale procurate din Împre
jurimi. Cum era și firesc, 
pe această bază, sectorul 
zootehnic al stațiunii a fost 
ulterior dezvoltat. Azi sec
ția anexă numără citeva 
sute de capete de animale. 
Un succint calcul economic 
,.la zi" arată că stațiunea 
investește doar 5 lei pentru 
fiecare kg. de carne pe ca
re o „livrează" propriilor 
cantine !

Primei secții anexe i-au

---- -------- pot
in principal cu 

cu

loare de citeva sute de mii 
de lei anual). In perspecti
vă : dezvoltarea secțiilor e- 
xistente. înființarea unei 
crescătorii de iepuri, a unui 
atelier de covoare...

Paralel cu această primă 
categorie de preocupări, le
gate direct de rentabilizare 
și de obiectivul „ofertai 
convenabile", se poate ob
serva la I.T.O.-Sinaia și un 
stăruitor interes pentru o 
altă categorie de activități: 
conservarea și întreținerea 
spațiului de cazare existent 
(vile, cabane, hoteluri, cam
pinguri) Am vizitat nume
roase casc de odihnă cons
truite cu mulți ani in ur
mă. Sint atit de bine păs
trate. încit par aproape noi. 
Conducerea Întreprinderii 
a demonstrat practic că de
gradările premature șl pro
funde ale imobilelor (m 
cortegiul lor de daune —

marea reparațiilor mărun
te, cu devize pretențioase). 
Pentru operativitatea lu
crărilor curente stațiunea 
și-a creat de-a lungul ani
lor ateliere proprii de în
treținere. Un fel de secții- 
anexă. încadrate cu mese
riași specializați sau polica- 
lificați : timplari, zidari, e- 
lectricieni, mecanici. Trep
tat, I.T.O. a renunțat la ser
viciile întreprinderilor co
munale. Pe întreg perime
trul stațiunilor, ea și-a a- 
sumat răspunderea directă 
a gospodăririi tuturor in
stalațiilor — de apă, elec
trice, telefonice, de canal. 
Intr-un cuvînt, de extinde
rile, reparațiile și moderni
zările tuturor vilelor și in
stalațiilor aferente răspun
de acum un singur con
structor (și, în același timp, 
beneficiar) : întreprinderea 
de turism și odihnă. Avan-

cu aparatură modernă ; in
stalarea cîtorva sute de băi 
in vile și hoteluri ; extin
derea spațiului de cazare ; 
procurarea de mobilier nou 
ș.a.m.d. Frin urmare, bene
ficiile au fost încasate de 
întreprindere doar scriptic
— in realitate, ele s-au răs- 
irint nemijlocit, în bine, a- 
supra condițiilor de odihnă 
și tratament de care bene
ficiază cel ce poposesc la 
Sinaia. Această orientare a 
beneficiilor explică in mare 
măsură gradul înalt de ex
ploatare a vilelor, realizat 
în ultimii ani, numărul în 
creștere al turiștilor autoh
toni și străini. Condițiile 
bune de odihnă, confortul, 
constituie — alături de fru
musețile naturale pe care 
le oferă „Perla Carpaților"
— veritabile puncte de a- 
tracție Anul trecut, prin 
Sinaia — în fond, o mică

localitate montană I — 
trecut peste 250 000 de oa
meni — de două ori popj- 
lația unui oraș de ‘ ’ 
Brăilei !

De fapt, conducerea 
treprind -rii caută sâ 
rească puterea de atracție 
a stațiunilor din subordine 
și pe dif-rite alte căi. Dis
cutam deunăzi cu cîțiva în
vățători și profesori cazați 
la vila „Brazi". Am aflat că 
aici (ca și la multe alte 
vile) s-a luat inițiativa ca 
camenii aflați in concediu 
sâ nu se mai deplaseze, du
pă un program riguros și 
prea puțin convenabil, la 
așa-zisele „cantine centre
le” ; masa este servită în 
sufrageria fiecărei vile ;n 
parte (debeamdată, numai 
acolo unde există condiții). 
La multe case de odihnă eu 
fost desființate meniurile 
fixe. Acum, mesele și gus
tările sini comandate, după 
preferința fiecăruia, cu o zi 
înainte, ca la orice restau- 
rant-pjneiune care se res
pectă. La unele cantine 
„clasice'*,  se experimentea
ză servirea mincârurilor la 
alegere. Ar mai fi de adău
gat că s-au extins mult față 
de anii trecuți serviciile o 
ferite turiștilor. Personalul 
vilelor e gata să-ți ofere, 
la cerere o gustare, o car
te, un medicament, îți pune 
la punct încălțămintea si
îmbrăcămintea, iar la caba
ne poți închiria articole
sportive.

...Cu toate acestea, con
ducerea I.T.O. ne declara • 
„Sintem abia la un început 
de drum (afirmația este fă
cută șl în legătură cu re
centa unificare a oficiului 
de turism al fostului O.N.T 
eu fosta întreDrindere d» 
odihnă-„Sinaia'‘). Avem în
că multe de făcut. Intenția 
noastră este să facem totul 
ca flecare cetățean venit la 
noi să rămină cu impresia 
că, pe timpul vacanței, el 
a fost oaspetele nostru 
principal”. Este adevărat, 
pînă la atingerea acestui 
țel mai sînt încă multe de 
întreprins. Pe parcursul a_- 
eestor însemnări noi n-am 
făcut altceva decît să sem
nalăm începutul...

talia
în- 

spu-

Gh. GRAURE

Unitățile de reparații si intreți- 
nere auto din CONSTANȚA 
sint în aceste zile intens solicitate. 
Pentru a face față cerințelor, ca 
urmare a intensificării circulației 
pe litoral, unitățile de aici au fost 
dotate cu utilaje moderne, cu un 
mare număr de ateliere mobile, în 
stare să asigure pe șosele inter
venții operative și de calitate. Nu
mai în ultimele două luni, unită
țile auto-service ale cooperativei 
„Prestarea" au efectuat peste 70 de 
remorcări și tractări, din diferite 
puncte ale județului pînă la atelie
rele de reparații.

O cercetare mai atentă descoperă 
însă largi posibilități de perfecțio
nare a activității, de înlăturare a 
unor carențe. Ne aflăm, de pildă, 
în comuna N. Bălcescu, la circa 30 
km de Constanța. Formăm numă
rul de telefon 1 26 46 la care cetă
țenii sint sfătuiți să se adreseze in 
caz de defecțiune a automobilului.

— La telefon, stația auto-service 
Constanța sud — ni se răspunde.

— Autoturismul nostru cu numă
rul... a rămas in pană la km... Am 
dori o intervenție la fața locului.

— Noi nu efectuăm reparații de- 
cit în unitate. Dacă doriți intr-o 
jumătate de oră sîntem in comuna 
Bălcescu. vă remorcăm mașina și 
o aducem la Constanța. Dacă nu, 
încercați la filiala județeană A.C.R.; 
ea face reparații pe traseu.

Telefonăm la filiala * 
(1 18 38). De aici ni 
punde categoric : „Nu 
decît. pentru membrii 
pentru turiștii străini".

Considerăm că față_ _____ __
tehnică de care beneficiază unită
țile prestatoare de servicii auto de 
pe litoral, există capacități sufi
ciente pentru a putea efectua In
tervenții la un număr mai mare 
de mașini ; atelierele mobile, ma
șinile de remorcare existente, dota
te cu truse de reparații, pot acoperi 
toate solicitările automobiliștilor de 
pe traseele județului.

Pe diferite trasee turistice din 
județul NEAMȚ se aflau* in 
ziua efectuării raidului nostru, mai 
multe mașini „în pană". Mulți au- 
tomobiliști solicitaseră sprijinul u- 
ni’ăților de intervenție, dar răspun
sul era invariabil : „mașinile de 
depanare sint ocupate". La ora 10, 
ne-am prezentat la stația auto-ser
vice din Piatra Neamț. Mașina de 
intervenție era parcată la umbră ; 
nu putea pleca in cursă deoarece 
cheile de contact se aflau la șeful 
de tură, iar acesta lipsea din uni
tate. La orele 14.30. încercăm din 
nou ; de data aceasta, mașina era 
plecată la Bacău... după materiale. 
Cea de-a doua mașină de depana
re existentă în județ „nu putea" 
nici ea să plece pe traseu pentru 
simplul motiv că... nimeni nu știa 
unde se află ! După citeva ore de 
căutare, a fost. în sfîrșit găsită, a- 
casă, la mecanic —. „in aș
teptarea unor chemări ale automo- 
biliștilor" (I). în locul inițiativei și 
preocupării, o indolență totală !

TIMIȘ. La data cind am făcut 
raidul, lingă Făget se afla defect

A.C.R. 
se răs- 

intervenim 
A.C.R. și

de dotarea

un autoturism (l-Cj-3805), altul (1- 
TM-1238) — lingă Timișoara altul
— lingă Lugoj etc. Conducătorii 
mașinilor s-au străduit din răspu
teri să le repună in circulație. Ar 
fi apelat — așa după cum ne-au 
spus — la unitățile de specialitate. 
Stațiile auto-service, insa, erau de
parte. Și, atunci, singura ieșire din 
impas ar fi putut să o aducă ma
șinile de depanare. Dar de unde să 
le iei ? In județul Timiș, deși ișl 
desfășoară activitatea 4 unități de 
reparații și întreținere auto, nu 
există decit un singur atelier mo
bil, dar și acesta stă mai mult la 
Timișoara. Nu sint oare posibili
tăți de a extinde această activita
te ? Dimpotrivă, șefii celor 4 uni- . 
tăți care-și desfășoară activitatea 
în județul Timiș au recunoscut că 
un asemenea lucru s-ar putea rea
liza cu ușurință. Cum ? Tot ei au 
arătat : prin amenajarea unor ate
liere mobile pe mașinile existente, 
prin construirea unor platforme de 
remorcare și tractare ș.a. — acțiuni 
care nu solicită fonduri mari de 
investiții. Deci, soluția există ; de 
ce, oare, nu se trece la aplicarea 
ei ? Flecare din cele 4 unități aș
teaptă, probabil, ca celelalte să aibă 
inițiativa...

Raidul în județul PRAHOVA 
l-am început cu o vizită la uniu
nea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești. Din capul locului. 
Aurel Davidescu, vicepreședinte al 
U.J.C.M., ne-a declarat că „activi
tatea de depanare pe traseu este 
nerentabilă". Și ca să ne convin
gă, ne-a pus la dispoziție o situa
ție, din care rezultă că mașinile 
de depanare ale cooperației meș
teșugărești au realizat. în ultimele 
3 săptămîni, încasări de numai 
2 200 lei.

— Cum se explică una ca asta T
— îl întrebăm pe vicepreședinte.

— Nu sint solicitări ( ? !) 
Afirmația este contrazisă de rea

litate. In ziua raidului nostru, de 
la Ploiești pină la Azuga, în dife
rite puncte, se aflau „în pană" 32 
de mașini. I-am întrebat pe auto- 
mobiliști de ce nu solicită servi
ciile atelierelor mobile : nici unul 
dintre ei nu știa de existența aces
tora. De unde 6ă știe, dacă 
nicăieri - la stațiile PECO, în ho
lurile hotelurilor, pe trasee etc. — 
nu sint afișate nici numărul de te
lefon al stației de depanare mobile, 
nici alte informații despre existen
ța și funcționarea acestor servicii 
mult solicitate de automobiliști...

Sintem in plin sezon estival, cind 
circulația rutieră este deosebit de 
intensă Pentru a face față solici
tărilor, se cere mai multă preocu
pare și Inițiativă din partea uni
tăților care concură la desfășura
rea activității de reparații și în
treținere a automobilelor In vede
rea extinderii acestor prestații, 
pentru folosirea eficientă a capa
cităților existente.

Vaslle MIHAI
Cezar IOANA 
Radu GHEORGHIU 
Gheorghe BALTA
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pagina economică
la Întreprinderea județeană 

DE CONSTRUCȚII SATU-MARE 

Deficiențele organizatorice 
diminuează avantajele 

aplicării
ACORDULUI GLOBAL

Sint îndeobște cunoscute, din ex
periența a tot mai numeroase șan
tiere de construcții din țară, avan
tajele pe care le oferă sistemul de 
’ cru cu plata in acord global : pe 
de o parte, întreprinderea de con
strucții are posibilitatea sâ realizeze 
o producție și o productivitate a 
muncii tot mai ridicate, în vreme ce 
angajați! întreprinderii, pe de altă 
parte, prin interesul sporit ce-1 ma
nifestă pentru folosirea rrt3i bună a 
’ mpului de lucru și mijloacelor teh
nice si materiale, reușesc să obțină 
ciștiguri sporite. Cu toate evi
dentele argumente care pledează 
pentru extinderea acestui sistem de 
ijcru. la întreprinderea județeană de 
construcții Satu-Mare angajarea de 
lucrări cu plata in acord global re
prezenta. la sfirșitul lunii mai a.c.. 
abia 19 la sută din totalul planului 
de producție (din cei aproape 2 500 de 
salariațî cit are întreprinderea doar 
243 lucrează în acord global). Procen
tul este cu atit mai nemulțumitor, 
dacă se are în vedere că conducerea 
întreprinderii județene de construcții 
a avut sarcina trasată de comitetul 
județean de partid ca. pinâ Ia în
cheierea trimestrului II, să extindă 
lucrul in acord global în proporție de 
cel puțin 30 la sută, urmînd ca la 
sfirșitul anului acest procent să se 
ridice la circa 70 la sută.

Ce anume a determinat o atare 
situație, cu totul nesatisfăcătoare ? 
Explicația pe care ne-a furnizat-o di- 
: clorul întreprinderii, ing. Octavian 
Marinescu, precum că ar exista o 
frecventă mutare a formațiilor de 
lucru de la un obiectiv Ia altul, in 
funcție de urgența terminării lor, 
este departe de a epuiza șirul nea
junsurilor care persistă pe șantie- 

le acestei întreprinderi de cQnstru.*-  
L Ele au reieșit limpede insă din 

discuțiile avute cu maiștri, tehni
cieni. ingineri, activiști de partid.

O primă categorie de deficiențe 
este legată de folosirea incompletă a 
zilei de lucru și de slaba organizare 
a muncii pe șantiere. Semnificativ de 
amintit în acest context este că, în 
trimestrul 1. bunăoară, s-au pierdut 
128 000 om-ore, cantitate de timp in 
rare se putea realiza o producție de 
-.5 milioane lei. Considerabila pier
dere de timp productiv este determi- 
i ată mai ales de începerea cu Intif- 
ziere a lucrului pe șantiere (transpor
tul muncitorilor cu domiciliul In me
diul rural se face foarte defectuos), 
rit și de proasta aprovizionare a lo
curilor de muncă cu unele materiale. 
Maistrul Vasile Nagy a ținut sâ re
lateze consecințele acestei situații fo
losind un exemplu :

— Echipa Iui Sandor Ioan de la 
blocurile din cartierul „Carpați", care 
lucrează in acord global, este ne
voită nu de puține ori să piardă cite 
4—5 ore dintr-o zi de lucru din lipsa 
cimentului sau a mijloacelor de trans
port care aduc materialele de con- 
strucțle. Este pe deplin evident că în 
asemenea condiții se diminuează a- 
•.-antajele pe care le oferă execuția 
lucrărilor în acord global.

In același context, al pierderii de 
timp productiv, contractul încheiat de 
întreprindere cu o formație de lucru 
sau alta pentru executarea lucrărilor 
In acord global este serios deteriorat 
de defecțiunile frecvente ale unor 
utilaje de mare productivitate, a că
ror nefuncționare paralizează sau re
duce cu mult potențialul de muncă 

Jal echipelor pe care le deservesc.
Slaba organizare a muncii consti

tuie unul din neajunsurile frecvent 
intilnite pe șantierele întreprinderii 
de construcții din Satu-Mare. Nu este 
•orba numai de deplorabila dezor

dine pe care o etalează multe puncte 
de lucru, ci de probleme care vizea
ză lipsa unor măsuri organizatorice 
raționale, menite să ducă la folosirea 
eficientă a forței de muncă și a uti
lajelor. Șeful serviciului de organi
zare a muncii de pe șantierul 5. Mir
cea Orha. recunoaște că diminea<a, 
la începerea programului de lucru, 
echipele de zidari pierd încă mult 
timp prețios in aștepLarea mortarului 
si a betoanelor. intrucit stațiile care 
ie prepară nu-și încep programul cu 
un devans care să asigure decalajul 
corespunzător, ci tot la ora 7, o data 
cu echipele de zidari. Situația este 
rimilară si pe multe alte șantiere. 
Pină in urmă cu citeva săptămini, pe 
șantierul hotelului turistic apa ne
cesară lucrărilor de interior era pur
tată cu gălețile pină la etajul 8, făia 
ca cineva dintre organizatorii șan
tierului să se gindească că un sim
plu furtun ar rezolva transportul a- 
pei incomparabil mal lesnicios și mai 
rapid Cele două exemple la care 
r.»-ara referit ofe.’ă o imagine sufi
cient de clară asupra deficiențelor 
grave de organizare care stăruie pe 

ș antierele întreprinderii județene de 
construcții din Satu-Mare. De altfel. 
< hiar desele mutări ale unor formații 
de lucru de la o construcție la alta, 
fenomene pe care conducerea între
prinderii le invocă drept justificare 
a slabelor rezultase obținute in ex
tinderea acordului global, sint, de 
fapt, urmarea unei distribuiri nera
ționale. fărimițate. a forței de mun- 
- j la mult prea multe puncte de lu
cru ale Întreprinderii.

Dintr-un sondaj întreprins de ca
binetul județean cu problemele orga
nizării științifice a producției și a 
muncii a reieșit și laptu) că. în ca
drul întreprinderii județene de con
strucții Satu-Mare. sint incă foarte 
muîți muncitori care nu cunosc nici 
cel puțin esența noțiunii de 
giobal ; mai precis nu cunosc obli
gațiile și avantajele pe care le au lu- 
crlnd in acest sistem. „Nu este sufi

cient — ne relata directorul cabi
netului. ing. Aurel Farcxu, ca condu
cerea întreprinderii sâ amintească din 
cind in cind salanaților de acordul 
global, ci trebuie efectiv să între
prindă pe toate căile măsuri pentru 
asigurarea condițiilor de a extinde a- 
ceastă formă de lucru. In același 
timp, se constată că există numeroa
se categorii de salariațî care rămîn 
în afara lucrului in acord global, cu 
toate că practic ei deservesc echipe 
care lucrează in acord global.

în fața numeroaselor probleme ca
re se ridică pe șantierele amintitei 
întreprinderi, se pune firesc între
barea : ce anume trebuie întreprins 
pentru a asigura condițiile propice 
extinderii lucrului in acord global.

Comitetul județean de partid, bi
roul acestuia au trasat sarcini pre
cise. judicioase, a căror traducere în 
viață nu se efectuează insă cu toată 
răspunderea și operativitatea, ne 
spune ing. Alexandru Bara, din ca
drul comisiei economice a comitetu
lui județean de partid. Iată de ce se 
impune cu hotărîre ca in stilul de 
muncă al conducerii întreprinderii 
județene de construcții să intervină 
o cotitură radicală, in consens cu 
măsurile ce i-au fost impuse de co
mitetul județean de partid. Lucrul 
cel mai important este să se asigure 
funcționarea fiecărui punct de lucru 
pe baza unui plan de organizare ri
guroasă a șantierului. Intrucit con
ducerea I.J.C. a rămas mereu defi
citară la acest capitol, este acum și 
datoria Băncii de investiții și a In
stitutului județean de proiectări, de 
a verifica și aviza aceste planuri de 
organizare.

Reorganizarea șantierelor — care 
nu poate rămine un scop în sine — 
trebuie însoțită de măsuri politico- 
educative ferme, desfășurate sub 
conducerea comitetului de partid, 
menite să mobilizeze constructorii la 
folosirea intensivă și rațională a 
schimbului de lucru prelungit de 10 
ore, precum și de asigurare a condi
țiilor de utilizare cu maximum de 
randament a măsurilor și utilajelor, 
care in momentul de față zac in bună 
parte defecte sau stau blocate in de
pozit.

Situația de pe șantierele între
prinderii județene de construcții im
pune o intervenție operativă și efi
cientă din partea organelor econo
mice de specialitate. Faptul că de 
mai multă vreme nu s-au întreprins 
măsurile ce se impuneau cu evidentă 
acuitate a dus la agravarea fenome
nelor de dezordine de pe șantierele 
acestei întreprinderi. Or, extinderea 
acordului global nu poate face „casă 
bună“ cu un sistem de organizare tot 
mai dezacordat.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii'

D
(Urmare din pag. I)

dicate, ca polietilena de joasă pre
siune, polietilena amil-sodiu și poli- 
propilenă. O preocupare constantă 
este acordată, în cadrul ministeru
lui nostru, extinderii materialelor 
plastice ca Înlocuitori ai materia
lelor clasice — lemnul și metalul. O 
confirmare a acestei preocupări o 
constituie faptul că în urma unei a- 
nalize efectuate in cadrul colectivu
lui dc conducere a ministerului, la 
începutul trimestrului II, cu partici
parea conducerii Centralei de prelu
crare a materialelor plastice, s-au 
stabilit măsuri de realizare de noi 
capacități de prelucrare peste preve
derile planului de dezvoltare, con
strucția unora dintre acestea înce- 
pind chiar din acest an.

Printre sortimentele asimilate în 
primul semestru al acestui an la 
uzinele din București, Iași și Bu
zău se numără noi repere pentru au
toturisme și autocamioane, noi repe
re și sortimente de produse din po- 
liclorură de vinii, polietilenă, ceea ce 
a determinat înlocuirea unor canti
tăți importante de materiale defici
tare, ca lemn, metal, hirtie etc. Sint 
in curs de asimilare, de asemenea, 
un număr important de repere pen
tru autoturismele „Dacia", autocami
oanele MAN-Diesel, recipient! și tu
buri din polietilenă și policarbonați, 
articole din copolimeri ABS, înlocui
tori de fier balot din polipropilenă, 
noi tipuri de ambalaje etc.

Pentru ca industria chimică să 
poată contribui cu mai mare efica
citate la asimilarea reperelor pentru 
cei mai importanți beneficiari — Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Ministerul Construcțiilor In
dustriale și Ministerul Industriei 
Lemnului — este necesar ca acestea 
să fie cunoscute încă din faza de 
proiectare a mașinilor și utilajelor 
pentru a se putea lua măsuri de în
tocmire a documentației.

— Intrucit fi anul trecut «i in 
acest an «-au semnalat greutăți 
in realizarea planului la aceleași 
produse — îngrășăminte chimi
ce ți policlorură de vinii, de 
pildă — ți chiar la aceleași uni
tăți, cum explicați menținerea 
cauzelor ? Concret, ce ați între
prins pentru diminuarea efecte
lor acestor cauze ?

— în semestrul I s-au Înregistrat 
unele rămlneri In urmă la Combi
natul chimic din Turnu-Măgurele fi

La Uzina de fabricație, reparații ți montaj utilai 
pentru agricultură Botoșani

PREOCliPfiRI SUSȚINUTA PINTRil DIVERSIFICAREA 
PRODUCȚIEI DE PIESE DE SCHIMB

O componentă principală a ac
tivității pe care o desfășoară co
lectivul de muncă a) Uzinei de 
fabricație, reparații și montaj 
utilaj pentru agricultură o con
stituie diversificarea continuă a 
producției. Cu cițiva ani in ur
mă, colectivul uzinei realiza cir
ca 100 de sortimente, îndeosebi 
piese de schimb pentru tractoa
re. Astăzi, in uzină se execută 
320 de sortimente.

Așadar, intr-un scurt interval 
de timp, s-a ajuns la triplarea 
sortimentelor de piese de 
schimb pentru tractoare și 34 ti
puri de utilaje necesare agricul
turii. Alte citeva cifre sint edi
ficatoare, Anul acesta, munci
torii, inginerii și tehnicienii de 
aici și-au propus să lanseze în 
producția de serie 94 de noi sor

timente de piese de schimb și 
mașini agricole.

De curînd, în uzină a început 
producția de serie la un nou u- 
tilaj de marc productivitate — 
dispozitivul de administrat în
grășăminte chimice în apa de i- 
rigat. De asemenea, va ti lansa
tă in producția de serie o mași
nă de finisat cu bice pentiu a- 
batoarelc de păsări din țară, pri
mele urniind a fi montate la 
I.A.S. Crevedia. Iată doar citeva 
din preocupările colectivului de 
muncă de la uzina botoșeneană 
pentru continua diversificare a 
producției.

In fotografie : Una din secțiile 
uzinei.

Nlcolae ZAMFIRESCU 
corespondentul „Scinteii"

Obrazul subțire, 
în ambalaje de aur 

se ține?

Cooperare menită 
să stimuleze producția 
de ouă și carne de pasăre

Unitățile agricole din județul Ilfov își 
unesc eforturile pentru a pune in valoare 
cu o mai bună eficiență economică toate re
sursele de care dispun pentru sporirea pro
ducției agricole. La începutul anului trecut, 
la indicația comitetului județean de partid, 
s-a inițiat acțiunea de cooperare intre coo
perativele agricole de producție și între
prinderile agricole de stat din județ în ve
derea creșterii păsărilor pentru carne și ouă. 
Concomitent a început și construirea unor 
complexe avicole intercooperatiste de mare 
capacitate. Ce s-a realizat și ce probleme noi 
se constată în perioada relativ scurtă care a 
trecut ?

Acțiunea de cooperare inceputâ intre coo
perativa agricolă Brănești și combinatul avi
col I.A.S. Mihfiilești s-a dovedit, in scurt 
timp, foarte eficientă. Cu sprijinul specia
liștilor de la combinat au fost amenajate și 
utilate unele adăposturi de animale și n 
sări ce nu mai erau folosite. Combinatul a 
livrat efectivul matcă de pășări hibride, a- 
sigură asistența tehnică și cumpără o parte 
din producția de ouă. Anul trecut, adăpos
turile au fost populate cu 8 000 de găini de 
la care s-au obținut, in medie cite 247 de ouă. 
Din valorificarea producției de ouă s-au în
casat în total 1 703 454 lei și s-a realizat un 
beneficiu în valoare de 941 487 lei. Aceste re
zultate au constituit cel mai bun îndemn 
pentru cooperatori de a extinde acțiunile de 
cooperare. Cu sprijinul specialiștilor de la 
combinatul avicol s-au mai amenajat 2 
grajduri in care s-a organizat creșterea pă
sărilor de prăsilă. în prezent, cooperativa 
dispune de un efectiv de peste 11 000 găini 
ouătoare. Rezultatele obținute din sectorul 
avicol au situat cooperativa agricolă din 
Brănești pe primul loc pe țară.

Experiența obținută in perioada scurtă 
care a trecut de la organizarea acestei ac
țiuni de cooperare a creat un climat optim 
pentru dezvoltarea sectorului de creștere a 
păsărilor. în cadrul acțiunilor de profilare a 
producției unităților de pe raza consiliului 
intercooperatist s-a stabilit ca membrii coo
peratori din Brănești care au dobîndit în- 
deminare in creșterea păsărilor să extindă 
acest sector la 40 000 găini ouătoare. în 
schimb, cooperativele agricole din Sinești și

Drăgoești vor dezvolta creșterea vacilor de 
lapte pentru care au condiții mai bune. 
Există certitudinea că se vor obține rezultate 
economice superioare. în acest mod se rea
lizează practic profilarea și specializarea 
producției in cadrul consiliului intercoope
ratist, in funcție de condițiile naturale și so- 
cial-economice locale.

Cooperarea între unitățile de stat și cele 
cooperatiste in creșterea păsărilor cuprinde 
in prezent 13 cooperative agricole și două 
combinate avicole I.A.S. din județul Ilfov.

O amplă dezvoltare a luat și acțiunea de 
construire a unor complexe intercoopera-

ÎN JUDEȚUL ILFOV

tiste de creștere a păsărilor. în prezent se 
află in curs de construcție trei complexe 
intercooperatiste Ia Manasia, Frumușani și 
Vasilați, cu o capacitate de 108 000 găini ouă
toare pe an fiecare. Un alt complex a fost 
înființat în comuna Chirnogi cu o capacitate 
de 36 000 găini ouătoare. La Afumați, se con
struiește un complex avicol intercooperatist 
cu o fermă de 32 000 găini ouătoare și cinci 
ferme pentru producția de carne de pasăre, 
cu o capacitate de 3 milioane de pui pe an. 
La toate complexele amintite lucrările de 
construcție urmează a fi gata pină la finele 
acestui an. Pentru a ciștiga timp, o parte 
din capacități au și fost date in producție.

Rezultate demne de remarcat s-au obținut 
prin extinderea acțiunilor intercooperatiste 
și de cooperare Intre cooperativele agricole 
și întreprinderile agricole de stat in spo
rirea producției de ouă. Citeva cifre sint 
semnificative în această direcție. In 1969, 
înainte de inițierea și aplicarea măsurilor 
amintite, cooperativele agricole au obținut o 
producție totală de 11182 mii ouă. în primul 
semestru al acestui an s-au obținut peste 10 
milioane ouă. aproape tot atit cit s-a reali
zat în tot cursul anului 1969. Nu este vorba 
numai de mărirea numărului de găini, ci și 
de realizarea unor indici tehnico-economici

superiori. In cooperativele agricole care coo
perează cu combinatele avicole ale I.A.S. și 
in complexele avicole intercooperatiste, pro
ducția de ouă medie pe găină a fost în pri
mul semestru al acestui an de 110 bucăți și 
sint condiții asigurate să se realizeze 220 ouă 
pină la sfirșitul anului.

In ceea ce privește producția de carne de 
pasăre, datorită creșterii efectivelor și spo
rului in greutate s-a realizat un tonaj sporit 
de la an la an. în anul 1969 au fost valori
ficate 665 727 păsări, cu o greutate de 588 t. 
Numai in primul semestru al acestui an s-au 
valorificat 608 575 păsări, cu o greutate to
tală de 834 t. Greutatea medie la livrare a 
puilor de carne a sporit de la 0.880 kg în 
1969, la 1.370 kg în primul semestru al aces
tui an.

Rezultatele obținute dovedesc din plin efi
ciența economică deosebită a acțiunilor de 
cooperare dintre I.A.S. și cooperativele agri
cole. Acest lucru impune cu și mai multă 
acuitate extinderea acțiunilor lntercoopera- 
tiste și de cooperare intre cooperativele agri
cole și I.A.S.

In ultima vreme se înregistrează o stagna
re sau chiar diminuarea producției din cauza 
deficiențelor in hrănirea păsărilor cu furaje 
combinate. Calitatea acestor nutrețuri este 
adeseori necorespunzătoare, iar livrarea lor 
se face neritmic și in cantități insuficiente. 
Această stare de lucruri dovedește că nu a 
existat o coordonare judicioasă intre acțiu
nile întreprinse privind creșterea păsărilor 
și asigurarea furajelor necesare. Or. este 
știut că fără furaje combinate corespun
zătoare nu se poate concepe dezvoltarea u- 
nei aviculturi moderne.

Se impun o temeinică analiza și măsuri 
hotărite pentru producerea furajelor combi
nate necesare creșterii păsărilor. Orice ten
dință de minimalizare a acestei probleme 
poate provoca daune economice mari. Este 
imperios necesar ca forurile de resort agri
cole să analizeze cu exigență și spirit de răs
pundere această problemă, să ia măsuri pen
tru a asigura cantitățile necesare de nutre
țuri combinate la un nivel calitativ cit mai 
ridicat.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii'

S3 ®
Grupul industrial de chimie din Rlm- 
nicu-Vilcea.

In cadrul colectivului de condu
cere a ministerului și in ședințele de 
colegiu s-au examinat aceste pro
bleme și s-au stabilit o serie de mă
suri pentru depășirea planului la 
alte Întreprinderi din cadrul Centra
lei industriale de îngrășăminte chi
mice. Pentru diminuarea restanțelor 
scontăm pe depășirea in semestrul II 
a planului de îngrășăminte fosfatice, 
precum și pe realizarea unei producții 
suplimentare la Combinatul chimic 
de la Valea Călugărească prin de
vansarea termenului de intrare in 
funcțiune a instalației de superfosfat.

Nu trebuie uitat Insă că realiza-

semestru] I rămlneri In urmă s-au 
Întocmit grafice de recuperare.

Intrucit in special in trimestrul a- 
cesta, în mai multe unități au loc 
revizii anuale, s-au stabilit măsuri 
care să conducă la respectarea și e- 
ventual scurtarea perioadei de revi
zii. S-au stabilit din timp formațiile 
de lucru alcătuite din personal cali
ficat. atit din uzine cit și din alte 
unități care au efectuat reviziile. O 
atenție deosebită se va acorda apro
vizionării ritmice cu materii prime 
și materiale.

Aș mai aminti tot la acest capitol 
despre pregătirile de iarnă, pentru 
care s-au întocmit de asemenea pro
grame de lucru pentru fiecare uni-

ÎNDEPLINIREA SI DEPĂȘIREA PLANULUI

rea ritmică a producției, la nivelul 
planului, respectarea regimului teh
nologic la instalații, ca și întreține
rea jn bune condiții a utilajelor, 
sint sarcini curente ale colectivelor 
din întreprinderi, centrale și grupuri 
industriale. Tocmai de aceea le-au 
fost acordate largi competențe și a- 
tribuții In acest sens. In ceea ce ne 
privește, vom urmări in continuare 
îmbunătățirea activității întreprin
derilor și vom interveni prompt pen
tru realizarea sarcinilor de producție 
și găsirea soluțiilor de depășire * 
planului. Menționez că măsurile sta
bilite de comun acord cu centralele 
șl grupurile industriale vor asigura 
depășirea planului anual cu peste 
600 milioane leL

— Cind considerați că este 
posibili recuperarea tuturor res
tanțelor, mai ales că aceleași 
nerealizărl ale planului se men
țin și în luna iulie ? Pe ce ele
mente vă bazați pentru recupe
rarea urgentă a răminerilor in 
urmă ?

— La ședința comună a colegiului 
ministerului și a comitetului de 
partid din luna iulie a.c. s-au stabi
lit măsurile pentru realizarea planu
lui pe semestrul II și respectiv po 
întregul an la toate activitățile. Pen
tru unitățile care au înregistrat ia

tate. Totodată, condițiile create pen
tru devansarea punerii în funcțiune 
din trimestrul IV, in trimestrul III, 
la un număr de 7 capacități, vor asi
gura, de asemenea, condițiile depă
șirii planului, de producție.

— Și in acest an industria 
chimică e3te beneficiara unor 
însemnate fonduri de investiții. 
Ce măsuri a luat ministerul 
pentru realizarea planului de 
investiții, avind in vedere fap
tul că, in semestrul I, in acest 
domeniu s-au înregistrat im
portante rămlneri in urmă ?

— Activitatea din sectorul de in
vestiții a constituit obiectul unor 
largi analize atit in ședința amintită 
mai Înainte, cit și in ședințe de lu
cru special organizate cu toți factorii 
care concură Ia realizarea programu
lui de investiții al industriei chimice. 
Măsurile stabilite vizează asigurarea 
cu documentații, asigurarea cu uti
laje din țară și din import, accelera
rea lucrărilor pe șantiere și pregăti
rea judicioasă a probelor tehnolo
gice.

Pentru asigurarea cu documentații 
s-au stabilit grafice cu institutele de 
proiectare pentru fiecare poziție din 
plan. Cu Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini s-au stabilit 
măsuri pentru urgentarea Livrărilor

de utilaje. De asemenea s-au stabilit 
colective pentru urmărirea livrărilor 
de utilaje din import.

Deși s-au înregistrat unele nereall- 
zări in semestrul I, prin măsurile 
stabilite preliminăm recuperarea in
tegrală a acestora in semestrul II.

— Printre posibilitățile de 
sporire a producției, un loc de 
seamă il ocupă atingerea grab
nică a parametrilor proiectați la 
toate instalațiile noi. Din acea
stă perspectivă, cum apreclati 
actualul stadiu la noile obiec
tive ?

— Posibilitățile de sporire a pro
ducției care există in fiecare unitate 
și care pot fi puse in valoare prin 
mai buna utilizare a capacităților de 
producție, prin atingerea parametri- 
proiectați la toate instalațiile noi 
devin in acest context o Îndatorire 
primordială a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor din Industria chi
mică. în această lumină, ministerul 
nostru și-a propus să nu permită 
nici o abatere de la programul stabi
lit la fiecare obiectiv, astfel Incit 
toate răminerile in urmă să fie li
chidate, iar graficele de punere la 
punct a instalațiilor să fie respec
tate cu rigurozitate. In acest sens au 
fost constituite din timp, la fiecare 
din noile unități, colective alcătuite 
din specialiști din minister, centrale, 
grupuri industriale, lnvățămint su
perior, institute de cercetare și pro
iectare, care au colaborat împreună 
cu specialiștii unităților respective la 
analiza problemelor apărute și la ini
țierea planului de măsuri. Ca urma
re a analizelor efectuate și a măsu
rilor elaborate, situația atingerii pa
rametrilor la noile unități ale indus
triei chimice s-a îmbunătățit simți
tor față de perioadele trecute.

De fapt, problema atingerii para
metrilor proiectați, ca de altfel toate 
celelalte aspecte critice semnalate in 
activitatea unor unități ale indus
triei chimice, se situează in prezent 
in centrul atenției adunărilor gene
rale ale reprezentanților 6aiariaților. 
îmi exprim convingerea că există 
suficiente posibilități ca, printr-o 
mobilizare neintirziată a tuturor 
forțelor, prin adoptarea unor măsuri 
concrete, de mare eficiență, colecti
vele din industria chimică să dove
dească, ca in atitea alte’ ocazii, că 
le stă in putință să Încheie anul cu 
planul indeplinit la toate sortimen
tele și la toți indicatorii prevăzuțl.

Fabrica „Flacăra" dtn 
Cluj produce diferite 
cosmetice. De bună 
calitate și, deci, cău
tate pe piață. Atit de 
căutate incit cei de la 
fabrica respectivă, cu 
sufletul milos pen
tru cetățean, * și-au 
zis : de ce să-l fa
cem pe bietul om să 
alerge cind după apă 
de toaletă, cind după 
o loțiune de ras ? Nu-i 
mai bine ca să le gru
păm pe toate intr-un 
„serviciu", o cutie co
mună ? Le cumpără 
omul deodată, facem 
și o cutie mai fru
moasă, să fie bună și 
de un cadou — ce mai, 
desfacere civilizată.

...Și intr-adevăr, 
scriem aceste rinduri 
avind dinainte, pe 
masă, o cutie cu pro
duse cosmetice adusă 
la redacție de un ce
tățean. A dat pe ea 
144,50 lei. Ce conține? 
Trei tuburi „Bob". So
coteala este foarte 
simplă : apa de toa
letă — prețul 20,25 lei: 
deodorant — prețul

26,50 lei ; crema-loți- 
unc după ras — pre
țul 24,50 lei. Deci, in 
total, dacă faceți bine 
adunarea — 71.25 lei. 
Restul pină la 144,50 
lei ? Adică restul de 
73,25 ? Păi, ce între
bare, asta-l prezenta
rea, atit costă... cutia! 
Ambalajul !

Unii pot rămine sur
prinși : adică cum, 
produsul, respectiv 
cele trei produse, cos
tă 71 lei, iar „prezen
tarea" — 73 ? Adică 
mai mult, adică mai 
scumpă tărița decit 
făina ? Știam noi că 
obrazul subțire cu 
cheltuială se ține. Dar 
întrebarea este dacă 
la o asemenea „chel
tuială" se mai poate 
vorbi de obraz subțire. 
Care nu se ține cu lo. 
țiuni și ape de toaletă, 
în ambalaje de aur, la 
prețuri (apropo, cine 
l-a aprobat ?) bune să 
facă să roșească pe ori
cine înțelege corect că
ile de obținere a bene
ficiilor !

Bătuta pe lac
In județul Arad se 

află in curs de con
strucție 3 complexa 
intercooperatiste pen
tru creșterea porcilor. 
In ultimul timp, ne 
șantierul complexului 
de la Semlac se con
stată un reviriment al 
activității, in ceea ce 
privește realizarea pla
nului valoric și la con- 
strucții-montaj. Și la 
Felnac se întrezăresc 
rezultate mai bune. 
Numai pe șantierul 
complexului de la Nă- 
dlac rezultatele con
tinuă să rămînă sub 
orice critică. Pină la 
data de 30 iunie 
a. c. s-a realizat nu
mai 37,8 la sută din 
planul valoric anual, 
iar la construcții- 
montaj 39,4 la sută. 
Aici, in loc să sc recu
pereze răminerile in 
urmă, acestea se acu
mulează de la o lună

la alta din cauza sla
bei organizări a mun
cii. Conducerea Între
prinderii de construc- 
ții-montaj nr. 13 Timi
șoara — executantul 
lucrărilor — promite 
că va lua măsuri. Nu
mai că promisiunile 
sint vechi de anul tre
cut, încă din perioada 
de organizare a șan
tierului. Cooperativele 
agricole asociate, care 
investesc aici peste 22 
milioane de lei. aș
teaptă ca la sfirșitul 
acestui an complexul 
să fie populat pentru 
a se putea livra cite 
30 000 de porci anual. 
In loc să-și respecte 
angajamentele, condu
cerea LC.M.-13 se joa
că de-a termenele. Or, 
cu „bătuta pe loc" 
vine iarna și bietele 
„rîmătoare" vor sta 
tot fără acoperiș.

Plasticul
și gumilasticul

Lucrează, unii, in 
dorul lelii : azi aruncă 
o mistrie, miine alta, 
iar a treia zi nu mai 
aruncă nimic. Doar 
banii se aruncă in vint. 
Ca la Buzău. Fabrica 
de mase plastice din 
localitate Iși dezvoltă 
două importante ca
pacități de producție. 
Cum și le dezvoltă, 
asta este o altă po
veste. Mai precis, du
pă metoda celui care 
căra apă cu ciurul ! 
Concret : la dezvolta
rea secției producă
toare de cărbune in
dustrial, treburile sint 
mult rămase in urmă 
și nu s-au realizat lu
crări valorind o jumă
tate de milion. Cons
tructorul, grupul de 
șantiere 104 Buzău, ar 
fi gata să aducă 138 
de motive fundamen
tate și explicații înte
meiate — minus unul 
singur, prea prozaic și 
banal, respectiv ne- 
orindulala treburilor și 
lipsa de grijă pen-

tru respectarea grafi
celor.

La dezvoltarea sec
ției de prelucrare a 
maselor plastice, trea
ba e și mai compli
cată. La deschiderea 
finanțării, prezentarea 
documentației a fost 
întirziată cu 4 luni, iar 
contabilii au mai lun
git și ei termenul cu o 
lună. In momentul de 
față, realizarea lucră
rilor din prima etapă 
de dezvoltare a res
pectivei secții este cu 
totul incertă — ne in
formează corespon
dentul nostru. Radu 
Gheorghiu. Construc
torul nu are nici măcar 
materialele necesare, 
n-are - prefabricate, 
n-are cabluri electrice 
etc. Și nu numai atit: 
de fapt, nici termene 
(reale) nu prea are. 
căci le tot întinde și 
lungește, de parc-ar 
fi de gumilastic. Dar 
ce legătură are plasti
cul cu gumilasticul ? 
Și cine suportă prețul 
confuziei ?

Artificii sau beneficii
Pentru stabilirea ta

rifelor de proiectare, 
legea prevede principii 
și criterii precise: be
neficiarii proiectelor 
tehnice de execuție 
plătesc autorilor aces
tora, in funcție de uni
tatea de folosință, de 
unitatea de produs 
sau de alți parametri 
caracteristici, pe baza 
cheltuielilor medii e- 
fectiv realizate la lu
crări similare, la care 
să se adauge un bene
ficiu de 6 la sută. Mul
te institute de proiec
tări au stabilit insă ta
rifele pe bază de cote 
procentuale aplicate la 
valoarea lucrării de in
vestiții. Aceasta, se în
țelege. a dus la reali
zarea de încasări mari, 
comparativ cu constu- 
rtle efective ale lucră
rilor respective.

De exemplu, Institu
tul de proiectare teh
nologică pentru indus
tria chimică anorga

nică și îngrășăminte a 
încasat 564 000 lei pen
tru un proiect care a 
costat 226 000 lei. In a- 
plicarea unor aseme
nea procedee s-a lan
sat și Institutul de pro
iectare tehnologică 
pentru industria mate
rialelor de construcții 
și alte organizații de 
proiectare.

Prin urmare, în a- 
ceste organizații de 
proiectări, beneficiile 
sint obținute simplu : 
prin artificii de calcul. 
E o inovație, e adevă
rat, dar numai pe... ju
mătate. Desăvîrșit ar 
fi să sc încaseze bene
ficii fără sâ se livreze 
nimic in schimb. Re
cunoaștem, nu e un lu
cru chiar atit de sim
plu — mai trebuie nă
șiți beneficiari dispuși 
să se anqaieze intr-un 
astfel de joc — dar 
cind e vorba de artifi
cii. chiar 2 ori 2 pot 
face citeodată cinci.
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Recentele documente de partid, tn- 
deoaebi expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea activului 
de partid din domeniul ideologiei eu 
pus cu «cult a te In centrul atenției 
noțiunea de partinitate elaborată inc* * 
de clasicii marxism-lenintsrnuluL

SUCEAVA (Corespondentul „Scin- 
teii“). — Cursul de vară cu 
profesori de istorie organizat la 
Suceava, sub egida Societății de ști
ințe istorice din Republica Socialistă 
România, și-a încheiat activitatea. 
Timp de 13 zile, cei peste 100 de par- 
ticipanți din 20 de județe ale țării 
au audiat expuneri și au purtat dis
cuții privind problemele importante 
ale istoriei României și universale, 
precum și despre metodica predării 
acestor discipline în licee și școli de 
cultură generală.

In cadrul adunării festive prilejui
te de inchiderea acestor cursuri, par-
ticipanții au adoptat o telegramă a-
dresată C.C. al P.C.R„ tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
între altele : Alături de toți oamenii 
muncii din țara noastră, cadrele di
dactice care predau istoria au primit 
cu satisfacție măsurile adoptate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.,

Creatorilor în diferite domenii ti 
e-a cerut o alujire consecvenți ■ 
cauzei poporului, a Idealurilor parti
dului nostru. Incit aria noastră so
cialist*  «A fie reprezentativă pentru 
«ooca 1 trăim. In același timp,

n repetate rinduri fap- 
pentru opere viguroa- 

Intetizeze mesajul uma- 
el epoci, partidul tncu- 

— totodată efor
turile artiștilor pentru perfecționarea 
continuă a măiestriei, pentru Inova
rea mijloacelor 
de expresie, pen
tru lărgirea con
tinuă a paletei de 
stiluri și manJere 
de creație, pen
tru îmbogățirea 
el diversificarea 
artei noastre so
cialiste. în ruvin- 
tirile secretarului 
general al parti
dului cu nume
roase prilejuri s-b 
precizat că ceea 
ce ne Interesează 
este finalitatea 
social*  a artei, 
concepția despre 
lumr pe care o 
promovează și că 
nu est® vorba de 
o Învăța pe scrii
tori cum să acrie, 
pe compozitori 
cum a*  compună 
șl pe pictori cum 
să picteze, impu- 
nindu-le anumite 
dele.

Poziția aceasta a fost exprimată cu 
consecvență in toate documentele de 
partid apărute in acești ani arătin- 
du-se câ îndrumarea de partid a ar
tei presupune o fermitate In princi
pii. o Înțelegere profundă a funcției 
sociale a artei. După cum spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu la Adu
narea generală a scriitorilor din 1968 : 
„Conducerea și îndrumarea de către 
partidul nostru a artei este o nece
sitate imperioasă, ea este menită să 
asigure ca arta șl literatura noastră 
s*  servească cauzei socialismului și 
progresului. înțeleg realizarea acestui 
rol îndrumător in dezvoltarea arfei 
nu prin impunerea unui anumit stil 
ssQ unei anumite maniere de crea
ție. ci prin desfășurarea unei largi 
»ctivită|i politico-ideologice. prin gri
ja pentru îndeplinirea misiunii so
ciale a artiștilor, a scriitorilor, pen
tru fuziunea deplină a literaturii, a 
tuturor artelor cu marile preocupări 
ale poporului român, cu grandioasa 
operă socială pe care o întreprind 
oamenii muncii din țara noastră".

Sensul noțiunii de partinitate a- 
pare clar din aceste cuvinte ca, Îm
pilând o profundă ancorare a operei 
de artă In realitățile noastre sociale, 
ca și o permanentă preocupare pen
tru funcția reală a acesteia In viața 
oamenilor muncii. O asemenea înțe
legere este extrem de fertilă pentru 
creația literar-artiștică, ea stimulind 
apariția a numeroase opere de va
loare, ca și îmbogățirea sistemului de 
referințe culturale prin politica de 
traduceri, repertorii sau prin intro
ducerea tn circuitul cultural a unor 
filme. compoziții muzicale progre
siste de pește hotare.

S-a lntimplat insă uneori, în ace-

canoan® mu rno-

□ [j g a s s

15,30; 17,45;

știrl.
culturală bucu-

Slowly : TIMPURI 
* in continuare.

VIITORUL — 18;

cinema

(Urmare din pag. I) sarcinilor de plan din primul an al 
cincinalului, măsurile ce se impun 
pentru asigurarea îndeplinirii obiec
tivelor economice ale anului urmă- 

adinc

Brigada Diverse in alertă
IA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 

BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 
14.30; 16.45; 19; 21, GRADINA DOI
NA — 20,15.
• Un loc pentru Îndrăgostiți : 
CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, la grădină — 20; 21,45.
• Floarea soarelui : SCALA — 
IC,30; 13,15; 16; 18,45; 21,15, GRADI
NA SELECT — 20.
• Îndrăgostiți! : CENTRAL — 9,30; 
12; 15; 17,30: 20,15.
• Dispariția lui Timo : LUMINA
— 16 In continuare; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Lânțlșoare verzi : DOINA 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Secretul planetei maimuțelor
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30,
16; 19,30; 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; 16;
18,30; 20,45.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : ARTA — 15,30, la 
grădină — 20.
• Cortul roșu : BUCEGI — 16,30, 
la grădinfi — 20. GIULEȘTI — 
15,30; 19.
• Notre Dame de Paris : GRIVI- 
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mlhal Viteazul : POPULAR — 
15,30; 19.30.
• Bătălia de pe Neretva : LARO- 
MET — 15,30; 19.
• Esop : RAHOVA
20.15.
• Serbările galante i MUNCA — 
16; 18; 20.
• Femeia nisipurilor : CINEMA
TECA (sala Union) — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Turnul de aramă : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Elefantul —— --------------
NOI — 9,15—20
• Al 41-lea: 
18; 20.
Î Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 

omniței Ralu : LIRA — 15,30, la 
grădină — 20.
• Romeo ți Julie ta : 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 — 
IC; 18, 20.
• Sunetul muzicii : FLOREASCA 
— 15,30; 19, BUZEȘTI — 16, la gră
dină — 20.
• Faraonul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19.
• Secretul din Santa Vittoria : 
CRÎNGAȘI — 15; 17,30; 20.
• Capcana : FLACARA — 15, 
18; 20.15.
• Greșeala fatală : AURORA 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18, la grădină 
— 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
18; 18,15; 20.30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15, la grădină — 20.30. 
• întîlnlre 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 in continuare.
• S-a lntimplat in recunoaștere : 
MOȘILOR — 15,45; 17,45, la grădi
nă - 20,15.

t a t r
• Teatrul satiric-muzica) „C. Tfi- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.

i

i
*

i
i

lăți timp, ea diversitatea duel la 
pulverizare, ca obsesia ciutărll noilor 
forme b* Ignorez® conținutul, ca tn- 
tîlnlrea cu alte orientări și curenta 
artistic® s*  ducA la preluarea mime
tic*  a acestora și la pierderea sim
țului critic. Bogata noastră tradiția 
literar-nrUstlr*  a fost in acești ani 
valorificat*  pe scară largă, dar nu e 
mai puțin adevărat că pentru unii 
s-au estompat, limitele Istorice al« 

... ’ehlculau, tar
lipsa discernAmintulul critic a creat 
scări de valoare false.

Au apărut chiar situații paradoxale 
în care unit critici au ajuns s*  pri
vească cultura trecutului cu mai 
multă „îngăduință" decit Înaintașii 
lor nemarxiștl sau din teama de a fi 
considerați „dogmatici" au ajuns a*

ESENȚA CREATOARE
A PARTINITĂȚII

COMUNISTE A ARTEI
facă apologia unor opere sau ten
dințe pe care criticii progresiști din 
Occident le întimpinaseră în mod 
mult mai ferm și lucid. In numele 
unei eronate Înțelegeri a libertății de 
creație, a noțiunii diversității de sti
luri, unii scriitori sau artiști au pro
pus cititorului, fără discernămint, o- 
pere de joasă condiție artistică, iar 
unii critici au crezut că e de datoria 
lor să „apere**  chiar producții me
diocre, nesemnificative. Asemenea fe
nomene au apărut mai ales atunci 
cind lipsa de talent sau chemare fă
ceau necesare „împrumutul" și pasti
șa și cind incultura sau incompetența 
i-au minat pe unii publiciști să crea
dă că „ultimul strigăt" al modei ar
tistice este inovația autentică, fără 
să știe că in dosul așa-ziselor „mari 
descoperiri**  se ascund uneori impos
tura și ignoranța.

Din fericire, arta noastră a fost a- 
tlnsă de asemenea fenomene doar în 
zone periferice, unde mediocritatea 
se unea cu semidoctismul și lipsa de 
talent, deoarece creatorii autentici, în 
străduința de a fi ei înșiși, ne-au ex
primat întotdeauna cu cea mai mare 
fidelitate pe NOI, idealurile și rea
litățile noastre, filozofia materialis
mului dialectic și istoric.

Fenomene negative s-au petrecut 
și in zona „difuzării**  artei fie că 
era vorba de carte, piese sau fil
me străine, pentru că aici ade
sea „administratorii" au avut criterii 
labile, confundind succesul imediat 
cu valoarea autentică, divertismentul 
cu funcția unică a artei și evazionis
mul cu ..subtilitatea**  și „rafinamen
tul intelectual".

Față de asemenea fenomene re
centele documente de partid au cerut 
o exigentă și competentă vigilență 
ideologică pentru că sub haina aven
turii s-a ascuns uneori lipsa de res
ponsabilitate socială, iar în spatele 
divertismentului s-au aciuat cîteodată 
incapacitatea și lipsa de chemare. 
S-au auzit izolat unele voci îngrijo
rate care se întrebau dacă o aseme
nea atitudine exigentă, fermă nu va 
duce la o întoarcere la „trecut". Unor 
astfel de păreri le-a răspuns însă in 
cuvintarea sa tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arătînd că tocmai trecutul 
îl criticăm acum, iar dacă e vorba de 
manifestările mai vechi ale dogma
tismului, ele au fost de mult veste
jite de partid.

Adevărata partinitate nu se îm
pacă cu excesele și este potrivnică 
„aducerii la același numitor" a crea
țiilor sau preferințelor. Competența 
și spiritul profund creator sint che
mate să traducă în viață în mod di
ferențiat și corespunzător exigențelo 
de partid, măsurile care au fost pre
conizate pentru a tace drum larg va
lorilor autentice și personalităților 
progresiste ale culturii naționale și 
universale.

Acelor voci care s-au făcut auzite 
aiurea și care se arătau îngrijorate 
de faptul că va fi încălcată libertatea 
de creație trebuie să le amintim cu- 

ță în lume, pentru slujirea supe
rioară a intereselor omului.

Și cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat rolul deosebit 
ce revine omului de știință, cerce
tării științifice in edificarea unei in
dustrii și agriculturi moderne.

Cu prilejul acestei vizite s-au 
relevat încă o dată legăturile indiso
lubile care există intre pregătirea 
profesională a omului de știință și 
convingerile sale politice, filozofice. 
Aprecierea cercetărilor din acest do
meniu drept contribuții la demonstra
rea materialității lumii, sublinierea 
necesității ca filozofia materialist- 
dialectică să guverneze, să orienteze 
din punct de vedere teoretic efortu
rile de cercetare, să le confere pers
pectivă, demonstrează preocuparea 
partidului pentru a se asigura con
diții ca gindirea, concepțiile despre 
lume și viață să se afle conectate ne
mijlocit la tot ceea ce omenirea a 
obținut mai bun in acest domeniu, la 
învățătura marxist-leninistă despre 
natură și societate, invățătură ce se 
află temeinic așezată la baza infregii 
activități a partidului nostru.

Realizări care exprimă 
dăruirea față de cauza 

socialismului
în săptămina ale cărei evenimen

te le comentăm, oamenii muncii din 
întreprinderile industriale au rapor
tat îndeplinirea Înainte de termen 
a planului pe 7 luni, confirmind ast
fel realismul planurilor noastre, ca
racterul lor mobilizator, capacitatea 
de punere in valoare a resurselor 
inepuizabile ale colectivelor munci
torești, entuziasmul viguros cu care 
sint urmate și duse la îndeplinire 
obiectivele stabilite de partid.

In unul din primele comentarii la 
această rubrică consemnam faptul 
că la nivelul cel mai inalt al condu
cerii țării au fost analizate posibili
tățile de îndeplinire șl depășire » 

vintel*  tovarășului Nicolae Ceaușeacu 
de la Adunarea generali a compo
zitorilor și muzicologilor : „Liberta
tea creatorului este strtns legați de 
libertatea socială, de libertatea gene
rală a poporului, de democrația ao- 
HailstA. Această libertate nu este șl 
nu poate fi rupt*  de dczvoltarra so
cietății noastre ; creația șl libertatea 
de crcațir se înscriu In climatul nou 
In care trăiește șl muncește întregul 
popor. Integrindu-ne strins In reali
tatea socială generală, libertatea ar
tistică de creație va corespunde mer
sului nostru înainte, va contribui la 
dezvoltarea multilaterală a societății 
noastre socialiste".

Am amintit plnft acum documente 
de partid din diferite perioade fie 
că e vorba de 1965, 1968 sau 1970 

pentru că s-au găsit unii pe care re
centa dezbatere asupra problemelor 
ideologiei i-a „surprins**,  părin- 
du-li-se că este vorba de o „linie 
nouă**,  cind in fapt cu acest prilej 
s-a evidențiat incă o dată tocmai con
secvența și fermitatea cu care este 
aplicată politica elaborată de partid 
și sint criticate abaterile de la prin
cipiile noastre marxist-Ieniniste.

înțelegerea justă a conceptului de 
partinitate implică și clarificarea ra
portului acesteia cu o serie de alte 
concepte : cum ar fi cele de uma
nism, valoarea estetică, accesibilitate 
și altele. Umanismul este consubstan
țial întregii arte valoroase, dar el 
trebuie privit in concretețea lui isto
rică in fiecare caz, pentru a nu-I 
transforma intr-un criteriu iluminist 
abstract. Partinitatea presupune toc
mai o asemenea corelare, astfel in
cit opera de artă să nu se mărgi
nească să exprime sentimente gene- 
ral-umane in afară de loc și timp, 
ci, dimpotrivă, să le pună in lumină 
în contextul concret-istoric in care 
apar.

Vocația construcției, optimismul 
existenței, dragostea sau ura, pa
siunea sau Indiferența, mîndria sau 
lașitatea au existat dintotdeauna, 
dar ele nu s-au manifestat niciodată 
in afara unei realități anumite, ast
fel incit arta noastră socialistă este 
firesc să le exprime în lumina spiri
tualității specifice membrilor socie
tății noastre. Tocmai ignorarea aces
tei cerințe firești a dus la unele pro
ducții artistice parcă neutre șl exis- 
tind „deasupra**  vieții, ceea ce ducea 
evident la confuzii ideologice întru- 
cit nu distingea Intre universuri spi
rituale diferite.

Fără îndoială că 6e creează opere 
valoroase șl de pe alte poziții decit 
cele ale umanismului socialist, dar 
ele se înscriu pe linia progresului 
numai în măsura în care tind să ex
prime cit mai plenar esența umană 
așa cum este ea sau să critice ten
dințele de înstrăinare proprii lumii 
capitaliste. Apreciind opere create 
de pe alte poziții ideologice decit 
cele marxiste nu trebuie să pierdem 
însă niciodată criteriile noastre de 
valorizare și să ignorăm limitele sau 
contradicțiile unor viziuni progresis
te dar neștiințiflce, să uităm dis
tanța ce ne desparte de ele. In in
terferența artelor, in circuitul inter
național de idei este firesc să întîl- 
nim și concepții deosebite de ale noas
tre, dar un dialog autentic presupune 
tocmai conștiința acestor deosebiri.

Raportul partinității cu valoarea 
estetică este de asemenea dintre cele 
mai importante. De pe o poziție 
„puristă**  care sterilizează arta de im
plicațiile ei extraestetice se pretinde 
uneori că valoarea operei ține doar 
de aspectul ei formal, uitindu-se că 
de fapt forma nu este decit organi
zarea internă a conținutului. Valoa
rea estetică este prin natura ei „im- 

tivelor economice ale anului 
tor. Iată că, pătrunzind 
semnificațiile acestor preocupări, 
conștiente de spiritul patriotic ce 
animă asemenea decizii, de faptul 
că in România socialistă toate efor
turile sint orientate spre un țel unic 
— înflorirea patriei, crearea condi
țiilor pentru afirmarea multila
terală a personalității umane —, 
masele largi de oameni ai muncii 
rostesc un pilduitor „Prezent !“, pu- 
nindu-și semnătura muncii harnice 
drept chezășie a adeziunii totale la 
politica partidului, așa cum a fost ea 
elaborată de Congresul al X-lea.

O expresie a acestei contopiri or
ganice, definitive a poporului cu par
tidul conducător, a celei mai eloc
vente adeziuni la cuvintul partidu
lui, o constituie și succesele obținute 
de oamenii muncii de pe ogoare în 
încheierea marii bătălii a recoltării.

In telegrame vibrante, adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, țăranii coopera
tori, mecanizatorii, toți oamenii 
muncii de pe ogoare din numeroase 
județe ale țării, din Teleorman, Dolj, 
Galați, Vaslui, Buzău, Constanța, din 
Tulcea, Dîmbovița, Mehedinți, Olt, 
Argeș, Timiș etc., anunțind încheie
rea recoltării, au dat glas încrederii 
lor în partid, in priceperea cu care 
conduce destinele țării.

Sînt toate acestea succese care re
prezintă, care definesc strălucit ca
pacitatea creatoare a clasei munci
toare, a țărănimii cooperatiste, a in
telectualității legată de popor, inte
grată cu hotărire in efortul general 
al colectivității noastre. Sint succese 
care demonstrează forța economiei 
noastre, dinamismul ei, posibilitățile 
de a pune in valoare condițiile de 
care dispunem, de a afirma supe
rioritatea economiei socialiste, pla
nificate.

In spiritul solidarității 

și al colaborării
Dorința noastră de colaborare cu 

toata țările socialiste, de deschidere 

purl" In sensul e*  In ea se găseac 
topite valori de diferite tipuri — 
filozofic, etic, politic etc. șl că ope
ra este o sinteză sul-generia a ati
tudinii omului față de lume.

Este desigur simplist să se creadă 
c*  ideile juste devin automat valori 
artistice sau că tema generează de 
la sine capodopera in afara talentu
lui capabil să transfigureze lumea și 
ideile In imagini artistice, dar de 
aici nu trebuio trasă concluzia că 
ideile sau tema ne sint indiferente. 
Partinitatea comunistă nu tre
buie considerată ca un criteriu 
exterior care ar determina de 
la sine valoarea artistică, pen
tru că ea funcționează in conștiința 
creatorului de artă nu sub formă de 
concepte sau canoane teoretice ci 

ca atitudine gene
rală față de viață 
și are rol estetic 
doar In măsura 
In care se inscrie 
tn structura spe
cifică a operei.

Extrem de im
portantă este din 
punctul de ve
dere al parti
nității comuniste 
ideea de accesibi
litate. Pentru ca 
o operă de artă 
să funcționeze so
cialmente ea tre
buie să fie re
ceptată, astfel In
cit este absurd să 
vorbești despre 
„valori**  care ar 
exista doar pen
tru autorul 
sau pentru 
grup restrîns 
„inițiați". Fără în
doială, accesibi

litatea nu presupune simplism și nu 
implică coborirea exigențelor artis
tice, iar ceea ce critică recentele do
cumente de partid este tocmai si
tuarea uneori în coada gustului pu
blic, in loc de a Încerca formarea, 
educarea lui.

Autenticitatea Inovației este o ga
ranție pentru ca pină la urmă chiar 
operele mai „dificile**  să devină larg 
înțelese și ea contrastează puternic 
cu falsa originalitate care se ascun
de in dosul unei pretinse „perdele a 
neînțelegerii". Prea multe au fost 
uneori „c-perele" din care nu aveai 
ce să înțelegi pentru că nu era nimic 
de înțeles ca să nu fi apărut o fi
rească reținere a publicului larg față 
de asemenea „producții". Or, un ar
tist adevărat trebuie să caute căile 
de contact cu receptorii săi și nu se 
poate împăca comod doar cu speran
ța că timpul il va confirma.

Părerile privind sensul noțiunii de 
partinitate expuse mai sus surprind 
doar citeva dintre multiplele valențe 
ale acesteia și au dorit să evidenție
ze necesitatea studierii ei științifice, 
aprofundate, ca și cerința ca princi
piile să se transforme in fapte, con
ceptele In convingeri active care sâ 
influențeze complexul proces de for
mare al conștiinței socialiste.

Ion PASCADI

Programul 1
8,30 — Deschiderea emisiunii. 

Sport și sănătate.
9,00 — Matineu duminical pentru 

copil.
10,00 Viața satului.
11,15 Pagini de mare popularitate 

din muzica simfonică. Paul 
Constantinescu : Sulta de
balet „Nunta în Carpațl" — 
Interpretează Orchestra 
fonică a Filarmonicii 
Enescu". Dirijor : Ionel 
lea.

12,00 De strajă patriei.
12,30 în reluare, la cererea

sLm-
„G. 

Per-

_____________ _ __ _______ tele
spectatorilor : Selecțiuni din 
spectacolul muzical-dlstrac- 
tiv înregistrat la stațiunea 
Neptun.

13,00 Emisiune în limba maghiară.
14,30 Postmeridian. • Sport.
15,00 Serbările mării.
16,00 Magazin. ® ,,Pe urmele lui 

Emil Racovlță". • Desen a- 
nlmat. © Păstrători ai tra
dițiilor la Sincralul Almașu- 
lui — reportaj de Victor 
Bîrlădeanu • Fișă cinemato
grafică — Claude Lelouch
• Pagini umoristice TV. In
terpretează Ștefan Tapalagă
• Reîntîlnlre cu Radmila 
Karaklalcl.

18,55 „Apollo-15". A doua călători®

către o colaborare bazată pe respec
tul și avantajul reciproc, pe respec
tarea suveranității și independenței 
naționale cu toate țările lumii, in 
spiritul înțelegerii constructive și al 
ideilor păcii, atitudinea internaționa- 
listă și-au aflat și in această perioa
dă numeroase confirmări. Dintre 
evenimentele ce alcătuiesc „agenda 
internă**  amintim, in acest sens, adu
narea consacrată celei de-a 18-a a- 
niversări a Insurecției Naționale Cu
baneze, adunare care a avut loc la 
Uzina de autocamioane din Brașov, 
întilnirea de prietenie a muncitoa
relor de la Filatura Română de Bum
bac cu delegația femeilor din Repu
blica Arabă Unită, încheierea lunii 
de solidaritate cu cauza dreaptă a 
Coreei frățești, lună în cadrul că
reia in țara noastră s-au organizat 
numeroase manifestări prin mijloci
rea cărora s-au exprimat sentimen
tele prietenești ce le nutrim față de 
poporul coreean, sprijinul deplin 
ce-1 acordăm cauzei și luptei sale. 
Și tot sub semnul acelorași principii, 
izvorîte din dorința de a sluji cauza 
păcii, socialismului, a unității de 
luptă a forțelor progresiste, s-au des
fășurat contactele la diferite niveluri, 
primirile la secretarul general al parti
dului, întrevederile și primirile la 
C.C. al P.C.R., la diferite organizații 
și organisme centrale.

In numele eticii noi
Și in săptămina care se încheie 

au fost numeroase în țară manifes
tările destinate să se constituie in 
veritabile lecții de educație patrio
tică, de educație socialistă. Au con
tinuat să se desfășoare adunările 
generale ale salariaților, aceste insti
tuții de conducere muncitorească, 
atestînd forța gindirii și acțiunii co
lective, rolul lor in stimularea opi
niei constructive, în afirmarea ini
țiativei colective, exigența partinică 
și combativitatea responsabilă. Au 
avut loc manifestări politice, cultu
rale in cadrul cărora, in forme di
verse, s-au adus însemnate contri
buții la dezbaterea și clarificarea 
unor probleme majore, politice, filo-

De strajă patriei
socialiste

Simbătă, 31 iulie, in unitățile For
țelor Armate, ale trupelor de secu
ritate și Ministerului Afacerilor In
terne, tinerii care au îmbrăcat de 
curind uniforma ostășească au depus 
jurămîntul militar. Prin actul de 
mare răspundere față de patrie, po
por și partid, tinerii militari s-au 
angajat să se încadreze cu toate for
țele și energiile lor în activitatea 
multilaterală desfășurată de coman
danți, organele și organizațiile de 
partid și ale U.T.C., de ceilalți ostași 
pentru a îndeplini la un nivel cali
tativ superior planul pregătirii de 
luptă și politice, sarcinile din pro
gramul de educație comunistă, mar- 
xist-leninistă, inițiat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului și comandant suprem

pe Lună — transmisiune di
rectă.
„Pasiuni" — reportaj de 
Pompillu Gîlmear.u.
Film serial pentru tineret : 
„Planeta glganțllor".
„Vetre folclorice" : „Flori de 
pe Mureș".
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportajul aăptămînii : Plat

forma Industrială a Tîrgoviț- 
tel. Emisiune de Carmen Du
mitrescu.

30,15 Film artistic : „Patrula" — 
premieră pe țară. Cu : Andră 
Murphy, Dacen Mac Gavin, 
Rutasee. Regia : R. Spring
steen. ~ ~-

21.30 Spectacol muzical TV.
22,05 Recital Dova. Film de Ale

xandru Bocăneț.
22,35 Film documentar : „Școala 

de alpinism". Cu prilejul Zi
lei naționale a Elveției.

22,50 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
20,00 Reîntîlnlre cu personaje în

drăgite de copii : Cipollino.
20,20 Reportaj TV : „Vecinii". Emi

siune de Ion Sava.
20,40 Teatru liric TV : „Nevestele 

vesele din Windsor" de Otto 
Nicolai.

21,55 Buletin de
22,00 Săptămina 

reșteană.
22,10 Film serial : „Planeta gigan- 

ților” — episodul III.

zofice, etice, demonstrind astfel fap
tul că in mod operativ s-a trecut la 
perfecționarea muncii de propagan
dă, de educație cetățenească, socia
listă, de consacrare în întregul sis
tem al relațiilor umane de la noi a 
unor principii superioare de exis
tență, la combaterea a tot ce este 
vechi, retrograd, incompatibil cu 
realitățile și aspirațiile noastre mo- 
ral-spirituale.

Din acest punct de vedere sint de 
semnalat și articolele apărute în pre
să în cuprinsul cărora este denunțat 
anacronismul practicii bacșișului, în 
numele căruia se instaurează menta
lități inacceptabile, apucături nocive, 
de la cîștigul ilicit pină la atitudi
nea inumană, la rapacitate șl des
considerarea normelor unor profesii, 
pină la anularea demnității în rela
țiile dintre oameni și consacrarea 
unor ierarhii preferențiale. Toate a- 
cestea fiind desigur malformații mo
rale nedorite într-un climat al echi- 
țătii, al drepturilor egale dintre oa
meni, al conștiinței profesionale.

Evident, articolele publicate în 
presă, scrisorile primite din partea 
oamenilor muncii constituie un act 
responsabil al moralei socialiste, 
semnul hotărîrii de a se asana prin 
toate mijloacele climatul moral, 
de a face ca etica nouă a muncii, 
normele conviețuirii socialiste, ale 
noilor relații în procesul muncii. în 
raporturile dintre oameni să se con
cretizeze deplin, în toate comparti
mentele vieții sociale.

Consemnînd, în cuprinsul cronicii 
interne, această acțiune publicistică 
și reacția promptă, combativă a opi
niei publice, nu facem altceva decit 
să subliniem un adevăr îndeobște cu
noscut, acela că activitatea presei, prin 
ecoul pe care-1 are, prin consecințele 
pozitive in afirmarea unor atitudini 
înaintate, in luarea unor măsuri de 
certă eficiență socială, devine, in fond, 
eveniment al vieții noastre interne. 
Ca purtător de cuvînt al partidului, 
ca instrument de mobilizare a mase
lor, ca instrument al muncii de edu
care socialistă, prin abordarea des
chisă a unor fenomene și aspecte 
ale realității, presa a devenit de 
multă vreme o prezentă pregnantă a 
existenței noastre cotidiene. 

al Forțelor Armate. Dînd viață înal
tului legămint ostășesc, ei sint ho- 
tăriți să devină minuitori iscusiți al 
armamentului și tehnicii moderne de 
luptă, disciplinați și vigilenți apără
tori ai patriei. In același timp, vor 
înfăptui cu abnegație sarcinile încre
dințate pe șantierele economiei na
ționale, aducindu-și contribuția la 
edificarea socialismului in patria 
noastră.

La solemnitățile depunerii jură- 
mintului militar au luat parte gene
ral de armată Ion Ioniță, ministrul 
Forțelor Armate, Grigore Răduică, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Securității Statului. Alexandru Dă- 
nescu, adjunct al ministrului aface
rilor interne, general-malor, membri 
ai colegiilor ministerelor respective, 

ZIUA MARINEI
ORDIN DE ZI

al ministrului Forțelor Armate
ale Republicii Socialiste România

Sărbătorim, la 1 august. Ziua Marinei Republicii Socialiste România în 
condițiile in care muncitorii, țăranii, intelectualii obțin noi succese în edi
ficarea societății socialiste multilateral dezvoltate, ridicind neîncetat indus
tria și agricultura pe noi trepte ale progresului, făurind o cultură demnă de 
epoca pe care o trăim, in climatul deplinei adeziuni și hotăriri a întregului 
popor de a înfăptui neabătut vastul program de acțiune politico-ideologică 
și cultural-educativă, elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român.

Marinarii militari, purtind în inimi exemplul luminos al comuniștilor, 
patrioților și revoluționarilor care și-au închinai viața idealurilor de libertate 
națională și socială, mindri de prezentul luminos și viitorul comunist al pa
triei, iși perfecționează necontenit pregătirea de luptă și politică, măiestria 
marinărească, îndeplinesc cu abnegație și răspundere misiunile încredințate. 
Aplicind in viață măsurile adoptate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.. 
comandanții, organele și organizațiile de partid și ale U.T.C. din unitățile 
Marinei militare consideră ca o îndatorire de onoare ridicarea forței de în- 
riurire a muncii politico-ideologice, de educare marxist-leninistă, patriotică 
și internaționalistă, formarea de marinari cu o înaltă conștiință revoluțio
nară, civică și obștească, gata în orice moment să apere, împreună cu mili
tarii celorlalte arme, cuceririle revoluționare dobîndite de poporul nostru sub 
conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, libertatea, independența 
și suveranitatea patriei, cauza socialismului și păcii.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii și constructorii de nave, îndeplinind sar
cinile trasate de cel de-al X-lea Congres al partidului, înscriu succese tot 
mai însemnate in realizarea de nave moderne, in dezvoltarea și modernizarea 
capacităților portuare. Navele flotei comerciale românești, in continuă creș
tere ca număr și capacitate de transport, deservite de marinari curajoși șl 
destoinici, străbat mările și oceanele ducînd pretutindeni dorința de pace, 
prietenie și colaborare a poporului român. Muncind cu bărbăție, devotament 
și abnegație, acest harnic detașament al clasei noastre muncitoare își aduce 
o contribuție de preț la întărirea și înflorirea patriei, la creșterea prestigiului 
ei în lume.

Cu prilejul acestei sărbători, transmit cele mai calde felicitări marinari
lor militari, muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, constructorilor de nave, 
lucrătorilor din porturi, marinarilor din flota comercială și le urez, tuturor, 
noi și însemnate succese în muncă !

In cinstea Zilei Marinei Republicii Socialiste România,
ORDON :

La 1 august, în garnizoana Mangalia, se vor trage, în semn de salut, 21 
de salve de artilerie !

★
Trăiască Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a socie

tății noastre !
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie

România !
Trăiască Marina României socialiste I

Ministrul Forțelor Armate 
general de armatâ

ION IONIȚA

Republica Socialiști

LA SUCEAVA

încheierea cursurilor de vară 
ale profesorilor de istorie

reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai Uniunii Tinere
tului Comunist, generali și ofițeri su
periori.

Au fost prezenți veterani din răz
boiul antihitlerist, membri ai gărzi
lor patriotice, tineri și tinere din de
tașamentele de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, pionieri.

Jurămîntul militar, eveniment cu 
adinei rezonanțe in inimi și conști
ințe, a răsunat ca o angajare 
profund patriotică a întregii noastre 
armate, gata oriclnd la datorie, în 
slujba intereselor României socia
liste, pentru apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului, indepen
denței și suveranității naționale, 
cauzei socialismului și păcii.

(Agerpres) 

pentru întărirea spiritului partinic, 
a combativității revoluționare în 
întreaga activitate politică, ideolo
gică și educativă. Profesorii de is
torie din 20 de județe ale țării, par
ticipant! la cursurile de vară, orga
nizate la Suceava, își exprimă deplina 
adeziune la acest amplu program de 
acțiune de o excepțională însemnă
tate.

Conștienți de rolul deosebit pe caro 
știința istorică este chemată să-1 joa
ce în formarea conștiinței socialiste 
a generației tinere — se spune in în
cheierea telegramei — ne afirmăm 
hotărirea, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de a ne spori eforturile 
pentru a sădi adînc în conștiința ti
neretului ideile patriotismului socia
list, de a Ie oțeli voința în acțiunea 
de transpunere în viață a mărețului 
program de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, ela
borat de partid.
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P. C. din Danemarca
SlmbAt» dimineața, a plecat apr- 

Copenhaaa delegat» PC. din Dane 
marca, condusa de tovar«sul Freddv 
Mad«en. secretar al C.C »l PC din 
Danemarca, care, la invitația C.C. al 
r <_K a r»cut o s-irit» in tara noastră.

La plecare, delegația a (ost salu- 
’atâ de tovarășii Vasile XHad. șef de 
«ecție 1*  C.C. *1  P.C.R.. Virgil Ca
zacii. membru al C.C. a) P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Secretarul C.A.E.R. a părăsit Capitala
Simbalâ la amiază a părăsit Capi 

raia N V. Faddeev, secretarul Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc. 
• are a participat In cea de-a XXV-a 
sesiune a C.A.E.R

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele ■ 
fost salutat de Radu Constantinescu 
' ’copreședinte al Comisiei guverna 
mentala de colaborare și cooperară

economică și tehnică. Vasile Bucur, 
locțiitor al reprezentantului perma
nent al României in C.A.E.R.. de alte 
persoane oficiale.

A fost de față V. S. Tikunov. mi
nistru consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

(Agerpres)

.orașului Los Angeles Pe stadionul Tineretului a inceput

Cronica zilei
Cu prilejul aniversarii a 80 de ani 

de la crearea Partidului Comunist 
Bulgar, la Ambasada Republicii 
Populare Bulgaria din București a 
avut loc. simbălă la amiază, o con
ferință de presă.

Despre semnificația acestui eveni
ment și activitatea desfășurată de 

.«rtidul Comunist Bulgar pentru e- 
dtficarea societății socialiste in țara 
vecină a vorbit ambasadorul R. P. 
Bulgaria Ia București, Spas Gospo- 
dov.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
ziariști români, atașați de presă șl 
corespondenți ai presei străine.★

Cu prilejul celei de-a 44-a aniver
sări a Zilei Armatei Populare Chine
ze de Eliberare, ministrul Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, general de armată Ion 
loniță, a trimis o telegramă tovarășu

lui Lin Biao, vicepremier al Consi
liului de Stat, ministrul Apărării Na
ționale a Republicii Populare Chine
ze. in care felicită pe militarii chi
nezi și le urează succese tot mai 
mari in opera de perfecționare a mă
iestriei de luptă pentru apărarea 
muncii pașnice a marelui și harnicu
lui popor chinez.

Ministrul afacerilor externe. Corne- 
liu Mănescu, a trimis ministrului afa
cerilor externe al Republicii Algerie
ne Democratice și Populare, Abelazir 
Bouteflika, un mesaj de felicitare, cu 
ocazia celei de-a IX-a aniversări a in
dependenței Algeriei.

în răspunsul său. Abdelaziz Boute
flika mulțumește pentru felicitările 
și urările adresate și iși exprimă do
rința dezvoltării in continuare a rela
țiilor româno-algeriene.

(Agerpres)

Delegația orașului Los Angeles, 
condusă de Sam Yorty, primarul 
acestui oraș, a făcui simbrii a dimi
neața o vizită la Consiliul Popular 
al municipiului București. Oaspeții 
au avut o convorbire cu Dumitru 
Popa, primarul general al Capiial< >. 
Dumitru Joița, prim-vlcepreședinte. 
și cu aiți membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular 
Municipal, cu privire la preocupările 
și activitatea celor două municipali
tăți în diferite domenii.

Conducătorul deh nației americane 
a Inminat. primarului general nl Ca
pitalei cheia de aur a orașului Lo< 
Angeles și a s. mnat iu cart*  a de o 
noaro a municipiului București.

In aceeași zi. delegația orașului Lor 
Angeles a făcut o vizită la Ministe
rul Comerțului Exterior, undo s-a 
mtilnit cu ministrul Cornel Burtica, 
si la Ministerul Turismului, undo u 
avut o convorbire cu llic Voicu, 
prim-adjunct al ministrului, și cu 
nlți membri ni conducerii ministeru
lui.

Primarul general al Capitalei. Du
mitru Popa, a oferit un dejun In 
cinstea delegației din Los Angeles, 
iar primarul Sam Yorlv a oferit in 
cinstea gazdelor, o recepție In saloa
nele Hotelului „Intercontinental* 1.

(Agerpres)

TetratlonuI atletic 
internațional

Semnarea unui protocol româno-francez 
de colaborare in domeniul folosirii energiei

atomice in scopuri pașnice pe anii 1971-1972
între Comitetul de Stat pentru E- 

nergia Nucleară a Republicii Socia
liste România și Comisariatul de e- 
nergie atomică al Republicii Franța a 
fost semnat un Protocol de colaborare 
in domeniul folosirii energiei ato
mice in scopuri pașnice pe anii 
1971—1972.

Din partea română documentul a 
fost semnat de prof. Loan Ursu, 
președintele Comitetului de Stat pen

tru Energia Nucleară, și din partea 
franceză de Andre Girâud. adminis
tratorul general al Comisariatului de 
energie atomică.

Protocolul prevede acordarea reci
procă de burse pentru specializare, 
realizarea unor proiecte comune de 
cercetare, efectuarea de vizite reci
proce dc specialiști, precum și schim
buri de informații sl documentații.

(Agerpres)

Un nou produs al Combinatului 
de fibre artificiale din Brăila

Pe stadionul Tinerelului din Capi 
(ala ieri n uvut loc deschiderea fes
tiva a celei de-a XV-a ediții jubill 
are a Tetratlonului internațional al 
prieteniei. La festivitatea de deschi
dere au fost prozeliți tovarășul Du
mitru Popa - primarul general al 
Capitalei președintele de onoare 
al .\lei de-a XV-a ediții jubiliare a 
Tetratlonului, și tovarășul Anghel A 
lexe, președintele C.N.E.F.S.

Pe pista de concurs au defilai cele 
zece delegații ale tinerilor sportivi 
din Bulgaria. Cehoslovacia, Franța. 
Finlanda, R. D. Germană, R. P. Mon 
gola. Polonia. Ungaria, U.R.S.S. și 
România. In cadrul festivității inau 
gurale, căpitanul echipei române, e- 
levul Bogdan lonescu, a aprins fla
căra competiției și a rostit jurămin- 
lul Tetratlonului. Apoi tovarășul Vir- 
giliu Radulian, președintele Consiliu
lui Național al Organizației Pionie
rilor, a salutai parlicipanții, uriu- 
du-le succes in întreceri.

O dată încheiată festivitatea de 
deschidere a tradiționalei competiții 
sportive pionierești, pe culoarele de 
alergări și la groapa de sărituri au 
inceput întrecerile propriu-zise. In 
proba de (iO m plat, atit la băieți cit 
și la fete, aproape fiecare serie de 
cite 5 alergători sau alergătoare a 
însemnat de fapt o veritabilă finală, 
intre primul și ultimul clasat dife
rența de timp fiind de citeva zecimi 
de secundă. Chiar in prima serie a 
băieților, publicul spectator — for
mat in marea lui majoritate din pio
nieri și școlari bucureșteni — avea să 
remarce lupta foarte strinsă ce s-a 
dat pentru ocuparea primului loc, cu

un timp cit mai bun. Alfeev Serghel 
(U.R.S.S.) și Ignaczewski Jan (Po
lonia) au fost cronometrați cu ace
lași timp (7.4 sec.). Kavko Vasee 
(Finlanda) cu 7,5 sec., Popa Lucian 
(România) cu 7,6 sec., iar Gaal los- 
•/.<•( (Ungaria) cu 7,7 soc. In întrece
rea băieților cel mai bun timp l-a 
înregistrat Buiamtogtou Basarvam 
(11. P. Mongolă) — 7.3 sec. La sări
tura in lungime, o încercare exce
lentă a realizat pionierul nostru Ger
hard Htlbner — 5.98 ni. cel mai bun 
rezultat al zilei.

Proba de viteză a fetelor a rele
vat calitățile de sprintere ale repre
zentantelor pionierilor noștri — 
Doina Spinu și Vanda Blotor, prima 
cronometrată in 7,8 sec., jar cea de-a 
doua in 7,9 sec., rezultate cu care de 
fapt ar fi putut ocupa locuri onora
bile... chiar in întrecerile băieților. 
Este de remarcat că Doina Spinu a 
dominat net și întrecerea de săritură 
in lungime, sărind 5.61 m. A doua 
performanță la această probă a rea
lizat-o Pataki Zsuzsa (Ungaria) — 
5.13 m. De observat că. după două 
probe, pe primele locuri — cu șanse 
aproximativ egale la obținerea unui 
loc fruntaș și iu clasamentul final 
al tetratlonului — il au Doina Spinu 
(208 puncte). coechipiera ei Iepure 
Lucia și Pataki Zsuzsa (Ungaria), 
ambele cu cite 170 puncte. Tatana 
Navratikova (Cehoslovacia) cu 169 
puncte.

întrecerile se încheie astăzi, o data 
cu disputarea (de la ora 9) a pro
belor de săritură in înălțime și a- 
runcare a mingei de oinâ.

I. D.
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Luna august va fi călduroasă
Potrivit prognozei Institutului 

de Meteorologie și Hidrologic, 
luna august va fi călduroasă și 
in general frumoasă. Precipita
țiile. mai ales sub formă de a- 
verse. vor avea o repartiție neu
niformă pe teritoriul țării. Ele 
■' or fi mai reduse in Banat și 
Oltenia și apropiată de valorile 
normale in celelalte regiuni.

In perioada 1—6 august, vre
mea va fi u«pr instabila in pri
mele doua zile îndeosebi in zo
nele de deal și de munte. In- 
nourări de scurtă durată se aș
teaptă mai ales după-amiază și 
spre seară, cind pe alocuri se 
\ or semnala ploi sub formă de 
averse, însoțite de descărcări 
electrice și de intensificarea vîn- 
tului. în restul intervalului (3—6 
august) vremea se va ameliora, 
iar posibilitățile de ploaie vor fi 
reduse. Temperatura va marca 
o scădere de cîteva grade la 
început, apoi va crește atingind 
în Olteni?., Muntenia, Dobro- 
gea și sudul Moldovei, valori 
de 29—34 grade. în celelalte re
giuni ale țării cele mai ridicate 
temperaturi vor fi cuprinse în
tre 28—31 grade. Temperaturile 
minime vor oscila intre 12—22 
grade.

Intre 7—15 august, vremea va 
fi frumoasă și călduroasă cu cer 
variabil, mai mult senin. Spre 
sfirșîtul acestui interval se vor 
semnala ploi slabe, locale, în 
Oltenia, Banat, Crișana, Mara
mureș și în zona muntoasă. Via
tul va sufla in general slab. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 14—22 grade, iar 
maximele între 26—35 grade.

In aceste condiții, apa din sol 
se va evapora în cantități mai 
mari decit cele provenite din 
precipitații, mai ales in sudul 
și sud-vestul țării. Conținutul de 
umiditate al solului va scădea 
sensibil in Oltenia, vestul Mun
teniei, Dobrogea și Banat. în 
celelalte zone, deficitul de apă 
se va resimți îndeosebi în stra
tul superficial, solul avînd re
zerve în profunzime din preci
pitațiile lunilor precedente. 
Culturile, inclusiv cele succe
sive, vor avea o evoluție apro
piată de normal, menținîndu-și 
potențialul productiv ridicat in 
Bărăgan, Moldova, in cea mai 
mare parte a Transilvaniei și în 
Dobrogea.

întrebam nu demult, intr-o 
anchetă economică apărută in 
ziarul nostru, de ce nu func
ționează mașina de filat bast, cu 
care fusese dotat, de la început. 
Combinatul de fibre artificiale 
(C.F.A.) de la Chiscani-Brăila.

Noțiunile pe care le aveam 
atunci despre filarea basțului 
erau generale, ne mărturisește 
inginerul șef Valeriu Leonte. 
Ne lipsea o tehnologie de filare 
și, drept să vă spun, nici ma
șina nu prea corespundea.

De cîtva timp insă, mașina de 
filat bast produce. Care este 
secretul ? Un colectiv format 
din ingineri și tehnicieni ai 
combinatului și-au asumat ca 
sarcină soluționarea problemei 
privind fabricarea basțului. 
După studii amănunțite, ei au 
trecut la obținerea unor probe 
de fabricație. Rezultatele obți
nute de inimoșii specialiști, con
duși de inginerul șef Valeriu 
Leonte, le-au întărit convinge
rile că trebuie executate cîteva

modificări la mașină. „Am exe
cutat și aceste modificări, ne 
declară el — și acum, cu echi
pamentele pe care le avem in 
dotare, putem produce doua 
sortimente de bast : unul in 
bandă îngustă, de 4—6 mm lă
țime, și un al doilea, tot in 
bandă, de 10—12 mm lățime.

Rezultatul obținui se inscrie 
pe linia folosirii integrale a ca
pacităților de producție. Tot
odată, el contribuie la diversifi
carea producției. Pentru că, in 
gama produselor pe care le li
vrează în prezent Combinatul 
de fibre artificiale — celofibră 
în sortimente multiple, rețele 
cord, sulfat de sodiu, sulfura de 
carbon, diverse sortimente de 
carboxil-metil-celuloză, celofan 
lăcuit și nelăcuit etc. — se in
scrie de acum înainte și acest 
nou produs — bastul.

N. Grigore-MĂRAȘANU 
corespondentul „Scînteii"

Hîrtia de Pa las

Agerpres)

în 16
Fabrica de celuloză și hîrtie 

Palas din Constanța este prima 
unitate din țară care folosește 
drept materie primă paiele de 
cereale. Prin valorificarea su
perioară a acestei importante 
resurse de materie primă din 
Dobrogea, producția a cunoscut 
o dinamică mereu ascendentă, 
urcind neîntrerupt treptele celei 
mai înalte calități. De la

f W •țari
începutul anului producția glo
bală a fort depășită cu aproape 
5 milioana lei. Peste 30 000 kg 
hîrtie au fost livrate suplimen
tar unor beneficiari externi, 
care sint tot mai numeroși și 
absorb aproape 70 Ia sută din 
producția anuală de hîrtie a fa
bricii. Hîrtia de Palas se expor
tă azi în 16 țări din Europa, 
Asia șl Africa.
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(Urmare din pag. I)
ele. oricit de mult se va dezvolta in
terdependența in producție intre di
ferite sectoare de activitate, aceasta 
nu trebuie să ducă in nici un fel la 
încălcarea suveranității naționale, nu 
trebuie să impieteze cu nimic asupra 
dreptului partidului comunist din fie
care țară, al clasei muncitoare — care 
este clasa conducătoare — al poporu
lui respectiv, de a hotărî de sine stă
tător programul dezvoltării, potrivit 
Vro prici voințe".

Desfășurarea lucrărilor sesiunii,
oglindite in Comunicatul adoptat,
a~adus contribuții de seamă cu pri
vire la problema integrării in cadrul 
C.A.E.R. Se știe că această noțiune, 
care s-a introdus in Limbajul econo
mic internațional, a format obiectul 
unor multiple preocupări și discu
ții, in cursul cărora au fost ex
primate diferite păreri, opinii, punc
te d? vedere. Partidul nostru 
a subliniat că integrarea socia
listă trebuie abordată distinct de 
scopul ce i se acordă in relațiile ca
pitaliste și că nu înseamnă afectarea 
ir.dependenței și suveranității națio
nale, nu duce la crearea unor orga
nism*  de planificare și organizare 
suprastatală. Prin integrare înțelegem 
o diversificare și lărgire a formelor 
de colaborare, care, respectind deci
ziile suverane ale fiecărui partid, ale 
fiecărui guvern din țările membre ale 
Consiliului, să ducă la dezvoltarea 
mai rapidă a forțelor de producție, 
la sporirea continuă a productivității 
muncii sociale, la apropierea și ega
lizarea treptată a nivelurilor de 
dezvoltare ale țărilor, la ridicarea 
nivelului de trai al popoarelor. — 
prin coordonarea planurilor, prin- 
tr-o mai bună specializare și 
cooperare în producție care să per
mită acoperirea necesarului de ma
terii prime, fabricarea de produse 
de serii mari, de mașini și utilaje de 
Înaltă tehnicitate ; prin folosirea unor 
forme noi, eficiente, de colaborare 
in domeniul șliinței și tehnicii, al 
pregătirii cadrelor de specialiști ; 
prin lărgirea relațiilor de comerț 
exterior. Integrarea este expre
sia unul proces economic obiec
tiv, care se produce pe plan 
internațional și anume interdepen
dența in producție a diferitelor 
țări, in condițiile economiei moderne, 
ale intensificării schimbului de valori 
materiale, ale desfășurării revoluției 
tehnico-șliințifice contemporane pe 
V.an mondial. Concepția despre inte

grare este exprimată în Comunicatul 
sesiunii C.A.E.R. în care se sublinia
ză că : „Integrarea socialistă nu este 
însoțită de crearea de organe supra- 
naționale1*,  că „dezvoltarea integrării 
economice socialiste reprezintă un 
proces conștient și planic reglementat 
de partidele comuniste și muncito
rești și guvernele țărilor membre ale 
C.A.E.R.* 1. In același sens, Programul 
complex precizează cu claritate că in
tegrarea economică socialistă se des
fășoară pe baza liberului consimtă- 
mint deplin și nu este însoțită de 
crearea de organe supranaționale, nu 
afectează problemele planificării in
terne, ale activității financiare și de 
gestiune.

în legătură cu aceasta, pe bună drep-

mă, încredere și prietenie reciproca. 
Este convingerea fermă a țării și 
poporului nostru că adoptarea Pro
gramului complex fundamentat pe 
asemenea principii este de natură 
să impulsioneze dezvoltarea și a- 
dincirea colaborării dintre statele 
membre ale C.A.E.R., in interesul 
fiecăreia dintre ele, al cauzei ge
nerale a socialismului.

Cooperarea multilaterală a țărilor 
socialiste nu are și nu poate avea alt 
obiectiv și sens fundamental decit 
accelerarea dezvoltării economice, 
progresul material și spiritual al so
cietății din fiecare țară socialistă 
in parte, căci tocmai prin reali
zările obținute de fiecare (ară so
cialistă in dezvoltarea ci multllate-

naționale, egalizarea treptată a ni
velurilor dezvoltării economice, creș
terea bunăstării poporului. Nu in- 
cape indoială că, stimulind către 
acest scop progresul multilateral al 
fiecărei țări socialiste și dezvoltarea 
in numele acestui obiectiv a rela
țiilor de colaborare dintre ele, Pro
gramul adoptat va servi la obține
rea de noi succese în lupta acestor 
popoare spre binele lor propriu, al 
înfloririi națiunilor socialiste, al cau
zei clasei muncitoare și forțelor pro
gresului din lumea întreagă.

Definind căile concrete, termenele 
acțiunilor de colaborare legate de so
luționarea unor probleme economice 
importante, cum sînt problemele 
combustibilului, materiilor prime.

După două zile, India — Romania 1-1
Partida de dublu s-u întrerupt din cauza întunericului
Pe terenul central, (cu iarbă) al 

Clubului național de sport din Delhi 
s-a desfășurat ieri partida de dublu 
din meciul de tenis India — Româ
nia, semifinală interzonală a „Cupei 
Davis". Cele două echipe au prezen
tat in joc cuplurile cele mai reduta
bile, formate din rachetele-vedetă 
ale tenisului respectiv ; India a con
tat pe cuplul Premjit Lall, Jaideep 
Mukherjea, iar România pe cuplul 
Ilie Năstase, Ion Țiriac. Partida nu 
s-a putut termina. întrucit jocul — 
de mare intensitate și de un echili
bru perfect — s-a prelungit mult, 
pină spre seară, întunericul impie-

dicind la un moment dat continuarea 
schimbului de mingi.

Primul set a revenit relativ ușor 
tenismanilor noștri, cu 6—3. Setul 
doi avea să fie ciștigat de cuplul in
dian. la mare luptă (8—6). Joc la fel 
de dîrz și în setul al treilea. La sco
rul de 6—5 pentru Lall, Mukherjea, 
arbitrul intilnirii — constatînd căde
rea întunericului oprește partida. Ea 
va fi reluată astăzi.

Celelalte două partide de simplu 
ale meciului se vor disputa în conti
nuare. Năstase il va intilni pe Lall. 
iar Țiriac pe Mukherjea.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Cele mai tinere campioane dc 

șaii. Din Bacău. corespondentul 
„Scînteii", Gh. Baltă, ne transmite : 
Timp de aproape două săptămini lu 
Bacău s-â "desfășurat finala căhfpib- 
naiului de-șah- pentru junioare. Ti
tlul dc campioană națională și 
medalia de aur au revenit gălățencei 
Rodica Neofit, care a acumulat 8 
puncte din 11 posibile. Celelalte două 
medalii au revenit Danielei Nicola 
(Ploiești) și Mihaelei Tuța (Tg. Mu
reș).

• HOCHEI PE GHEAȚA. — Echi
pa de hochei pe gheață Dinamo Bucu
rești, aflată in turneu în R.F. a Ger
maniei, a jucat cu formația V.F.L. din 
Bad-Nauheim. Hocheiștii vest-ger- 
mani au terminat învingători cu 
scorul de 7—4 (1—0, 4—3. 2—1).

e HANDBAL. — La Veszprem 
(Ungaria) a inceput competiția in
ternațională feminină de handbal, 
dotată cu „Cupa Balaton1*.  în pri
mul meci, echipa României a intil- 
nit selecționata Olandei, pe care a 
învins-o cu scorul de 9—8 (4—3). In
tr-un alt joc, reprezentativa Iugo

slaviei a întrecut cu scorul de 15—8 
(0—1) selecționata orașului Vesz
prem.

• CEA DE-A 5-A EDIȚIE A 
SPARTACHIADEI DE VARA A PO
POARELOR U.R.S.S., grandioasa ma
nifestare de masă și de performanță 
a sportului sovietic, a luat sfîrșit pe 
stadionul „V. I. Lenin**  din Moscova, 
unde peste 100 000 de spectatori au 
asistat la festivitatea de închidere .și 
la parada echipelor participante. 
Timp de două săptămini, finaliștii 
actualei ediții a Spartachiadei și-au 
disputat intiietatea la 24 de disci
pline sportive, oferind întreceri spec
taculoase și de un inalt nivel tehnic, 
ilustrate de cele 18 noi recorduri 
mondiale, 19 recorduri europene, 31 
recorduri unionale stabilite cu acest 
prilej.

La finalele Spartachiadei au asis
tat și numeroși oaspeți de peste ho
tare, printre care conducători ai or
ganizațiilor sportive din țările socia
liste, președintele C.I.O., Averry 
Brundage, președinți ai unor fede
rații sportive internaționale.

B H B B B B
de noi și noi state pe calea socia
lismului. In acest sens, sesiunea, 
consemnind că la înfăptuirea acțiu
nilor prevăzute in Programul com
plex poate participa total sau parțial 
oricare țară nemembră a C.A.E.R.. 
a exprimat hotârirea țărilor membre 
de a dezvolta colaborarea economică 
și tehnico-științifică cu celelalte țări 
socialiste — ceea ce are o însemnă
tate deosebită nu numai pe plan e- 
conomic, dar și pe plan politic, pen
tru afirmarea cauzei unității și în
tărirea solidarității intre toate țările 
socialiste.

Este relevată, de asemenea, dorința 
de a extinde legăturile economice eu 
țările in curs de dezvoltare și cu 
țările capitaliste dezvoltate. Aceste

SESIUNEA A XXV-A A C.A.E.R. DE EA BUCUREȘTI
t

tate se poate aprecia ca deosebit de 
important faptul că in Programul a- 
doptat sint reafirmate principiile 
din Statutul C.A.E.R. care proclamă 
că acest organism este fondat pe 
baza egalității suverane a țărilor 
membre, că colaborarea economică 
între țările membre se desfășoară po
trivit principiilor egalității depline 
în drepturi, respectării suveranității 
și intereselor naționale, ale avanta
jului și ajutorului reciproc. Dezvol- 
tind aceste prevederi. Programul 
complex subliniază că la baza acti
vității C.A.E.R. stau principiile 
internaționalismului socialist, res
pectării suveranități! de stat, in
dependenței și intereselor na
ționale, neamestecului în treburile 
interne ale țărilor, egalității depline 
in drepturi și liberului consimțătnint, 
avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești. Promovarea consecventă, 
integrală a acestor principii, verifi
cate de viață ca fiind cheia unor 
raporturi de colaborare rodnică, are 
o însemnătate hotăritoare pentru 
procesul adinclrii și perfecționării 
colaborării dintre țările C.A.E.R., — 
deoarece forța și eficiența acestor 
principii constă in aceea că favori
zează afirmarea și progresul fiecă
reia dintre țări, înflorirea fiecărei 
națiuni socialiste și, totodată, avin- 
tul lor general, statornicirea unui 
climat de conlucrare frățească, de sti-

ralâ, crește forța tuturor țărilor so
cialiste, se afirmă superioritatea noii 
orinduiri, se întăresc pozițiile socia
lismului în lume, se asigură spori
rea capacității de atracție a ideilor 
niarxism-lcninismului asupra con
științei popoarelor. In acest sens, 
oamenii muncii din România socia
listă, educați de partid in spiritul 
patriotismului socialist și al interna
ționalismului proletar, muncesc cu 
abnegație pentru a da viață progra
mului grandios de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, cu conștiința că în acest fel. 
prin rezultatele cit mai bune in ri
dicarea edificiului noii societăți, prin 
dezvoltarea sănătoasă și plină de 
avint a economiei naționale, iși în
deplinesc îndatorirea față de patria 
socialistă și, totodată, răspund obli
gației internaționaliste de căpetenie 
de a-și aduce contribuția la întărirea 
forțelor socialismului și afirmarea 
superiorității sale.

In concordanță cu această necesi
tate, Comunicatul sesiunii precizează 
că scopul procesului de adincire a 
colaborării este acela de a contribui 
la soluționarea cu succes a celor mai 
importante sarcini social-economice 
ale țărilor membre, dezvoltarea con
tinuă a forțelor de producție, atin
gerea unui înalt nivel tehnico-știin- 
țific, formarea unei structuri moder
ne, de înaltă eficiență a economiilor

utilajelor perfecționate. Programul 
complex constituie un amplu 
plan de activitate prevăzut a se reali
za pe etape, in decurs de 15-20 de 
ani, o bază a perfecționării planice 
în continuare a sistemului relațiilor 
economice internaționale dintre țările 
membre ale C.A.E.R.

Desigur, adoptarea acestui program 
marchează un inceput de drum 
bun ; elaborarea unui program ju
dicios este o premisă de seamă pen
tru o activitate rodnică ; dar. o dată 
depășită această etapă, esențial de
vine modul in care prevederile sale 
concrete sint aplicate. Partidul și gu
vernul, poporul nostru iși exprimă 
convingerea că același spirit con
structiv, de înțelegere reciprocă și 
conlucrare tovărășească, care a per
mis adoptarea în unanimitate a pro
gramului, se va transforma intr-un 
atribut permanent al activității prac
tice pentru traducerea in viață a pre
vederilor sale.

Așa cum se știe, incă de la origine, 
C.A.E.R.-ul nu a fost conceput ca o 
organizație închisă, ci, dimpotrivă, ca 
una deschisă atit colaborării cu cele
lalte țări socialiste, cit și cu alte 
state care doresc acest lucru. Fără 
indoială că progresele pe această 
cale ar corespunde cerințelor de- 
curgînd din perspectiva internațio- 
nallstă a dezvoltării colaborării largi 
intre toate țările socialiste, a pășirii

prevederi țin seama de cerințele 
obiective ale lumii contemporane, ale 
extinderii relațiilor de colaborare 
cu celelalte țări ale lumii, in
diferent de orinduire socială. Dez
voltarea largă a schimburilor econo
mice, a cooperării pe plan tehnico- 
științific și in alle domenii între 

, toate statele, fără deosebire de sis
tem social, participarea largă la cir
cuitul mondial de valori materiale si 
spirituale este în lumea de azi o ne
cesitate imperioasă a progresului so
cietății in fiecare țară, o cerință 
fundamentală a coexistenței pașnice, 
a colaborării internaționale — și tot
odată o cale primordială a promo
vării destinderii și consolidării păcii, 
a unui climat de încredere și apro
piere intre popoare.

Desfășurarea lucrărilor sesiunii 
demonstrează o dată mai mult că a- 
tunci cind se pornește de la res
pectul față de punctul de vedere al 
îiecărei din părți, cind se manifestă 
de către toți dorința de a veni in 
intimpinarea intereselor fiecărei țări 
participante, cind se afirmă voința 
și practica dc a pune pe prim plan 
ceea ce este comun țărilor socialiste, 
ceea ce este fundamental și trebuie 
să prevaleze, se poale ajunge la re
zultate pozitive, la înțelegeri accep
tabile pentru toate părțile. Aceasta 
este singura cale care poate duce la 
depășirea divergențelor, la întărirea

unității și colaborării dintre țările 
socialiste. Un asemenea mod de a- 
bordare a problemelor și de conlu
crare, de organizare și dezvoltare a 
relațiilor reciproce corespunde inte
reselor construcției socialiste in fie
care țară in parte și, in același timp, 
necesităților dezvoltării coeziunii tu
turor țărilor care construiesc noua 
orinduire, intereselor unității tutu
ror forțelor socialismului și progre
sului. Din acest punct de vedere, 
prin modul in care s-a desfășurat, 
prin spiritul și rezultatele sale, 
prin documentele adoptate, sesiu
nea de la București a C.A.E.R. va 
sluji fără îndoială intereselor co
laborării țărilor socialiste, cauzei 
unității și coeziunii lor. In acest spi
rit acționează constant și cu toaîă 
fermitatea Partidul Comunist Ro
mân, care consideră drept o înaltă 
îndatorire a sa de a milita neobosit 
pentru dezvoltarea colaborării, atit 
cu țările socialiste membre ale 
C.A.E.R.. cit și cu toate celelalte țări 
socialiste, de a acționa pe toate căile 
pentru a-și aduce contribuția pro
prie, activă, la depășirea dificultă
ților, la intărirea unității tuturor ță
rilor socialiste, a întregii mișcări co
muniste și muncitorești, la unirea 
tuturor forțelor antiimperialiste. De 
asemenea, partidul și statul nostru 
vor promova și in viitor) politica de 
colaborare cu țările in curs de dez
voltare. sprijinind lupta lor pentru 
dezvoltare de sine stătătoare și pro
gres. pentru consolidarea independen
ței lor naționale, pe calea afirmării 
intereselor proprii, a progresului e- 
conomic și social, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de libertate și o viață mai 
bună a popoarelor acestor țări. Tot
odată, partidul și statul nostru vor 
acționa pentru lărgirea colaborării cu 
toate țările lumii, fără deosebire de 
sistem social, in spiritul coexistenței 
pașnice, în interesele destinderii, în
țelegerii și colaborării, al asigurării 
unei lumi a păcii și prieteniei între 
popoare.

Expriniîndu-și deplina aprobare 
fală de rezultatele sesiunii C.A.E.R., 
față dc activitatea delegației române, 
oamenii muncii din țara noastră, în
tregul popor român iși manifestă din 
nou adeziunea totală, fermă, entu
ziastă la întreaga politică internă și 
externă a Partidului Comunist Ro
mân, a guvernului României socia
liste, pătrunsă de spiritul înaltei 
responsabilități față de interesele 
fundamentale ale națiunii, față de 
cauza unității și prieteniei țărilor 
socialiste, față de cauza socialismu
lui în lumea întreagă, a libertății, a 
păcii și colaborării intre popoare.

I încă o piesă 
| la dosarul 
I bacșișului
’ Achiziționind înlr-un scurt 
Itimp numeroase bunuri, printre 

care un apartament de 72 000 lei. 
diverse obiecte dc mobilă, pre-

■ cum și o importantă sumă de 
I bani, Maria Povățeanu, garde- 
I robieră și, după caz, debarasoare 
’ la restaurantul „Union" turn din 
I București, a fost chemată in fata

comisiei pentru controlul averi
lor pentru justificarea acestor

I achiziții. Dosarul fiind în curs 
de cercetare, nu ne vom pro
nunța asupra sa. Reține insa a- 
tenția un aspect din declarația

I celei in cauză. Pe lingă salariul 
de 920 lei lunar, dumneaei in
casa — după propriile-i calcule

I _ Sui) formă de bacșiș sume 
I intre 1000—1 500 de lei in fie- 
I care lună ! Adică „o sursă supli- 
. mentară" de incă un salariu și 
I jumătate, pe lingă remunerația.
I pentru munca prestată. Dincolo 
1 de aspectele pe care le va re- 
Iține instanța din această declara

ție, ea adaugă incă o piesă la 
„dosarul" voluminos al bacși-

. șului.

Un tren oprit
I la timp
I Povestea este scurtă și nu 

lipsită de haz. Gheorghe Zaha- 
Iria, casier remizier la Consiliul 

popular al comunei Corlătem 
(Botoșani), pornise intr-una din

I zilele trecute, in interes de ser
viciu. in satul vecin-Mateeni. 
Nu se știe exact cîți bani a in- 
casat in ziua respectivă. Se știe

Iinsă că, in satul amintit, a tras 
la măsea pînă a uitat și pe unde 
să se întoarcă acasă. A luat-o

■ pe o scurtătură ce trecea peste 
| linia ferată ; s-a împiedicat de 
I traverse, a căzut jos și... a a- 

dormit. Din întimplare, a trecut
I apoi pe același drum și Culiuc 
I P. Mihai, in virstă de 14 ani. A 
• încercat să-1 ridice și să-l dea 
Ila o parte. Era insă imposibil.

In timp ce copilul se lupta cu 
„colosul" turmentat, și-a făcut 
apariția un tren personal. Fără 

I să mai stea pe ginduri. băiatul 
I a pornit in intimpinarea lui. dind 
’ semnalul de oprire. O frină 
I bruscă și locomotiva s-a oprit

la cițiva metri de Gheorghe Za- 
haria. care zăcea beat pe linia 

. ferată, in apropierea stației 
I C. F. R. Mateeni. Mecanicul 
I locomotivei l-a ridicat și l-a 

transportat pină la Dorohoi.

IDupă ce s-a trezit, i s-a comu
nicat că a fost îndepărtat din 
funcția ce o îndeplinea. Și să fie

| mulțumit că a scăpat cu atit !

| A plătit
I cu viața

Se știe cite pericole implică

I conducerea vehiculelor in stare 
de oboseală. Mulți insă ignoră 
această primejdie și consecin
țele devin, uneori, fatale. Iată

Iun exemplu. Deși povățuit să 
nu plece la drum, Mihail Ata- 
nasie Marin, inginer la Trustul

Inr. 2 instalații montaj din Ca
pitală, a pornit, in toiul nopții, 
cu autoturismul 4-B-1923. din 
Constanța spre București. Către

I ora 3,30, in dreptul comunei Ma- 
I nasia (Ilfov), oboseala l-a bi- 
• ruit și imprudentul conducător 
Iauto a ațipit la volan. Nu se 

știe cit. Poate doar citeva clipe. 
Suficiente insă ca vehiculul, scă
pat de sub supraveghere, să-și

I schimbe direcția și să intre în- 
I tr-un stîlp. In urma tamoonării, 
1 șoferul și-a pierdut viața.

I Anotimpul
I Deltei
IDe la 1 iunie a.c., Delta a in

trat in sezonul său de virf. Pină 
în prezent, ea a primit, prin a-

Igeriția județeană de turism Tul- 
cea și Biroul de turism pentru 
tineret, peste 23 000 de turiști 
. din țară și din străinătate. A- 

I ceasta, in afara miilor de turiști 
I venifi pe cont propriu. Compa- 
1 ratio cu aceeași perioadă a a- 
I nului trecut, numărul turiștilor 
I străini este mai mare cu aproape 
I 7 000, iar cel al turiștilor din 
Ifară a crescut de peste patru 

ori. Practic, in acest sezon tu
ristic, populația Deltei Dunării 
s-a dublat. Este, să recunoaștem,

| o performanță.

■ La Huși...
I IIușul este înconjurat, după 
Icum se știe, de podgorii care 

produc în fiecare an mari can
tități de vin. Și totuși, in uni
tățile de desfacere a vinului din 

I localitate, de multe ori, nu se 
I găsește nici strop de vin de 
• Huși ! Magazinul de desfacere 
I al I.A.S. Huși are din abundență 
I vin de Bucium, de Panciu, dar 
I foarte rar de Huși. Cum se ex- 
I plică această anomalie ? In a- 

nul 1970, unitățile O.C.L. Huși 
aveau in stoc cantități mari de 
vin și plăteau penalizări pentru 

Iele. Ca să nu li se întimple a- 
celași lucru și în 1971, au redus 
masiv din cantitățile pentru con-

Itractare I Acum, nu mai au nici 
stocuri, dar nu mai au nici vin. 
Și, in această situație, il mai a- 
Iduc, din cind în cind, de pe la... 
Birlad, Iași sau Focșani ! Cine 
și din ce fonduri se suportă 
dare acest soi de transporturi

■ Încrucișate ?

’ Rubrică redactată de :

I Dumitru TIRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților
I „Scînteii"



viața internațională______

Ostosi ai forțelor guvernului provizoriu revoluționar al Republicii Vielna- 
mulul de Sud intr-o misiune de luptă pe un rîu din provincia Quang Tri

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Agen
ția TASS informează că delegația 
P.C.U.S., condusă de B. N. Ponoma- 
riov, secretar al C.C. al P.C.U.S., care 
s-a aflat intre 20 și 30 iulie in Repu
blica Arabă Unită, unde a participat 
la lucrările Congresului Național al 
Uniunii Socialiste Arabe, a avut În
trevederi și convorbiri la Comitetul 
Central al U.S.A.

Reprezentanții celor două partide 
au efectuat un schimb de păreri in 
legătură cu măsurile concrete in do
meniul dezvoltării contactelor de par
tid in perioada următoare.

în cursul întrevederilor dintre cele 
două părți, a avut loc, de asemenea, 
un schimb de păreri asupra proble
melor internaționale actuale, îndeo
sebi asupra situației din Orientul 
Apropiat. Reprezentanții P.C.U.S. au 
declarat că Uniunea Sovietică și par
tidul său comunist sprijină cu hotă- 
rire lupta poporului egiptean și a 
altor popoare arabe pentru retragerea 
trupelor israelienc de pe toate terito-

riilc arabe ocupate In iunie 1967 și 
asigurarea drepturilor legitime ale 
poporului arab al Palestinei.

„Părțile, relevă agenția, și-au ex
primat convingerea că anticomunis
mul aduce prejudicii năzuințelor de 
eliberare și intereselor naționale ale 
popoarelor șl că nu trebuie să existe 
loc pentru anticomunism, care slujeș
te doar interesele cercurilor imperia
liste și reacționare internaționale, 
încercările de a răspîndi anticomu
nismul ui măresc scindarea rindurilor 
luptătorilor revoluționari arabi îm
potriva imperialismului, pentru asi
gurarea dreptului popoarelor arabe la 
o dezvoltare liberă și independentă. 
Aceste încercări urmăresc, de aseme
nea, să slăbească solidaritatea și co
laborarea dintre popoarele arabe și 
prietenii lor".

Cele două părți au realizat o înțe
legere asupra planului legăturilor de 
partid și obștești pe anii 1971—1972, 
relatează in încheiere agenția TASS.

(TVINTAREA PREȘEDINTELUI AEIENDE

SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager- 
pres). — îndeplinirea programului 
guvernului Unității Populare consti
tuie principala noastră sarcină, a de-

• DECLARAȚIA ministru- 
LLT PERUAN AL AFACERI
LOR EXTERNE

LIMA 31 (Agerpres). — „In lmpre- 
jurările actuale in care pe continen
tul american au loc transformări vi
guroase in direcția depășirii stadiului 

subdezvoltare, O.S.A. trebuie să 
devină un instrument util în lupta 
pentru Independența economică", de
clară ministrul peruan al afacerilor 
externe, Mercado Jarrin, intr-un me- 
saj trimis Consulului Permanent , al 
Organizației Statelor Americane, în
trunit în sesiune extraordinară pen- 
tj a aniversa ziua independenței 
Republicii Peru. Relațiile promovate 
In cadrul organizației, se spune în 
continuare în document, trebuie să 
fie întemeiate pe respectarea strictă 
a principiului egalității juridice a 
•datelor și a celorlalte norme ale 
dreptului internațional, finind in per
manență seama de realități. De ase
menea. in legăturile dintre țările 
membre trebuie să fie înlăturate 
orice amenințări sau presiuni, sâ fie 
eliminate orice tentativă de pater
nalism.

clarat președintele Republicii Chile, 
Salvador Allende, in cadrul discursu
lui rostit la cea de-a 15-a convenție 
națională a Partidului radical. Trans
punerea cu succes in viață a acestui 
program va permite deschiderea căii 
spre edificarea unei societăți socia
liste. în lupta împotriva forțelor im
perialiste și a rcacțiunii interne, a 
arătat președintele, se impune cu ne
cesitate întărirea in continuare a 
coeziunii tuturor forțelor participante 
in Frontul Unității Populare in care 
un rol important îl are Partidul ra
dical.

Președintele chilian a evidențiat că 
această unitate a permis realizarea 
unor obiective importante, printre 
care naționalizarea întreprinderilor și 
băncilor, trecerea la înfăptuirea re
formei agrare și alte măsuri luate in 
interesul celor ce muncesc.

Președintele Salvador Allende a sub
liniat „importanța creșterii produc
ției industriale și agricole, sarcină la 
fel de importantă ca și cucerirea pu
terii politice". Guvernul Unității 
Populare, a spus el, este hotărit să 
lupte pentru lichidarea sărăciei și 
șomajului, pentru progresul Întregii 
societăți chiliene.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — In
tr-un comunicat al agenției TASS 
se arată că „cercurile conducătoare 
sovietice urmăresc cu atenție eveni
mentele din Sudan. Ele au făcut și 
fac toți pașii posibili in dorința de 
a pune capăt terorii singeroase de 
masă dezlănțuite împotriva forțelor 
progresiste și național-democratice 
ale țării, inclusiv împotriva condu
cătorilor și membrilor " ’ ’’ '
Comunist din Sudan".

Președintele Prezidiului 
Suprem al U.R.S.S., N. V. 
se menționează in comunicat, a a- 
dresat, la 25 iulie, șefului statului 
sudanez, generalul Numeiry, un me
saj conținind apelul de a nu se pro
nunța sentințe aspre împotriva mi- 
litanților pe tărim obștesc din Sudan 
deferiți Tribunalului Militar.

Manifestind o îngrijorare serioasă 
in legătură cu continuarea terorii, 
conducătorii sovietici au adresat ge
neralului Numeiry la 26 iulie, prin 
ambasadorul U.R.S.S. la Khartum, o 
declarație in care se sublinia că 
..Uniunea Sovietică nu intenționează 
să se amestece in treburile interne 
ale Sudanului, deoarece aceasta ar 
contraveni principiilor politicii sale 
externe". După ce amintește acțiu-

Partidului
Sovietului 
Podgornii,

nile neprietenești împotriva repre
zentanților sovietici aflați in Sudan, 
prejudicierea bunurilor, amenințările 
și actele de violență față de colabo
ratorii sovietici de la Khartum, co
municatul arată că asemenea ac
țiuni provocatoare față de instituțiile 
și cetățenii sovietici provoacă în
grijorarea oamenilor sovietici. In 
declarația din 26 iulie, conducătorii 
sovietici au considerat că este de 
datoria lor, pornind de la conside
rente umanitare, să se adreseze din 
nou generalului Numeiry cu chema
rea insistentă de a nu recurge la 
măsuri extreme in pronunțarea sen
tințelor contra persoanelor judecate 
in legătură cu evenimentele din 19 
iulie. Acest apel a fost ignorat și 
acțiunilor de represiune ale autori
tăților sudaneze le-au căzut victimă 
secretarul general al Partidului Co
munist și alte personalități demo
cratice și progresiste din Sudan.

Cercurile conducătoare sovietice 
ar dori să spere că această campa
nie de represiuni împotriva forțelor 
progresiste și democratice din Su
dan va fi oprită fără întîrziere, arată 
in încheiere comunicatul agenției 
TASS.

agențiile de presă transmit
Convorbiri sovieto-viet- 

namCZC. Andrei Kirilenko, mem
bru al Biroului Politic, secretar nl 
C.C. al P.C.U.S., a avut o întrevedere 
cu Le Duc Tho, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, con
silier special al delegației R. D. Viet
nam la convorbirile de la Paris în 
problemele Vietnamului, aflat in vi
zită Ia Moscova. în cursul întreve
derii, relevă agenția T.A.S.S., au fost 
examinate probleme privind întărirea 
in continuare a prieteniei și colabo
rării dintre U.R.S.S. și R. D. Vietnam, 
precum și evoluția situației din In
dochina.

Conferința mondială îm
potriva bombelor atomice și 
cu hidrogen 8 lncePul prin|r-un 
miting de masă, care a avut loc sim- 
bătă in sala „Tokio Gimnasium Hali" 
din Tokio. Aceasta este ce-a de-a 
17-a conferință organizată, ca în fie
care an, de Gensuikyo — Consiliul 
japonez împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen. Lucrările propriu-zise 
ale conferinței încep duminică, 1 au
gust.

Președintele Yahia Khan 
va vizita Pakistanul de est. 
Intr-un interviu acordat unor redac
tori de televiziune din mai multe țări, 
șeful statului pakistanez, generalul 
Yahia Khan, a declarat că in urmă
toarele zile va face o vizită în Pakis
tanul de est Agenția Reuter mențio
nează că președintele Yahia Khan nu 
s-a reîntors la Dacca, capitala Pakis
tanului de est, de la 25 martie, cind 
a părăsit provincia pe neașteptate, 
după sistarea convorbirilor cu condu
cătorul Ligii Awami, șeicul Mujibur 
Rahman.

Șase tineri patrioți basci, 
au fost condamnați de un 
consiliu de război, reunit la Burgos, 
la pedepse variind între un an și 
șase luni și 21 de ani închisoare, sub 
acuzația de „activitate subversivă".

Convorbirile comerciale 
ungaro-canadiene, in«pu'e 
la 20 iulie, au luat sfirșit la Minis
terul Comerțului Exterior al R. P. 
Ungare, transmite agenția M.T.I. Cele 
două părți au decis să prelungească 
pină la 31 decembrie 1971 acordul co
mercial pe trei ani încheiat intre Un
garia și Canada și au parafat noul 
acord, cu o valabilitate de cinci ani, 
care intră în vigoare la 1 ianuarie 
1972.

J. Țedenbal l-a primii 
pe directorul general al 
UNESCO. Ren6 Maheu« directorul 
general nl UNESCO, și-a Încheiat 
simbătă vizita oficială In R. P. Mon
golă. în timpul vizitei, el a fost primit 
de Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Mongole, 
și de Jamsaranghiin Sambu, președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole. Renă Ma- 
heu a semnat cu reprezentanții mon
goli un document privind colaborarea 
dintre UNESCO și R. P. Mongolă.

Președintele Argentinei 
va vizita Chile. Ministerul Ata- 
cerilor Externe al Argentinei a anun
țat că președintele țării, generalul 
Alejandro Lanusse, va efectua, la o 
dată apropiată, o vizită oficială în 
Chile.

La Helsinkis_a des,ă5ur»t vl- 
neri o nouă ședință din cadrul celei 
de-a 5-a runde a convorbirilor sovie- 
to—americane privind limitarea înar
mărilor strategice.

Delegația Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agri
cole de Producție din Ro- 
mâllia condusă de Bela Cseresnyes, 
care se află într-o vizită oficială în 
Finlanda la invitația Uniunii Centrale 
Agricole finlandeze, a fost primită de 
Eino Uusitalox ministru de interne și 
titular provizoriu al Ministerului 
Agriculturii. A fost prezent Mircea 
Bălănescu, ambasadorul României la 
Helsinki.

Cea de-a 42-a convenție 
anuală a Consiliului Gene
ral al Sindicatelor Japoneze 
(SOHYO), s-a deschis la Tokio pen
tru a dezbate și adopta programul de 
acțiuni pe anul în curs. In raportul 
prezentat de președintele SOHYO, 
Makoto Ichikawa, a arătat, printre al
tele, că sindicatele japoneze se află 
intr-o perioadă cind este necesară 
mai mult decit oricind unificarea lor 
pentru a crea condițiile desfășurării 
unei lupte hotărite împotriva capi
talului.

Ansamblul folcloric „Pra- 
jiova° d,n care a partlcl* 
pat la Festivalul internațional de fol
clor de la Tunis, a efectuat in conti
nuare un turneu !ntr-o serie de orașe 
tunisiene. Spectacolele s-au bucurat 
de un deosebit succes.
Consiliul Revoluționar Su

prem din Somalia a anun|al ° 
remaniere a cabinetului, tn cadrul 
căreia au fost create trei posturi de 
vlcepremieri șl trei ministere noi, ri- 
dicind astfel la 18 numărul membri
lor guvernului. Această reorganizare 
a guvernului, au menționat surse ofi
ciale somaleze, urmărește mărirea 
eficienței activității cabinetului și asi
gurarea aplicării cu succes în practi
că a planului de dezvoltare pe trei 
ani.

Guvernul italian a apro
bat proiectul de buget pen
tru 1972, prezentat de ministrul 
trezoreriei, Mario Ferrari Aggradif 
Proiectul, care urmează să fie pre
zentat Parlamentului spre aprobare, 
prevede un enorm deficit de 2 370 
miliarde lire.

Un buletin medical, .'•*  
publicității vineri la spitalul Gr<Z a 
Schuur din Capetown, indică o evolu
ție satisfăcătoare a stării sănătății 
pacientului Adrian Herbert, supus du
minica trecută unei complicate ope
rații de transplantare a inimii și plă- 
minilor de către cunoscutul chirurg 
Christian Barnard.

PRETORIA

Un grup de profesori 
denunță apartheidul
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Ziua 
națională 
a Elveției

La 1 august, Confederația El
vețiană sărbătorește ziua sa na
țională. Se împlinesc 680 de ani 
de cind trei cantoane — Uri. 
Schwytz și Unterwalden — au 
semnat un pact de federalizare, 
punind prin aceasta bazele sta
tului elvețian. Acest moment 
memorabil din istoria țării, ca
re a fost urmat de asocierea al- 
> r cantoane și de fondarea 
Confederației Elvețiene in 1848, 
e>te marcat în fiecare an ca act 
al nașterii statului de la poa
lele munților Alpi.

Țară cu neasemuite frumu
seți naturale, care au favorizat 
crearea unei puternice industrii 
a turismului, Elveția dispune de 
un subsol sărac, fără materii 
prime, lacurile și munții acope
ră cea mai mare parte a supra
feței sale j doar o treime es»e 
destinată agriculturii sau cen
trelor urbane. Cu toate acestea, 
datorită hărniciei locuitorilor 
săi, a talentului și muncii lor În
suflețite, Elveția este astăzi o 
țară cu o remarcabilă dezvolta
re industrială în sectoare ca e- 
lectrotehnica, industria construc
țiilor de mașini și aparate de 
Îrecizie, industria chimică, oro- 
ogia etc.
Realizările muncii creatoare a 

poporului elvețian sînt binecu
noscute In țara noastră. între 
România și Elveția există legă
turi tradiționale de prietenie și 
colaborare multilaterală, bazate 
pe principiile respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului In treburile 
interne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc. în ciuda 
deosebirii de orînduire social- 
politică aceste legături se dez
voltă de )a an la an spre bi
nele ambelor popoare. Contac
tele la diferite nivele între oa
menii politici ai celor două țări, 
vizitele reciproce ale unor re
prezentanți ai vieții economice, 
științifice și culturale au eviden
țiat existența unor condiții priel
nice pentru lărgirea colaborării 
româno-elvețiene pe diverse pla
nuri. România și Elveția sînt 
animate de aspirații de pace și 
securitate, de făurire a unui cli
mat de înțelegere și cooperare 
între toate statele continentului 
nostru.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Elveției, poporul român trans
mite poporului elvețian sincere 
felicitări și urări de prosperita
te si pace.
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Poporul dahomeyan sărbătorește astăzi împlinirea a 11 ani de la procla

marea independenței țării sale. Tn fotografie : vedere din Cotonou

ANGLIA

încheierea reuniunii de la Tripoli
TRIPOLI 31 (Agerpres). — în ca

drul unei reuniuni care a avut loc la 
Tripoli, șefii de stat ai Libiei, Repu
blicii Arabe Unite, Siriei, Republicii 
Arabe Yemen și Republicii Democra
tice Populare a Yemenului, precum 
și Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, au confe
rit asupra poziției lor față de con
flictul dintre autoritățile Iordaniei și 
forțele rezistenței palestinene am
plasate in această țară.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea dezbaterilor, participanții 
la conferință și-au exprimat hotări- 
rea „de a urmări, îndeaproape, ati
tudinea guvernului iordanian in a- 
ceastă problemă". După cum relatea
ză agenția M.E.N., ei au avertizat insă 
că „dacă Iordania pare decisă să nu 
respecte acordurile de la Cairo și 
Amman, va fi atunci de datoria tutu
ror guvernelor arabe să ia măsurile 
adecvate, individuale sau colecti
ve. pe care le vor socoti necesare".

Participanții „au hotărît să-și in-

tensifice sprijinul pentru orice ac
țiune menită să ducă la respectarea 
acordurilor de la Cairo și Amman 
care reglementează relațiile dintre 
autoritățile iordaniene și comandou
rile palestinene".

Comunicatul, relatează agenția e- 
gipteană de presă, menționează, de a- 
semenea, că „participanții au declarat 
că sint hotăriți să sprijine, în conti
nuare, rezistența palestineană pe plan 
material, moral și militar".

BAGDAD 31 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Tunisiei, Mo
hammed Masmoudi, a sosit vineri sea
ra la Bagdad intr-o vizită oficială. 
Anterior, ministrul tunisian a vizitat 
Siria, Iordania, Libanul șl Arabia 
Saudită. In afara discuțiilor pe care 
le va avea cu omologul său irakian, 
Abdel Karim Al Sheikly, asupra re
lațiilor dintre cele două țări, Moham
med Masmoudi va înmina președinte
lui irakian. Ahmed Hăssan Al Bakr, 
un mesaj din partea președintelui tu
nisian, Habib Bourguiba.

DIN LUMEA CAPITALULUI

Șantierele navale „Upper Clyde11 
ocupate de muncitori

Grevă generală în Ecuador

GLASGOW 31 (Agerpres). — 
Șantierele navale „Upper Clyde" din 
Glasgow declarate falimentare au 
fost ocupate, in cursul zilei de vi
neri, de către muncitori. Delegații 
sindicatelor au anunțat că persona
lul va asigura desfășurarea nor
mală a activității șantierelor, fo
losind sistemul rotației echipelor 
de muncitori. Ocuparea de către lu
crători a șantierelor s-a produs 
după ce s-a anunțat hotărîrea gu-

vernului de a reorganiza și con
centra șantierele, sporind valul 
concedierilor. Totodată, s-a anunțat 
că un alt mare șantier — „Scots- 
town“ — va înceta producția pînă 
la sfirșitul anului. Se apreciază că 
un număr de aproximativ 25 000 de 
persoane vor fi silite să părăseas
că lucrul, și aceasta într-o regiune 
— Scoția — cu cel mai ridicat in
dice de șomaj din țară.
Ministerului Muncii al Marii Bri-Buletinul oficial de informați! al ______________

tanii arată că, datorită grevelor care au avut loc in această țară in 
primele șase luni ale anului in curs, s-au pierdut 10,974 milioane zile- 
muncă, de peste două ori mai multe decit in aceeași perioadă a anului 
trecut.

JAPONIA

Creșterea fără precedent

TOKIO 3L Corespondentul Ager
pres, FI. Țuiu, transmite : Guver
nul japonez a publicat „Cartea 
Albă anuală" asupra economiei, in 
care se subliniază că evoluția eco
nomică niponă In anul financiar 
1970—1971 s-a caracterizat prin în
cetinirea activității de afaceri, creș
terea fără precedent a prețurilor ia 
mărfurile de consum și existența 
unui surplus in balanța de plăți 

.externe.
Vinzările au Început să scadă ; in 

paralel, au scăzut șl investițiile In 
domeniul echipamentelor industria
le, fenomen pe care „Cartea Albă*  
il atribuie, intre altele, reducerii

a prețurilor
cererii pentru produsele respective. 
Ritmul real al investițiilor a scăzut 
de la 12,7 la sută in perioada 1966— 
1969, la numai 8.1 la sută in ultima 
jumătate a anuîui 1970.

„Cartea Albâ“ arată, totodată, că, 
in anul fiscal trecut, prețurile Ia 
toate mărfurile de consum au cres
cut cu 7,3 la sulă — cel mai mare 
procent înregistrat după război. A- 
ceastă creștere indică, după eva
luările Cărții, că procesul de rece
siune economică re desfășoară pa
ralel cu intensificarea inflației, re- 
zultind așa-numitul fenomen de 
stagnare-inflație.

QUITO 31 (Ager
pres). — Greva gene
rală de 48 de ore din 
Ecuador, declanșată la 
apelul Frontului unifi
cat al muncitorilor, a 
luat sfirșit. După cum 
au declarat liderii 
frontului, Jacinto Fi
gueroa și Leonidas 
Cordova, greva — de
clarată in sprijinul re-

vendicărilor 
îmbunătățirea ____
țiilor de viață, națio
nalizarea companiilor 
străine si înfăptuirea 
deplină a reformei a- 
grare — a cuprins a- 
proape întreaga țară, 
paralizind timp de 48 
de ore activitatea în 
diferite sectoare eco
nomice. „Prin această

privind 
condi-

acțiune, au spus ei, cla
sa muncitoare din E- 
cuador a înscris in is
toria luptei sale una 
din paginile cele mai 
vibrante". Autoritățile 
au arestat 150 de per
soane, intre care mai 
mulți studenți care au 
organizat ample ac
țiuni de solidaritate cu 
greviștii.

S. U. A.

Inflație, șomaj — consecințe

ale politicii monopoliste
WASHINGTON 31. — Corespon

dentul nostru transmite : „Am 
ajuns In situația in care nimic 
nu mai poate opri cursul con
damnabil al creșterii numărului 
șomerilor și agravării inflației", sub
linia senatorul Jakob Javits. Acea
stă părere este împărtășită de nu
meroși economiști americani care 
consideră că politica Administrației 
de a ieși din inflație prin escalada
rea șomajului a eșuat. Cifrele ofi
ciale atestă veridicitatea acestei a- 
precieri. Deși șomajul a atins cel 
mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, 
Inflația a crescut cu 20,2 la sută față 
de anul 1967. In marile orașe ale 
țării, costul vieții a înregistrat creș
teri șt mai mari. în New York, spre 
exemplu, valoarea dolarului este In 
prezent mai mică cu 24,6 1a sută 
față de anul 1967.

Faptul că strategii politieii econo-

mice guvernamentale caută să iasă 
din recesiune pe spinarea muncito
rilor este subliniat de creșterea ne
îngrădită a profiturilor companiilor. 
Astfel, în cel de-al doilea trimestru 
al anului curent, cele două firme 
principale din industria chimică — 
„Du Pont" și „Daw Chemical" — au 
realizat profituri de 93 milioane de 
dolari și, respectiv, 43 milioane de 
dolari. Firmele „Ford", „Chrysler", 
„American Motors" și altele au rea
lizat, in aceeași perioadă, profituri 
în valoare de sute de milioane de 
dolari.

Pe bună dreptate, deci, mulți eco
nomiști americani consideră că spo
rirea profiturilor trusturilor și mo
nopolurilor americane prin politica 
acestora de majorare a prețurilor 
este una din cauzele esențiale ale 
Inflației.

Convorbirile politice po- 
lono-franceze destă?urate in 
cadrul consultărilor periodice care au 
loc în conformitate cu declarația de 
prietenie și colaborare franco—polonă, 
semnată în noiembrie 1970, au luat 
sfirșit la Varșovia, informează agen
ția P.A.P. Părțile au efectuat un 
schimb de opinii intr-o serie de 
probleme de interes reciproc, o deo
sebită atenție fiind acordată proble
melor europene, între care stadiul 
pregătirii conferinței europene în 
problemele securității și colaborării.

PRETORIA 31 (Agerpres). — Un 
grup de profesori și asistenți ai Uni
versității Afrikaans din Pretoria au 
dat publicității o declarație in care 
se cere acordarea cetățeniei sud-afri- 
cane celor două milioane de metiși 
din această țară. Semnatarii decla
rației denunță politica apartheidu
lui, care preconizează „dezvoltarea 
separată și paralelă" a celor trei co
munități rasiale din care este alcătui
tă populația țării : bantu, metisă șl 
albă, politică ce se traduce printr-o 
cruntă oprimare a locuitorilor de cu
loare, majoritari in R.S.A.

Luarea de poziție a grupului da 
profesori și asistenți de la Universi
tatea Afrikaans din Pretoria face 
parte din mișcarea declanșată în 
R.S.A. în urmă cu cîteva săptămîni în 
sprijinul comunității metise. Această 
comunitate nu are in momentul de 
față dreptul să participe in mod di
rect la viața civică și nu dispune de 
nici un reprezentant în parlamentul 
sud-african, alcătuit în întregime din 
albi. Membrii ei nu pot ocupa decit 
anumite funcții și primesc salarii sen
sibil mai mici decit albii.

misiunea selenară

C. Alexandroaie
Washington

MM»

Scott a 
cabina, 
carcasa

(De la stingă la dreapta) : David Scott, comandantul misiunii „Apollo-15"f 
James B. Irwin și Alfred AL Warden

„Apollo-15" și-a inceput

„Zburăm cu pilot 
automat. Ne aflăm la 
numai 15 m. deasu
pra punctului de con
tact. Gazele ejectate de 
propulsor dislocă atit 
de mult praf de pe 
sol, incit ne împiedică 
vizibilitatea. In sfirșit, 
am luat contact cu 
solul. Nu există nici o 
îndoială" — a rapor
tat comandantul mi
siunii „Apollo-15“, 
David Scott.

Este ora 0,16 — ora 
Bucur eștiului. Cosmo- 
nauții au aselenizat la 
numai 500 m. nord- 
est de punctul pre
stabilit, in apropierea 
unui crater care a fost 
denumit „Saliut", in 
memoria celor trei 
cosmonauți sovietici 
care și-au jertfit viața 
pentru lărgirea cu
noștințelor omului a- 
supra Universului. La 
29 de minute după 
aselenizare, n--“ 
depresurizat 
s-a urcat pe _____
propulsorului și a des
chis chepengul situat 
in acoperișul modulu
lui. „O, ce priveliște 
fantastică !" au fost 
primele sale cuvinte. 
Timp de 30 de minute, 
Scott a studiat împre
jurimile pentru a se 
familiariza cu terenul, 
a stabilit traseul primei

lor călătorii selenare, 
precum și cel mai ni
merit loc pentru a a- 
șeza aparatele și in
strumentele aduse de 
pe pămint.

Soarele răsărise dea
supra munților Ape
nini, ale căror creste 
ce ating altitudini de 
5 000 m. iși proiectau 
umbrele lungi peste 

Putridinus, 
parcat 

Platoul, 
t o

platoul 
unde se află 
„Șoimul". ___
care se întinde pe „ 
suprafață de 120 mile 
pătrate, este un „golf" 
al Mării ploilor —r cea 
mai nordică mare a 
Selenei — presărat cu 
mii de cratere de di
verse dimensiuni, 
mici canioane și văi 
și este flancat pe trei 
laturi de lanțul ma
sivului Apenini. „Sint 
atîtea lucruri pe care 
le văd incit aș putea 
vorbi ore în șir", — 
spunea Scott. Terenul 
pare neted. Nu văd 
nici o proeminență de 
aici și pînă la poalele 
Apeninilor. Cred că 
vom putea conduce 
ușor „Roverul" (auto
vehiculul selenar) in 
linie dreaptă. Munții 
de la orizont nu sint 
colțuroși și stlncoși, 
ci au piscurile rotun
de și netede".

Primul pas pe supra-

fața Selenei a fost fă
cut abia după aproape 
13 ore de la aseleniza
re, adică la ora 15,24 
ora Bucur eștiului. O 
cameră de luat vederi 
a transmis momentul 
zoboririi cosmonauților 
pe suprafața Lunii A- 
poi electovehiculul 
„Rover 1" a fost scos 
din partea inferioară a 
modulului și supus ți
nui „rodaj" in condi
țiile specifice ale Lu
nii. In continuare, cos
monaut ii au pornit 
spre sud, cu o viteză 
de 12 km pe oră, de-a 
lungul canionului Hat
ley, poposind in veci
nătatea craterelor „co
tul" și „St. George". Ei 
au colecționat eșanti
oane de sol lunar din 
jurul fiecărui crater, 
au făcut măsurători șt 
observații privind îm
prejurimile. formațiile 
geologice, rezistența 
solului etc., aflindu-se 
în permanent contact 
cu stațiile de la sol.

Înainte de a 'se îna
poia la modul, cosmo- 
nauții au făctu o expe
diție de cercetare la 
poalele Apeninilor.
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