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PRETUTINDENI ESTE POSIBIL Noi capacități

CA PARAMETRII PROIECTAT! 
SA DEVINĂ REPEDE DIMENSIUNI

de producție

EFECTIVE ALE PRODUCȚIEI
J

stanțială în bine față de trecutul 
apropiat. Mai mult, ambele secții — 
care lucrează cu pierderi planificate 
încă de la începutul existenței lor 
— sint puse in situația să îngroașe 
volumul acestor pierderi. De ce ? în 
primul rînd, o răspundere serioasă 
revine unităților agricole furnizoare, 
care stăruie să livreze paie cu un 
conținut de impurități de 2,5 ori mai 
mari decit cel acceptat prin 
STAS-urile în vigoare ; or. aceasta 
a dus, in semestrul I a.c., la depăși
rea consumului de paie, precum și a 
consumului de săruri sodice necesare 
pentru prelucrare. Consecințele care 
s-au răsfrint asupra prețului de cost 
sint lesne de întrevăzut. In plus, co
legiul ministerului a hotărit să anali
zeze situația și aplicarea planurilor de 
măsuri tocmai in luna septembrie. De 
ce așa de tirziu? Servește, oare, econo
miei naționale acest stil de muncă 
care încurajează tergiversările, din 
care cauză îmbunătățirile preconizate 
se materializează lent șl neconvingă- 
tor ? Un răspuns realist, impune in
tervenția fără nici o intirziere a mi
nisterului pentru impulsionarea ac
țiunii de redresare a activității ce
lor două secții ale combinatului călă- 
rășean.

Tntr-o ipostază tot atit de nedo- 
rită se află și fabrica de plăci fibro- 
lemnoase aparținind 
pentru exploatarea și industrializarea 
lemnului din Turnu Severin, ur.de 
principalii indicatori — producția, 
productivitatea munc>i și prețul de 
cost — sint și astăzi departe de a 
fi integral realizați.

O dată pusă ln funcțiune, fiecare 
unitate industrială nouă intră intr-o 
acerbă competiție cu timpul, in cursa 
maturizării economice. a atingerii 
parametrilor tehnico-economici pro
iectați. Obținerea cu riguroasă exac
titate. In ritmul și la termenele pre
văzute, a cantității, calității și cos
tului producției la nivelul proiectelor 
constituie o sarcină economică de 
stringentă actualitate, subliniată in 
repetate rinduri de către conducerea 
partidului. De ritmul încadrării in 
indicatorii prevăzuți depind, în cel 
mai inalt grad, eficienta economică a 
întregii activități de investiții, reali
zarea producției programate, satisfa
cerea la momentul oportun a unor 
necesități concrete ale economiei, re
cuperarea rapidă .și integrală a fon
durilor investite. Iată de ce, munci
torii, inginerii și tehnicienii din noi
le Întreprinderi, in dubla lor calitate 
de proprietari ai mijloacelor de pro
ducție și de producători, poartă o 
mare răspundere pentru folosirea cit 
mai rațională, cu maximum de efi
ciență. a „zestrei” tehnice și a tuturor 
fondurilor materiale și financiare de 
care dispun unitățile în care lucrea
ză, pentru consolidarea rapidă, din 
punct de vedere economic, a ceea ce 
s-a construit prin eforturile statului, 
ale întregului popor.

In acest context, capătă o semnifi
cație aparte faptul că marea majo
ritate a unităților și secțiilor Indus
triale noi s-au integrat operativ in 
circuitul producției materiale și își 
aduc din plin contribuția la satisface
rea unor cerințe esențiale ale consu
mului intern și exportului, la crește
rea avuției țării și a venitului na
țional. Dintre cele mai recente re
zultate de valoare în acest domeniu, 
amintim că la instalația de cocsare 
nr. 2 de la Rafinăria Brazi s-au 
atins indicatorii proiectați cu un tri
mestru mai devreme față de preve
derile planului. Capacitatea de pro
ducție realizată in primul trimestru 
ai acestui an a depășit prevederile, 
productivitatea muncii a crescut cu 21 
la sută, iar consumurile specifice de 
materii prime au fost cu mult sub 
cele înscrise in proiect Uzina de 
fire poliesterice din Iași, secția de 
zincare de la Uzina de sîrmă și pro
duse din sîrmă din Buzău, Fabrica 
de mobilă de la C.E.I.L. Satu-Mare, 
fabrica „Relaxa" Mizil sau Com
plexul de uleiuri speciale din Ploiești 
sint de asemenea, citeva exemple 
concludente în acest sens. Succesele 
se datorează priceperii. abnegației 
ai înaltei conștiințe cu care au mun
cit atit proiectanții și constructorii 
pentru finalizarea la timp și în con
diții calitative superioare a noilor 
capacități, cit și beneficiarii, care au 
efectuat cu competență probele teh
nologice, și-au însușit temeinic și 
din timp tehnologiile de fabricație, 
au exploatat și îngrijit cu atenție 
instalațiile și utilajele.

O analiză pe o arie mai Întinsă

b procesului maturizării economice a 
noilor unități productive oferă insă 
și situații care semnifică o insuficien
tă străduință pentru valorificarea în
tregului potențial economic și teh
nic al unităților respective. Ne 
vom opri la citeva dintre ca
pacitățile din industria lemnului. 
Mai intii. ținem să precizăm că, la 
indicația conducerii partidului, spe
cialiștii din Ministerul Industriei 
Lemnului au analizat neajunsurile si 
deficiențele la fiecare capacitate de 
producție la care nu se realizaseră 
parametrii proiectați și, împreună cu 
specialiștii din unitățile in cauză, au 
întocmit, programe precise de acțiu
ne, cuprinzind o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice, care, prin gri
ja comitetelor de direcție, a specia
liștilor din aceste întreprinderi, tre- 
b’.vau să fie grabnic aplicate in prac
tică.

Din planurile de măsuri întocmite 
a reieșit, fapt îmbucurător, că o se
rie de întreprinderi dispun de reale 
posibilități pentru înlăturarea, intr-un 
timp relativ scurt și fără eforturi 
materiale prea mari, a cauzelor ce 
mențineau nivelul indicatorilor sub 
plafonul preconizat in proiecte. La 
fabrica de platforme auto din cadrul 
C.E.I.L. Brașov, de pildă, luni in șir 
productivitatea muncii realizată era 
cu circa 30 la sută mai scăzută de- 
cît cea planificată, lată. însă, că 
privind cu exigență și răspundere 
asemenea realități critice, comitetul 
de partid și conducerea unității au 
dovedit capacitatea de a mobiliza in
tens salariații la finalizarea promptă 
a măsurilor preconizate. Iar măsurile 
aplicate și, in special, deschiderea 
unor cursuri de calificare și exploa
tare mai atentă a mașinilor și-au 
arătat pe de-a întregul eficiența. 
Chiar in cursul trimestrului I a.c., 
neajunsurile au fost lichidate și, 
fapt notabil, prevederile din proiecte 
au fost substanțial depășite.

Din păcate, nu peste tot lucrurile 
au evoluat in sens pozitiv. Deși, in 
lumina indicațiilor primite din par
tea conducerii de partid, trebuia ac
ționat pentru aplicarea de măsuri cu 
efecte rapide și certe, totuși, in vir
tutea unor calcule de neînțeles ale 
unor beneficiari, ale ministerului, li
chidarea defecțiunilor și îmbunătăți
rea asistenței tehnice la o serie de 
utilaje sau folosirea mai rațională 
a resurselor de materii prime și ma
teriale — măsuri absolut necesare 
pentru redresarea activității din aces
te unități — se tergiversează încă.

Să exemplificăm. Activitatea sec
țiilor de hirtie și celuloză din cadrul 
Combinatului de celuloză și hirtie 
din Călărași, date in exploatare in 
urmă cu cițiva ani, continuă să ră- 
mină tributară acelorași vechi insu
ficiențe, care fac ca atit producția 
cit și prețul de cost să nu cores
pundă așteptărilor. Cauzele sint bine 
cunoscute, măsurile ce urmau să fie 
aplicate, de asemenea. Și, totuși, nu 
putem consemna o schimbare sub-

BISTRIȚA (corespondentul 
„Scinteii", M. Bâzu). La secția 
metalurgică a întreprinderii de 
industrie locală din Bistrița se 
află in construcție o nouă hală 
pentru montajul produselor rea
lizate aici. Hala va cuprinde și 
o stație de compresoare, depo
zit de carburanți, o centrală ter
mică.

Intrarea ln funcțiune a noii 
capacități va permite reorganiza
rea fluxului tehnologic și spo
rirea producției globale a sec
ției cu circa 7 milioane lei, încă 
din primul an de funcționare 
Pentru intensificarea ritmului de 
execuție, muncitorii secției me
talurgice s-au angajat să pres
teze trimestrial circa 1 500 ore 
muncă patriotică.

S-a încheiat
construcția 
magistralei 
litoralului

Combinatului

Ing. Cristian ANTONESCU

CONSTANȚA (Corespondentul 
„Scîntcii", R. Apostol) : în ul
timii trei ani în zona turistică 
a litoralului s-au întreprins am
ple lucrări pentru modernizarea 
traficului rutier. Zilele trecute 
s-au terminat lucrările de lăr 
glre și asfaltare a ultimei por
țiuni de 20 km a șoselei națio
nale Ovidiu-Mangalia. lungă de 
aproape 70 km. Astfel, circulația 
rutieră se desfășoară acum in
tr-un flux continuu pe patru 
benzi de circulație pe această 
magistrală care leagă toate sta
țiunile balneo-turistice de pe 
litoral. în cadrul lucrărilor de 
modernizare, pe magistrala lito
ralului s-au amenajat locuri 
speciale pentru stațiile de auto
buze, pentru parcarea autotu
rismelor șl s-au construit rampe 
pentru controlul auto.

Perfecționarea tnvfițSmtn- 
tuiui superior, adaptarea 
sa continuă la exigențele 
mereu sporite ale socie
tății noastre, ca și la cerin
țele revoluției tehnico-ști- 
ințifice actuale, reprezinți 
un proces deosebit de com
plex și, In același timp, de 
o mare responsabilitate so
cială și națională Acest 
proces nu poate fi conceput 
unilateral, numai ca o în
corporare permanentă in 
conținutul șl metodologia 
variatelor forme de acti
vitate didactică propriu- 
zisă (cursuri, semlnarii, lu
crări practice etc.) a ceea 
ce este nou in știință, teh
nică și cultură. Pregătirea 
științifică, de specialitate, 
se cere Îmbinată armonios 
cu educarea politico-idcolo- 
gică, inoral-cctățencască — 
aceasta fiind o condiție e- 
sențială pentru formarea 
unor cadre capabile să asi
gure progresul operei de 
construcție socialistă în pa
tria noastră Este una din 
ideile asupra căreia parti
dul nostru a stăruit mereu 
și care și-a găsit din nou 
o puternică reliefare în ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., in amplul pro
gram adoptat de conduce
rea partiaului pentru îm
bunătățirea activității ideo
logice, educative. „A fi con
ducător dc partid și de stat 
— sublinia secretarul ge
neral al partidului — a fi 
activist de partid și de stat 
presupune să ai o bună 
pregătire ideologică mar- 
xist-lcninistă. Fără aceasta, 
nimeni nu va putea să-și 
îndeplinească cum trebuie 
sarcina încredințată de 
partid".

în procesul complex de 
formare politico-ideologică 
și ctico-cetățenească a tine
retului universitar, cadrele 
didactice au principala răs
pundere, iar dialogul pro
fesor — student reprezintă 
modalitatea principală de 
plămădire și dezvoltare a 
conștiinței socialiste. Două 
sint direcțiile principale de 
creștere a eficienței forma
tive a acestui dialog : pe 
de o parte, preocuparea 
mai mare pentru integrarea 
firească și cu valențe 
pregnant formative a pro
blematicii politice, ideolo
gice, etice, științifico-ate- 
iste etc., in însăși substanța 
disciplinelor care se pre
dau studenților ; pe de altă 
parte, sporirea ca amploare 
și mai ales ca finalitate e- 
dueativă a contactului di
rect sau, in cunoscuta for
mulare a statutului perso
nalului didactic, a îndrumă
rii nemijlocite a studenți
lor de către cadrele didac
tice in afara procesului di
dactic propriu-zis.

Și una și cealaltă 
aceste direcții obligă, 
rește. Ia o perfecționare po
litico-ideologică a educato
rilor, a celor care sint che
mați să plămădească și să 
modeleze spiritualitatea și 
comportamentul tinerei ge
nerații. Din această per
spectivă, se impune ca o ne
cesitate pentru organele de 
partid din învățămintul su
perior analiza cadrului șl 
mai ales a conținutului și 
eficienței formelor activi
tății politico-ideologice des
fășurate în rindul cadrelor 
didactice.

Indiscutabil, in ultimii 
ani, in climatul spiritual și 
social înnoitor, al cărui ca- 
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Acum citeva zile, la primul secretar al Comitetului 
județean de partid Galați au venit președintele coope
rativei agricole de producție din Băleni și secretarul 
comitetului de partid. Ce ii adusese aici ? Anul acesta 
cooperativa a obținut cea mai mare producție de griu 
la hectar — peste 3 000 kg — din întreaga sa existența 
de peste 21 de ani. Cum a fost posibil ? A fost un an 
bun pentru griu ? Evident. Dar au mai fost și înainte 
nu puțini ani buni și totuși asemenea producții nu s-au 
realizat la Băleni. Atunci care este „secretul" acestui 
record local ? Unul singur : cu sprijinul neprecupețit 
g'i mecanizatorilor s-a semăna! ca la carte, numai să
niuță de cea mai bună calitGte. Și, pe locuri care îna
inte nu dădeau nici 2 000 kg la hectar, s-au administrat

PICĂTURA DE CERNEALĂ!

ln medie cite 400-500 kg de îngrășăminte chimice de fie
care hectar — îngrășăminte puse la dispoziție de către 
s*at — Ceea ce a făcut ca media producției pe aceste 
ogoare să salte cu peste 1 000 kg griu. Dar cel mai im
portant „secret" este avintul cu care au muncit oame
nii, recunoștința lor. materializată in fapte, pentru im
portantele acțiuni inițiate de partid in interesul spori
rii producției agricole, a! îmbunătățirii sistemului de 
organizare și plată a muncii in cooperativele agricole.

Iar acum, la strînsul recoltei, primul gind al coope
ratorilor din Băleni, izvorît din bucuria succesului ob
ținut, s-a îndreptat către partid, către stat, către țară. 
Si și-au trimis solii la primul secretar al județului de 
partid : „Noi, cei din Băleni, am hotărît să vindem în 
plus statului, peste obligațiile contractuale ce ni le-am 
asumat, cantitatea de 234 tone de griu".

Un gest simplu, firesc, care oglindește prin profun
dele sale semnificații ceea ce întregul nostru popor 
demonstrează zilnic la scara întregii țări : fierbintele 
patriotism socialist, izvorul tuturor victoriilor și che
zășia sigură a înfăptuirilor de aur ale viitorului. Un 
gest simplu, emoționant, care vorbește de la sine des
pre conștiința nouă, născută in anii noștri, a țărănimii 
cooperatoare, despre profunda responsabilitate de care 
este animată, despre conștiința ei civică.

Stelian SAVIN

fost elaborat la Congresela 
al IX-lca și al X-lea ale 
partidului, pregătirea Ideo
logică a cadrelor didactice 
a cunoscut anumite nro- 
grese, care «-au răsfrint 
pozitiv asupra vieții univer
sitare, asupra procesului 
Instructlv-cducativ. Dacă 
ne-am referi numai ia dez
baterile cu caracter teore- 
tlc-ideologic, organizate in 
institute șl facultăți, la 
informarea mai sistema
tică b cadrelor didac
tice asupra problemelor 
actuale ale politicii parti
dului sau asupra confrun
tărilor politice, Ideologice, 
filozofice pe plan mondial, 
la preocupările sporite 
pentru conținutul ideologic 
a) procesului didactic sau

țrl forma, prin pregătirea 
sa, dar și prin exemplul
personal, convingeri poli
tice și morale, concepția
noastră revoluționară des
pre lume și viață. Din acest 
punct de vedere este pro
fund dăunătoare Ideca e- 
xistentă încă ia unele ca
dre didactice, după care e- 
ducația politicn-ideologlcA 
a studenților ar fi „specia
litatea" numai a anumitor 
discipline, domeniu) de pre
ocupări numai al anumitor 
cadre didactice sau, cel 
mai adesea, sarcina exclu
sivă a organizațiilor de 
partid sau a asociațiilor 
studențești.

Considerăm absolut ne
cesar ca organele și orga
nizațiile de partid, condu-

Sîntem datori
să asigurăm studiului 
ideologic al cadrelor 
universitare mai multă
putere de influențare 
politică și educativă
la îmbunătățirile survenite 
in organizarea și desfășu
rarea invățămintului de 
partid, am avea o imagine 
a ceea ce au întreprins in 
această direcție organiza
țiile de partid din Centrul 
universitar București.

La formarea politico- 
Ideologică a cadrelor didac
tice contribuie o pluralitate 
de factori. Fără îndoială 
că, principalul factor il 
constituie efortul lor pro
priu, preocuparea lor con
stantă, sistematică și stă
ruitoare de a-și însuși în
vățătura marxist-leninistă, 
politica revoluționară a par
tidului nostru, de a-și mo
dela conștiința în con
cordanță cu cerințele so
cietății noastre și cu e- 
xigcnțele specifice profe
siunii de dascăl, de e- 
ducator. Nu greșim deloc 
dacă afirmăm că noțiunea 
de competență profesională 
a profesorului universitar 
trebuie să includă, în sine, 
ca un element sine qua 
non, calitățile sale moral- 
politice, nivelul pregătirii 
sale ideologice, precum și 
capacitatea de a transmite

cerile institutelor și facul
tăților să desfășoare o ac
tivitate susținută pentru ca 
toate cadrele didactice, in
diferent 
lor, să 
realiza 
nifesta 
numai 
posedă . ____
ideologică marxistă, valori
ficată in practica didactică, 
științifică și educativă din 
facultate, și manifestă, în a- 
celași timp, in activitatea 
universitară o atitudine 
combativă, fermă față de 
concepțiile și comportările 
retrograde, străine ideolo
giei și eticii noastre.

în acest spirit intențio
năm ca in perioada sep
tembrie—octombrie, in toa
te senatele și consiliile pro
fesorale, ca și in plenare 
ale cadrelor didactice care 
se vor organiza in toate fa
cultățile din Capitală, să a- 
nalizăni și să dezbatem 
căile de îmbunătățire a 
pregătirii politico-ideolo- 
gice a cadrelor didactice 
și de intensificare a mun
cii politico-educative 
rindul studenților.

de specialitatea 
înțeleagă că se pot 
profesional și ma
ca adevărați dascăli 
in măsura in care 

o înaltă pregătire

in

fn sprijinul formarii 
litico-ideologice a cadrelor 
didactice, ln institutele ri 
facultățile din Capitali 
funcționează un șir întreg 
de forme care, In bună mă
sură, și-au dovedit eficaci
tatea. Dintre acestea aș 
vrea să mă opresc pe scurt 
la învățămintul ideologic.

Dacă analizăm, în spiri
tul Indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, orien
tarea ca și modul cum s-a 
desfășurat acest invăță- 
mînt» fără a subestima 
realizările obținute. trebuie 
s8 recunoaștem deschis ca 
au existat serioase lipsuri 
și deficiențe, tn ultimii ani 
s-a manifestat tendința, nu 
arareori transpusă în prac
tică, de profesionalizare șl 
tehnicizare b tematicii ee- 
minariilor teoretice șl mai 
ales a dezbaterilor din 
cercuri, de orientare a te
maticii către o problema
tică abstractă, de multe ori 
ruptă de viața noastră ko- 
cială. de preocupările teo- 
retico-ideologlce și prac
tice ale partidului. De aici 
prezența uneori a spiritu
lui „Intelcctuailst”, ln dez
baterea problemelor, s 
abordărilor abstracte, a 
discutării ..in general" 
a chestiunilor teoreti
ce si. in consecință, 
a Ignorării concluziilor 
practice. Tn mod nejusti
ficat o pondere mult prea 
marc au căpătat formele de 
însușire pasivă — confe
rințe. expuneri, simpo
zioane etc. — în detrimen
tul dezbaterilor pe baza stu
dierii bibliografiei, al con
fruntării punctelor de ve
dere, al aprofundării sem
nificațiilor majore ale po
liticii partidului și statu
lui. ale măsurilor între
prinse pentru perfecționa
rea vieții economice și so
ciale. pentru dezvoltarea 
învățâmîntului, științei și 
culturii etc. Tn același timp, 
în exounerile ținute in fața 
cadrelor didactice, si 
ales în discuțiile 
cercuri, s-a manifestat 
Insuficient spirit combativ, 
militant, o insuficientă fer
mitate față de concepțiile 
si ideile străine marxism- 
leninismului. incompatibile 
cu spiritualitatea socialistă 
revoluționară. Uneori, din 
dorința greșit înțeleasă a 
modernizării, a promovă
rii gîndirii „elevate” sau 
din cauza așa-zisulul com
plex dogmatic, in dezbateri 
se enunțau idei și teze pre
luate fără discernămînt din 
gindirea filozofică nemar- 
xistă, ceea ce. fără îndo
ială, a influențat negativ, 
în unele cazuri, educația 
ideologică a cadrelor di
dactice.

Trebuie sâ spunem, tot
odată. că organele de par
tid și conducerile Institute
lor și facultăților au mani
festat de multe ori auto- 
multumire, îngăduință si 
lipsă de combativitate față 
de deficientele cunoscute 
în desfășurarea invâțămin- 
tului ideologic, față de ma
nifestările de formalism și 
de rutină din unele cercuri, 
ca și față de cadrele di
dactice care Ignorau sau

mai 
din 
un

Conf. unfv.
Cornel PACOSTE 
prim-secretdr
al Comitetului de partid 
al Centrului universitar 
București

(Continuare în pag. a V-a)(Continuare în pag. a III-a)
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Uzinele „Tractorul din Brașov: aspect din hala de montaj o noului tip de tractor greu pe șenile S 1 500
Foto : S. Cristian

LA RECOLIÂREA GRIULUI OE PE ULIUL HECTAR!
Lucrările agricole de vară avansează cu 

rapiditate. în săutămina care a trecut, nu
meroase județe au raportat încheierea 
secerișului. Pină 1a această dată, recolta
tul griului s-a încheiat in județele Dolj, 
Olt. Teleorman, Ilfov, Constanța, Tulcea, 
Brăila, Buzău, Timiș, Mehedinți, Caraș- 
Severin, Galați, Ialomița, Arad, Vilcea. 
Din datele centralizate la Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimentare. Silvi
culturii și Apelor rezultă că pină luni, 
2 august, griul a fost recoltat de pe 97 la 
sută din suprafețele cultivate in între
prinderile agricole de stat și 93 la sută 
in cele aparținind cooperativelor agricole 
de producție. Față de anul trecut, lucră
rile de recoltare a griului sint mult mai 
avansate. Aceste rezultate se datoresc și 
timpului călduros din ultima săptămînă, 
care a permis ca lucrările să fie intensi
ficate in toate zonele țării, cit și organi
zării temeinice a muncii. Trebuie subli
niat faptul că in stațiunile de mecanizare 
a agriculturii și ln întreprinderile agri
cole de stat au fost luate măsuri pentru 
asigurarea numărului necesar de meca
nizatori, antrenind, in acest scop, tot per
sonalul unităților respective și coopera
torii care au fost pregătiți pentru condu
cerea auto. Ca urmare, s-a putut organi
za schimbul doi la un număr mare de 
tractoare, reușindu-se ca. in cel° mai 
multe unități agricole, lucrările de elibe
rare a terenului și semănatul culturilor 
succesive să se facă concomitent cu re
coltatul.

După cum rezultă din datele centrali
zate la minister, au mai rămas de recoltai 
circa 150 000 ha cu griu. Cele mai mari 
suprafețe se află ln cooperativele agri
cole din județele Covasna. Harghita. Bra
șov, Suceava, Cluj, unde griul a ajuns la 
maturitate mai tirziu. In vederea ternii-

• Mai sint de recoltat 150 000 
ha cu grîu • După seceriș - 
imediat treierișul ! • Cantită
țile contractate să ajungă cît 
mai repede la bazele de recep
ție • Pregătiri temeinice pen
tru insămînțările de toamnă

nării grabnice a lucrărilor și in aceste 
zone, au fost trimise din sud mai multe 
combine in județele respective. Dar. pa
ralel cu acest ajutor, este necesar ca, in 
fiecare unitate munca să fie organizată 
temeinic, iar utilajele să fie folosite din 
plin. Intrucît in județele amintite, griul 
se cultivă pe terenuri in pantă, unde nu 
pot lucra mașinile, este necesar să se ac
ționeze hotărit in vederea recoltării lui 
cu coasele și secerile Există deci condiții 
ca și in județele nordice și in cele delu
roase. printr-o temeinică organizare a 
muncii, recoltarea griului și a celorlalte 
cereale păioase să se încheie intr-un timp 
cit mai scurt.

O deosebită atenție trebuie 
grăbirii treierișulul, livrării la bazele de 
recepție a producției obținute de între
prinderile agricole de stal și a cantități
lor contractate de cooperativele agricole 
precum și a celor care se cuvin pentru 
plata lucrăriloi efectuate de S.M.A Or. 
datorită faptului că In unele județe 
suprafețe mari cu griu au fost recoltate

acordată

manual, există un mare decalaj între 
seceriș și treierat. în această situație sint 
îndeosebi o serie de cooperative agricole 
din județul Bihor — din zona intii, din 
județele Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, 
Vaslui din zona a doua, Harghita, Sucea
va, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Co- 
vasna și Cluj — din zona a treia. 
Paralel cu recoltatul și treierișul, unită
țile agricole sint datoare să livreze toate 
cantitățile de produse datorate statului, 
în județul Timiș, de exemplu, unitățile 
agricole și-au indoolinit în întregime în
datoririle către stat la griu și orz.

Concomitent cu preocuparea pentru ca 
ultimul bob să ajungă în timpul ce) mai 
scurl in magazii, oamenii muncii din a- 
gricultură trebuie să pună bazele viitoarei 
recolte. Pe baza indicațiilor date de mi
nister și de organele agricole județene, 
conducerile întreprinderilor agricole de 
stat și inginerii șefi din cooperativele »i- 
gricole au stabilit amplasarea griului 
pentru anul 1972. Este necesar să se în- 
tocmească și schițe ale terenurilor pe 
ferme și brigăzi, in care să se evidenți
eze. pe ani. rotația culturilor, dozele și 
sortimentele de îngrășăminte ierbicide a- 
plicate în această perioadă trebuie să 
continue fertilizarea suprafețelor desti
nate insămințărilor de toamnă șl pregăti
rea propriu-zisă a terenului. Este ne
cesar ca. în continuare, să se facă 
selectarea semințelor si schimbarea celor 
necorespunzătoare cu semințe de bună 
calitate, aflate in bazele de recepție

Oamenii muncii din agricultură, 
sprijinul organelor și organizațiilor 
partid, a) organelor de stat și agricole, 
sint chemați să depună toate eforturile 
pentru terminarea stringerii recolte! ac
tuale și buna pregătire a celei viitoare.

cu 
de

CONVERGENTEI 
SISTEMELOR

în amplul program de educare marxist-leninistă a membrilor 
partid, a tuturor oamenilor muncii, elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se subliniază necesitatea ca activitatea Ideologică, teoretică 
a partidului să abordeze toate problemele care apar în viața contem
porană, să le trateze deschis, de pe pozițiile concepției despre lume și 
viață a clasei muncitoare — materialismul dialectic și istoric — să dez
volte un spirit ofensiv împotriva teoriilor burgheze. Tocmai in confrun
tarea cu aceste teorii, cu concepțiile șl ideile străine, reacționare, se 
afirmă cu toată forța superioritatea concepției marxist-leniniste. ca sin
gura in măsură șă dezvăluie esența și sensul real ale proceselor și fe
nomenelor din viata socială, să dea răspuns marilor întrebări care pre
ocupă omenirea, să indice căile in vederea întronării unei lumi a păcii, 
libertății și dreptății sociale.

In lumina acestor sarcini. Academia de științe sociale și politice a 
organizat recent o masă rotundă, consacrată combaterii teoriei conver
genței celor două sisteme cconomico-sociale — socialist și capitalist. La 
dezbateri au participat cercetători științifici din diverse domenii ale 
științelor sociale — economiști, filozofi, sociologi, juriști, cadre didac
tice universitare. înfățișăm, în pagina a IV-a a ziarului, citeva 
din punctele de vedere care au fost exprimate la această masă rotundă.

I 
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Excelentei Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai sincer pentru mesa

jul de bune urări trimis cu ocazia aniversării zilei mele de naștere. 

Și
Adresez, la rindul meu, Excelenței Voastre călduroase urări de bina 

de continuă dezvoltare a țării dumneavoastră

HAILE SELASSIE I
împăratul Etiopiei

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romdnia
Stimate domnule președinte,
Amabilul dv. mesaj transmis cu ocazia aniversării independențe! 

noastre a fost apreciat de către toți americanii și, în numele lor, aș dori 
să vă exprim dumneavoastră, guvernului și poporului României, mul
țumirile noastre pentru atenția dumneavoastră^

Doamna Nixon și cu mine ne amintim cu mare plăcere de vizita pe 
care dumneavoastră și Doamna Ceaușescu ați făcut-o in Statele Unrte 
în octombrie 1970 și dorim să ne folosim de această ocazie pentru a vȘ 
transmite calde urări dumneavoastră și Doamnei Ceaușescu.

RICHARD NIXON

ur.de
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Prin muncă harnică, prin hotărîrea 
de a contribui la dezvoltarea agriculturii

RECOLTAREA GRIULUI 
S-A ÎNCHEIAT Șl ÎN ALTE 
___________JUDEȚE__________

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din Întreprinderi
le agricole de stat, stațiunile de me
canizare a agriculturii, țăranii coo
peratori din județul ARGEȘ au înche
iat recoltatul cerealelor pâioase pe 
cele aproape 50 000 ha cultivate in 
acest an.

Anunți nd acest nou succes, Intr-o 
telegrama adresată Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Comitetul județean Ar
geș al P.C.R. și consiliul popular 
județean subliniază, printre altele :

Recenta vizită de lucru pe care 
ați intreprins-o in județul nostru, 
prețioasele indicații pe care le-am 
primit au constituit pentru lucrăto
rii ogoarelor un nou motiv de anga
jare generală in marele efort de în
făptuire a sarcinilor ce ne revin.

Noul succes pa care il raportăm 
astăzi este o urmare a aplicării în 
practică a programului inițiat de 
dumneavoastră privind îmbunătățirea 
organizării, conducerii și planificării 
muncii in agricultură, a largii co
interesări materiale a unităților și 
lucrătorilor din agricultură pentru 
executarea lucrărilor la timp și de 
cea mai bună calitate.

însuflețiți de Înaltul exemplu de 
rpirit militant, revoluționar pe care 
activitatea dumneavoastră de zi cu zi 
ni-1 oferă — se spune în telegramă 
— vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu

I 
I 
I 
1 
I 
II
1
1
J

ț
1
1i
1 
I 
I
\ 
I
ț 
I 
I 
I 
I 
) 
ț

UN NOU COMPLEX HOTELIER 
„CONTINENTALUL" TIMIȘOREAN

Cea mai nouă și mai înaltă clădire din municipiul 
Timișoara — hotelul ..Continental", dat de curind in 
folosință, are 14 niveluri, care găzduiesc un mare com
plex de cazare și alimentație publică. Realizat intr-o 
concepție arhitecturală modernă. ..Continentalul1' ti
mișorean îmbină in chip fericit frumosul cu utilul, ofe
rind oaspeților multiple posibilități de petrecere agre
abilă a timpului, tncepind cu ușa cu celulă fotoelec- 
trică de la intrare și holul de primire, placat cu 
marmură, lambriuri de lemn și aluminiu, mobilat cu 
fotolii și canapele confortabile, și pină la uPima ca
meră de la nivelul 14, situată la o înălțime de 50 de 
metri, care dispune de hol. baie cu cadă (placată cu 
marmură colorată), pereți tapetați cu material plastic, 
cu mochetă pe jos și dispunând de tot mobilierul a- 
decvat — hotelul „Continental" constituie o expresie 
a bunului gust.

In afara spațiului destinat exclusiv cazării, hotelul 
„Continental" dispune, de asemenea, de un adevărat 
complex alimentar : restaurant, terasă, salon de re
cepții, bar de zi și bar de noapte, precum și de ate
liere de coafură, cosmetică, frizerie etc.

Pentru ca oaspeții care poposesc aici, din țară și 
de peste hotare, fie și numai pentru citeva ore. să se 
simtă cit mai bine, personalul dovedește o maximă 
solicitudine față de dorințele fiecărui turist. Salariații 
hotelului sint absolvenți ai unor școli comerciale și 
cursuri de specializare (in țară și străinătate), vorbes-* 
curent una-două limbi de circulație internațională. 
Iată doar citeva argumente care îndreptățesc invitația 
adresată de Oficiul județean de turism Timiș — căruia 
îl aparține hotelul — tuturor turiștilor ca, în trecere 
prin Timișoara, să poposească și la „Continental".

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

bbbbbbbbbbq
Na este nevoie de o anchetă prea largă pentru a scoate la iveală faptul că, 

In bugetul de timp al femeii salariate, cumpărăturile ocupă un loc destul de 
mare. Am putea spune chiar PREA mare. Ne-am adresat tovarășului RADU 
ABAGIU. adjunct al ministrului comerțului interior, mai intîi cu o întrebare 
de ordin general : cum poate ajuta comerțul la economisirea timpului femeii 
salariate 7

— întrucât majoritatea clientelei 
magazinelor noastre alimentare sint 
femei — ne-a spus interlocutorul — 
ideea de a economisi timpul cumpără
torului. în general, a fost urmărită in 
paralel cu preocuparea constantă de a 
pune la dispoziția gospodinelor sala
riate, prin forme de servire cit mai 
rapide, o mai mare varietate de pro
duse alimentare, preparate ți semi- 
preparate. ale industriei de speciali
tate sau ale unităților proprii. Există, 
cred, o multitudine de mijloace prin 
care unitățile comerțului alimentar 
pot deveni un sprijin de nădejde al 
gospodinei...

— Sâ poposim pe tărimul fap
telor. V-am ruga să ne vorbiți, 
pe scurt, despre ceea ce face, in 
momentul de față, comerțul 
pentru a sprijini, cum spu
neați, munca gospodinelor.

— Ceea ce aș dori sâ spun, pentru 
început, va părea, poate, banal. Cred 
însă că merită menționat. Cu ajuto
rul industriei alimentare, am luat de 
pe umerii femeilor grija preparării 
conservelor de legume și fructe, ca 
și aceea a păstrării lor. (Mai ales in 
condițiile locuinței moderne. In care 
spațiul de depozitare in cămări șl 
pivnițe este redus) Și se pare că, *n- 
tr-o mare măsură, am reușit să le 
convingem pe gospodine că oferim 
în magazine conserve la fel de bune 
ca și cele preparate cu mina lor. In 
cincinalul trecut, vinzarea conserve
lor de legume aproape 6-a dublat, 
ceea ce Înseamnă, desigur, că foarte 
multe gospodine au renunțat să le 
pregătească In casă. Același lucru se 
poate afirma și despre conservele de 
fructe, a căror desfacere — probabil 
că gi datorită diversității sortimente
lor — a înregistrat, in aceeași peri
oadă de timp, o creștere mai mare. 
Dar, nu am fi consecvenți cu noi in
line — gi, mai ales, cu opinia cum
părătoarelor — dacă ne-am socoti 
mulțumiți cu atit Sint încă anumite 
eapltole la care mal avem multe de 
făcut 

fermitate, vom lua toate măsurile 
necesare ca să putem răspunde exi
gențelor conducerii partidului, in ve
derea Înfăptuirii cu succes a progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate in pa
tria noastră, adoptat de cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

W
Și cooperatorii, mecanizatorii, ingi

nerii și tehnicienii care lucrează pe 
ogoarele județului PRAHOVA au în
cheiat in ziua de 2 august recoltatul 
griului și orzului. In telegra
ma trimisă cu acest prilej Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de către comitetul ju
dețean de partid se spune, printre 
altele :

Prețioasele indicații date de dum
neavoastră cu prilejul recentelor 
vizite de lucru în județele Ialomița, 
Constanța, Argeș, Vilcea și Olt au 
constituit un puternic stimulent mo
bilizator și pentru lucrătorii ogoa
relor prahovene, care au acționat e- 
nergic pentru scurtarea timpului de 
recoltare a păloaselor. Au fost luate, 
de asemenea, măsuri pentru ca în ur
mătoarele zile să se transporte in 
bazele de recepție ultimele cantități 
de griu contractate.

Cooperatorii, mecanizatorii, ingi
nerii și tehnicienii din agricultura 
prahoveană, in frunte cu comuniștii, 
se angajează ca in continuare să de

— Spre care anume sectoare 
intenționați să vă îndreptați a- 
tenția, in viitorul foarte apro
piat, pentru a îmbogăți oferta 
de legume fi fructe conservate ? 
Punem această întrebare, intru- 
cit fabrica de conserve se află în 
plină campanie de producție.

— Avem in vedere, in primul rind. 
completarea citorva capitole defici

Cum ajută comerțul la economisirea 
timpului femeii salariate ?

tare. Se știe, de pildă, cît de migă
loasă este pregătirea meniurilor die
tetice. Alimentele folosite trebuie să 
îndeplinească, cu strictețe, anumite 
condiții. Conservele pe care le ofe
rim noi nu conțin nici un fel de a- 
dausuri în substanțe chimice — ele se 
pregătesc prin sterilizare — deci pot 
fi utilizate in multe mincărurî de 
regim. Totuși, sint unele maladii — 
de rinichi, cardio-vasculare etc — 
care nu tolerează, de pildă, sarea. 
Pentru această categorie de consu
matori se produc. In prezent, citeva 
sortimente, fără sare : mazăre, fasole, 
roșii in bulion, dovlecei, gogoșari. 
Cantitățile care ajung in magazine 
sint insă Insuficiente, deoarece oraa- 
nele comerțului — din cauza necu
noașterii cererii reale a populației — 
angajează cantități mici și nici măcar 
aceste cantități nu sint livrate inte
gral de către furnizori, pe de altă 

pună toate eforturile pentru a În
cheia anul agricol cu rezultate cit 
mal bune.

In telegrama adresată Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de către Comitetul ju
dețean IALOMIȚA al P.C.R. se a- 
rată :

Muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
țăranii cooperatori — toți lucrătorii 
ogoarelor județului — au încheiat lu
crările de recoltare a culturii griului.

O dată cu terminarea recoltatului 
vă raportăm câ am încheiat și livra
rea către stat a tuturor cantităților 
contractate de către cooperativele a- 
gricole de producție.

Țăranii cooperatori, lucrătorii o- 
goarelor noastre se angajează ca în 
continuare să depună toate efortu
rile pentru terminarea in cel mai 
scurt timp a insămințării culturilor 
duble, efectuarea lucrărilor de iri
gații și pregătirea campaniei de re
coltare a produselor de toamnă.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, ca vom mobiliza toate organi
zațiile de partid, consiliile populare, 
pe toți țăranii cooperatori și ceilalți 
lucrători din agricultura de stat pen
tru realizarea obiectivelor și a sarci
nilor stabilite de dumneavoastră cu 
ocazia vizitelor de lucru in județul 
nostru. (Agerpres) 
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parte, gama conservelor dietetice, 
incă restrinsă, ar trebui lărgită ; noi 
am solicitat acest lucru industriei tie 
specialitate, pe baza unor rețete ela
borate împreună cu Institutul de 
igienă alimentară al Ministerului Să
nătății. Sperăm câ, depunind mai 
multă stăruință, vom putea oferi gos
podinelor sprijinul cerul în prepara
rea mincărurilor dietetice.

Un aii domeniu in care cumpără
toarele ne-au sesizat asupra ofertei 
nesatisfăcătoare este acela al conser
velor de legume și fructe pentru co
pii. Se produc doar trei sortimente 
— creme de mere, de caise și de 
piersici. De mulți ani, cerem indus
triei asimilarea unor produse din a- 
mestecuri de legume, sucuri de lc-

Convorbire cu tovarășul 
Radu ABAGIU, 

adjunct al ministrului 
comerțului interior

gume, amestecuri de fructe etc. Dar 
lucrurile se amină de la un an 'a 
altul.

S-ar putea spune multe și desp-i 
mincă’ urile 'fi'ite. care nu necesită 
decit o Încălzire pentru a fi consu
mate : gama acestora ar puiea fi mull 
diversificată. Dar. in încheierea răs
punsului la această întrebare, aș dori 
să remarc citeva fapte pozitive : incă 
din toamnă, gospodinele vor găsi in

MUNCA POLITICĂ
SĂ FIE BINE ORGANIZATĂ,
SĂ COPRINDĂ PE TOȚI MEMBRII

COOPERATIVEI AGRICOLE!
Cultivarea răspunderii și datoriei de 

a munci in slujba patriei, a 
societății socialiste, se înscrie in 
spiritul celor mai frumoase tradiții 
ale poporului nostru. Educația prin 
muncă a avut dintotdeauna și are cu 
atit mai mult in prezent un rol esen
țial in complexul proces formativ al 
tinerei generații, în creșterea unor oa
meni înaintați, conștienți de îndatori
rile lor față de societatea in care tră
iesc. în satul românesc, aceste com
ponente de viață transmise clin gene
rație in generație au căpătat noi va
lențe o dată cu Încheierea cooperativi
zării agriculturii, care a deschis calea 
pentru dezvoltarea agriculturii noa
stre, pentru ridicarea țărănimii la un 
nou nivel atit din punct de vedere 
social, cit și al vieții sale materiale 
și spirituale. Lărgirea zonei de inter
ferență dintre sat șl oraș, atragerea 
treptată a unei părți a populației 
rurale la munca in industrie, diver
sificarea surselor de venituri ale 
țărănimii, intensificarea circuitului 
de valori materiale $i spirituale, 
programele ample inițiate de partid 
pentru dezvoltarea agriculturii și 
înflorirea satelor țării au contribuit 
la formarea conștiinței socialiste a 
țărănimii — clasă nouă, omogenă, 
ale cărei aspirații se contopesc or
ganic cu cele ale întregului popor.

O manifestare pregnantă a acestei 
conștiințe are loc in aceste zile de 
maxim efort pentru strîngerea actua
lei recolte și pregătirea celei viitoare. 
Revelatoare in acest sens sint imagi
nile De care le oferă cooperativele a- 
gricole din Sâcele, Cristian, Feldioa- 
ra. Hărman. Bod și altele care între
gesc faima localităților din Țara Bir- 
sei. In aceste cooperative, de mult 
timp multimilionare, ideile din expu
nerea secretarului general al partidu
lui nostru la consfătuirea de lucru a 
activului de partid din domeniul ideo
logiei și al activității politice și cul
tural-educative au devenit repede cu
noscute din ziare, de la radio și tele
viziune. ca și din acțiunile nuerati-e. 
întreprinse de organizațiile de partid.

„La Cristian — ne spune Dumitru 
Drăgoi, secretarul comitetului de par
tid, s-a organizat studierea tezelor, 
ideilor și măsurilor cuprinse in ex
punerea secretarului general al parti
dului, s-a întocmit un grafic al a- 
dunărilor generale lărgite ale orga
nizațiilor de bază. Cu acest prilej se 
vor preciza și modalitățile practice 
de perfecționare a activității politico- 
ideologice și cultural-educative".

„pentru cooperativa noastră și, 
desigur, pentru toate unitățile coope
ratiste din județul Brașov și din țară, 
ideile pătrunse de înțelepciune și 
clarviziune politică din expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu au o ex
cepțională însemnătate — ne spunea 
ing. șef Cardaș Toma. însăși expe
riența cooperativei noastpe oledează 
convingător pentru promovarea spi
ritului partinic, a măsurilor de îm
bunătățire a muncii de educație 
marxist-leninistă, pentru ridicarea 
conștiinței oamenilor. Noi avem 
mari succese economice. La teme
lia lor stă activitatea organiza
ției de partid care, in decursul anilor, 
a acționat in direcția dezvoltării răs
punderii și grijii față de avutul ob
ștesc. Citeva comparații : față de 
anul I960 s-a ajuns ca la fiecare 
«ută de hectare avuția obștească 
sa sporească de la 458 mii lei la 1.2 
milioane. In aceeași perioadă, tot la 
suta de ha producția agricolă globală 
a crescut de la 455 mii lei la peste 1,2 

magazinele noastre sortimente noi, 
care au fost omologate și urmează să 
intre in producție.

— în afară de mincărurile 
pregătite pină la capăt sau nu
mai pe jumătate și conservate 
prin metoda clasică a steriliză
rii, gospodinele apreciază mult 
preparatele și semipreparatele 
conservate prin frig. Intr-un ar
ticol publicat de ziarul nostru, 
cu mai bine de un an in urmă, 
constatam un fapt paradoxdl : 
industria alimentară dispunea, la 
acest capitol de mari capacități 
de producție, pe care insă co
merțul nu le solicita. Motivul ? 
Lipsa utilajelor, fără de care 
„lanțul frigorific" se destramă.

Vă rugăm să precizați care este 
acum situația 1

— In București există 25 de unități 
echipate cu asemenea mobilier. Șl in 
alte orașe mari din țară s-au intro
dus in vinzare preparute culinare 
conservate prin frig. Trebuie să re
cunoaștem însă că, față de posibilită
țile substanțiale de sporire a pro
ducției șl vinzărli acestor produse, 
ceea ce s-a realizat pină acum este 
foarte puțin. Va trebui sâ determi
năm organele cornet ciale locale să se 
preocupe mai mult de dotarea rețelei 
cu Utilajele frigorifice necesare, pen
tru ca gospodinele din cit mai multe 
localități și cartiere să aibă la dispo
ziție asemenea preparate.

— Fără îndoială, existența u- 
nor preparate fi temipreparate, 

milioane, iar veniturile bănești de la 
311 mii lei la 997 mii lei". Sint rezul
tate concludente, dar poate că șl mai 
revelatoare sint elementele care defi
nesc formarea conștiinței noi, atitudi
nea înaintată fața de muncă, față de 
păstrarea avutului obștesc.

Asemenea rezultate erau mal greu 
de anticipat cu nu prea mulți ani in 
urmă, cind organizația de partid se a- 
fia in fața unor probleme greu de re
zolvat, tocmai in unele sectoare cheie 
ale producției. în zootehnie, de pildă, 
concomitent cu perfecționarea mo
dalităților de cointeresare materială, 
organizația de partid a folosit forme 
variate ale muncii politice pentru a 
demonstra oamenilor că fără muncă 
perseverentă, continuă, de zi cu zi, 
fără exigență, pricepere și răspun
dere nu se poate progresa. Prin 1965, 
cind cooperativa obținea numai 19001 
lapte în medie pe vacă furajată, or
ganizația de partid, consiliul de con-

viața de partid

ducere au luat măsuri de repartizare 
in acest sector a unor oameni capa
bili. cu dragoste pentru meseria de 
îngrijitor de animale, i-au ajutat să 
se permanentizeze în acest sector. Ca 
urmare, in perioada 1965—1970 pro
ducția de lapte ce revine la suta de 
hectare a crescut de la mai puțin de 
59 000 1, la 123 330 1. Cooperatorii se 
mir.dresc cu faptul că anul trecut 
cooperativa lor a obținut premiul 1 
pe țară în concursul pentru cea mai 
mare producție de lapte.

„Succesele noastre în domeniul pro
ducții — spunea, secretara organiza
ției de partid, Reveica Bodeanu — 
ne-au făcut să minimalizăm unele 
tendințe și fenomene de ordin educa
tiv. Realitatea este că în comună și 
în cooperativa noastră sint forțe ne
antrenate la muncă, oameni care au 
cam uitat să țină sapa în mină. Și nu 
pentru că nu ar fi bune cîștigurile, 
că doar anul trecut, la noi, o familie 
de cooperatori a obținut. în medie, 
28 720 lei. Este un câștig bun, de peste 
trei ori mai mare decît cu numai 
zece ani in urmă. și. totuși, de curind 
a trebuit să umblăm din poartă in 
poartă pentru a chema la întreține
rea culturilor femei ale sutelor de 
salariați din comună. Poate că ase
menea cazuri se datoresc și faptului 
că se acționează după nevoile de 
moment, pompieristic, in lac ca or
ganizația de partid să desfășoare o 
acțiune permanentă de educație prin 
mijloacele variate ale muncii politice 
de masă".

Problema formării conștiinței so
cialiste, a educației prin muncă se 
pune cu acuitate in rindurile tinere
tului. Cu atit mai mult cu cit în 
cooperativă se înregistrează fenome
nul îmbătrinirii forței de muncă. 
Cine va duce mai departe faima 
acestei cooperative agricole dacă nu
mai un singur cooperator și câțiva 
mecanizatori au virsta cuprinsă in
tre 20 și 30 de ani ? Această situație 
nu se poate să nu îndemne la re
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indiferent de mijloacele prin 
care sint conservate, constituie 
un ajutor prețios pentru gospo
dina salariată, economisindu-i 
timp și efort fizic. Dar, presupu
nând că gama acestor produse 
se va îmbogăți și apropia tot 
mai mult de cerințele cumpără
toarelor, rdmine totuși deschisă 
problema timpului necesar pen
tru procurarea lor și, în general, 
a timpului cheltuit cu cumpără
turile. Dintr-un sondaj făcut de 
specialiștii Institutului de cer
cetări comerciale reiese că, in 
medie, flecare cumpărătură ră
pește cetățeanului cam o jumă
tate de oră. întrebarea noastră 
este, deci, ce ați întreprins sau 
intenționați să întreprindeți pen
tru ca gospodina să-și irosească 
cit mai puțin timp ?

— Chestiunea este deosebit de im
portantă ; câutind, deocamdată, sâ-i 
facem față cu mijloacele actuale, ii 
acordăm un loc de seamă în planu
rile de perspectivă ale dezvoltării și 
modernizării comerțului. Căci, in 
fond, este vorba de concepție, de or
ganizare. Nu se poate afirma insă că, 
pină acum, nu s-ar fi realizat nimic. 
Să ne referim, de pildă, Ia extinde
rea pe care a cunoscut-o, în ultima 
vreme, In comerțul alimentar, auto
servirea. în 1965, dear 291 de unități 
practicau această metodă rapidă de 
desfacere ; în 1970, numărul lor cres
cuse la 627. ceea ce reprezintă 20 la 
sută din numărul total al unităților 
comerciale. S-ar putea obiecta — și 
pe bună dreptate — că autoservirea 
nu s-a extins pe măsura cerințelor, 
că mai sint Încă numeroase mărfuri 
alimentare care nu au fost Introduse 
in acest circuit. De vină sint șl multe 
organizații comerciale, refractare la 
nou. Dar extinderea autoservirii, du
pă cum se știe, este condițională și 
de existența mărfurilor preambalate. 
Deoarece cantitățile de produse pre
ambalate de Industrie sint insuficien
te, am luat Inițiativa completării ne
cesarului prin praambalarea. in între
prinderile comerciale cu ridicata, a 
unor Însemnate cantități de făină, 
orez, grlș, zahăr ctc. (circa 30 000 to
ne. față de 5 000 tone, în 1970),

Cheltuiala de timp se reduce insă 
la zero prin aprovizionarea la domi
ciliu, pe bază de comenzi prealabile. 
Această formă de comerț, relativ 
nouă, este depsebit de avantajoasă 
pentru gospodine. Considerăm insă 

flecție șl mai ales la măsuri. Or, 
pină în prezent, organizația de p»r- 
tid nu a făcut mare lucru pentru 
combaterea mentalităților înapoiate, 
a unor tendințe de parazitism, cb- 
viață ușoară, nu acționează in rindul 
tinerilor pentru a-i atrage la munca 
In agricultură. Comitetul de partid 
se ocupă in prea mică măsură de 
conținutul activității organizațiilor 
U.T.C. și a pionierilor din comuna, 
nu folosește nici măcar exemplele 
de pilduitoare abnegație in muncă 
pe care le oferă zeci șl zeci de coo
peratori. în locul unor îndemnuri 
stereotlpe. ar fi incomparabil m,ii 
atractive și instructive întilniri ale 
tinerilor, ale elevilor cu cooperatorii 
care de 10—15—20 ani lucrează in 
același loc de muncă, care din mai 
nimic au creat tot ceea ce astăzi 
constituie o mândrie a locuitorilor 
Cristianului. Cunoscuta receptivitate 
a tinerilor s-ar manifesta pozitiv 
dacă ei ar cunoaște aspecte din 
munca de peste două decenii a coo
peratoarelor Maria Moldovan. Euge
nia Băndean. Rociica Lazăr. care lu
crează cu dragoste de muncă, dau 
dovadă de perseverență și abnega
ție pătrunse adine de conștiința ră 
sarcina încredințată trebuie îndepli
nită.

„Fără conștiința de cooperator 
vrednic și fără dragoste de muncă 
nu se poate face mare lucru — spu
ne îngrijitoarea de viței Elena 
Piștea. Acordul global este bun, iar 
câștigul rotund, dar ce te faci cu oa
menii care vor bani cu eforturi pu
ține ? Eu ca și ceilalți cooperatori 
m-am bucurat din inimă cind am citit 
și-am auzit despre măsurile pentru 
educația muncitorească sănătoasă".

— Sensul măsurilor inițiate in do
meniul ideologic și al educației este 
că ele răspund unor necesități obiec
tive, concrete în domenii dintre cele 
maj variate ale producției sau ale 
activității sociale — ne spunea pre
ședintele cooperativei. Ton Cimpeanu. 
în comuna noastră, după amiază, 
străzile și ulițele sint animate, dar 
greu se găsesc cosași și secerători 
pentru 150 ha de griu culcat, unde 
nu pot intra combinele. Deși comuna 
noastră are mulți locuitori, numai 
120 lucrează fn cooperativa agricolă. 
Iată de ce umblăm după forță de 
muncă în alte părți. Este și vina 
noastră, a celor mai vârstnici. că pină 
acum nu am dat mei o atenție fap
tului că tinerii de la noi nu mai con
cep să pună mina pe o coasă sau se
ceră și nici măcar pe volanul trac
torului. Este o problemă care nu se 
poate să nu ne îndemne la măsuri 
practice.

Intr-adevăr, întărirea muncii poli- 
tico-ideologice, de educație marxist- 
leninistă, cultivarea răspunderii și a 
datoriei de a munci in sectoarele atit 
de variate și in plin proces de mo
dernizare ale agriculturii, combaterea 
mentalităților înapoiate ar contribui 
la crearea unui climat propice atra
gerii forței de muncă necesare în 
cooperativa agricolă, la formarea u- 
nor cadre competente de tineri meca
nizatori, crescători de animale etc, 
care să-și aducă din plin contribuția 
la creșterea producției agricole.
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că sint incă prea puține asemenea 
case de comenzi — deși organizarea 
lor nu cere decit inițiativă din partea 
organelor comerciale, condițiile ma
teriale necesare fiind mult mai mo
deste decit pentru un magazin obiș
nuit, cu spații de etalare, mobilier, 
vitrine etc. Cauze subiective explică 
și refuzul inexplicabil de tenace al 
întreprinderilor comerciale din mai 
toate orașele țării. Inclusiv din Ca
pitală, de a organiza livrarea la do
miciliu, pe bază de abonament, in 
special a produseloi- lactate proaspe
te, a apelor minerale etc.

— După cite știm, se invocă 
adeseori motivul remizei, care 
n-ar fi îndeajuns de stimula
tivă. Credeți că aceasta poate 
constitui o piedică in calea dez
voltării unei asemenea forme 
de comerț, extrem de avanta
joasă pentru gospodine ? In mai 
toate familiile există copii sau 
suferinzi, din hrana cărora lap
tele, iaurtul nu pot lipsi. Or. se 
știe, aceste produse trebuie 
cumpărate în primele ore ale 
dimineții, lucru imposibil de 
realizat pentru gospodina sala
riată. Un abonament ar fi, deci, 
în foarte multe cazuri, deosebit 
de util.

— Nu, nu cred că remiza este, argu
mentul real. De altfel, in orașe ca 
Turda, Cluj, Tg. Mureș, laptele livrat 
la domiciliu reprezintă 60—80 la sută 
din totalul consumului. Și nu s-ar pu
tea spune câ remizierii din aceste lo
calități sint retribuiți după alt tarif, 
mai avantajos. Există insă interes din 
partea organelor comerciale pentru 
promovarea unor forme de servire 
care să vină în sprijinul cetățenilor. 
Adică exact ceea ce lipsește, aproa
pe cu desăvârșire. organelor comer
ciale din multe alte localități. Mi
nisterul dă indicații in acest sens, 
dar aducerea în fapt aparține, in 
întregime, organelor locale. De aceea, 
cred că ar fi foarte util ca. in această 
privință, a extinderii formelor noi qo 
comerț, să beneficiem de un sprijin 
mal substanțial din partea consiliilor 
populare, a organelor locale ale pu
terii de stat, in competența cărora 
intră și rezolvarea problemelor 1 »- 
gate de buna servire a cetățenilor 
prin unitățile comerciale

Convorbire realizată de
Rodlca ȘERBAN

IDIVERS
| Muzeul 
I școlii
I Satul Prăjești din comuna

Traian (Bacău) se poate lăuda 
cu un muzeu școlar cum puține I există. Motivele sint cit se poa- 

I te de îndreptățite : cuprinzând I exponate etnografice, geografi- 
Ice, arheologice și numismatice, 

muzeul reunește înti’-o clădire 
special amenajată nu mai puțin 
de... 3 000 de obiecte. Printre ele, I costume populare clin părțile lo- 

I cului, unelte tradiționale de 
■ muncă, documente vorbind des- 
Ipre trecutul istorie al satului și 

cinci tezaure monetare (două 
romane, unul bizantin, unul tă- 

Ităresc și unul olandez). Cum se 
vede, o adevărată bogăție. De 
care nu este străin profesorul 
Paul Țarălungă. care, prin entu- 

Iziasmul și priceperea dovedite.
a fost, principalul animator al 
activității muzeale din sat.

Fără ieșire
i In timpul unul rond de noapte 

prin preajma magazinului „Bra- 
Ișovul" din orașul cu același 

nume, paznicul contractual Du
mitru Omușoru a observat un 

■ individ care cerceta cu insisten- 
I ță vitrinele acestei unități co- 
I merciale. Citeva minute mai 

tirziu, tocmai cind relata cele I observate unui lucrător de mili
ție, s-a auzit un zgomot de geam 
spart. Au pornit amindoi spre 

I magazin. Aici. Vasile Mailat din 
I Valea Lungă (Alba), după o 
’ „probă" sumară, se îmbrăcase I intr-un costum nou și, cu buzu

narele pline cu bănii găsiți in
tr-o tejghea, se pregătea de ie- 

* șire. N-a mai găsit-o insă. Pen- 
I tru că o. fost „încălțat" pe loc, 
I urmind să-și ia in primire ...uni- 
' forma corespunzătoare !

Pe calea
laptelui
...sărat

I La întreprinderea de colectare 
Iși industrializare a laptelui din 

Tirgu-Mureș, intre alte produse 
se fabrică și însemnate canti
tăți de iaurt. Intr-una din zilele I trecute, s-a constatat cu mirare J câ 0 500 litri lapte destinat iaur- 

I tului nu se închegase nici după 
110 ore. Analizele .de laborator 

au rezolvat enigma : laptele 
conținea un procent de sare mal 
mare decit ce) normal. Era clarI că cineva îl falsificase, intro- 

I ducind apă cu sare, astfel ca 
• greutatea specifică a laptelui să 
I. se mențină. Mergindu-se pe fi

rul colectării s-a dat și de 
sursa falsului. Era la coope- 

. rativa agricolă de producție 
| Riciu, unde 367 litri de lapte fu- I seseră din belșug amestecați cu 
’ apă sărată. Neîndoielnic câ an- 
I cheta organelor de miliție ii va 
I descoperi pe cei vinovat,i de a- I ceasta mistificare, fiind rindul 
* lor acum să intre... la apă.

I Invitație la 
I ...prudență
’ Din cauza caniculei ce per- 
Isistă de citeva zile, tot mai 

mulți cetățeni sint tentați 
de răcoarea unei băi. Din nefe- 

Iricire, tentația generează. nu 
o dată, imprudențe fatale. 
Dintr-o statistică (incompletă) 
sosită la redacție, rezultă că nu- 

Imai in ultimele zile cinci per
soane (dintre care trei minori 
lăsați fără supraveghere) s-au

. înecat. In toate cazurile, motivul I este unul și același : persoanele 
I in cauză nu știau să înoate. 

Printre victime. Alexandru Sza-
I bo, șofer la coloana 706 Orșova, 
| care aventurindu-se pe o plută 
Ipe lacul de acumulare al hidro

centralei Porțile de Fier s-a 
răsturnat in larg, înecindu-se.

I Desigur, răcoarea este in aceste 
zile prețioasă. Nu insă fără pru
dența pe care cazurile de mai

. sus o impun.

| Traficant 
I de vagoane
L Constantin Palici din Hune- 
I doara urma să se mute in altă 
I localitate. Avînd nevoie de un 
' mijloc de transport pentru 
I obiectele din gospodărie, a soli

citat un vagon din stația C.F.R. 
Hunedoara, adresindu-se în acest 

Isens veghetorului de vagoane 
Mihai Muntean, de care depin
dea aprobarea. Acesta, prevalin- 

Idu-se de fruncție, n-a vrut 
să aprobe vagonul decit cu 
condiția unei „remunerații".

ICum se vede, trafic. Dar nu 
feroviar, ci... de influență. Nea- 
vind altă cale de ales, C. P.

Ia acceptat propunerea, nu însă 
înainte de a anunța organele 
de resort, care au ținut să

Ifie și ele de față la Încheierea 
tranzacției. Prins in flagrant de- 
Ilict, Mihai Muntean a trebuit să 
dea cale liberă vagonului solici
tat. Tn schimb, el a Intrat tem
porar pe „linie moartă".

| Rubrică redactată de :

I
Gheorghe DAVID 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților
■ „Scînteii"
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ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR DIN ÎNTREPRINDERI

SOLUȚIILE
NU SINT GREU DE GĂSIT

DACĂ LI SE SPUN
LUCRURILOR PE

în aceste zile, in marile secții aie Com
binatului siderurgic de la Hunedoara au 
loc adunările generale ale salariaților. La 
otelăria Martin nr. 1. la a cărei adunare 
generală a salariaților am fost de față, vor
bitorii au apreciat cu multă principiali
tate rezultatele obținute, manifestîn- 
du-și însă, in același grad, intransigența 
față de fenomenele negative care diminu
ează, intr-un fel sau altul, rodul efortului 
colectiv Privită prin prisma întrecerii vii 
ce se desfășoaiă intre colectivele din com
binat. munca oțelarilor de la >c.ț’.a 1 -e 
situează in primul eșalon : ea este concre
tizată in elaborarea. pe«te planul semestru
lui intii. a 2 685 tone oțel — îndeosebi prin 
depășirea cu peste 2 la suta a productiv i- 
tătii muncii — in realizarea, prin efort 
propriu, a unor economii la prețul decoct 
al oțelului produs in valoare de 1 -80 CUJ 
lei. In același timp, in condițiile creștem 
progresive a ponde
ri: oțelurilor . «MppNSHMMEflaicalitatea metalului 
fabricat aici a cunos
cut îmbunătățiri sub
stanțiale. Și in do
meniul gospodăririi 
metalului, al realiză
rii planului sorti
mental. oțelarii s-au 
situat deasupra rea
lizărilor obținute a- 
nul trecut : prevede
rile planului «or* - 
mental au fost reali
zate în proporț ie de 
99 la sută iar pierde
rile tehnologice de 
otel au însumat 0.67 
la sută pe întreaga secție, conform a%a. - 
meatului care prevedea un nivel »ub 1 la 
‘UdU aceste ultime două rezultate re- 
prezintă un progres evident fața de Perioa
da imediat anterioara, adunarea genei 
a salariaților s-a declarat nemulțumita ce ^Statele in sine, intru :t ele nu cores- 
pund pe deplin indicațiilor d?te'n a^d‘
«en« de conducerea superma.a de p-ral.

in

Khimbul nostru a înregistrat cele maț multe 
șarje de otel care nu se «cadrau >“P‘° 
gramul sortimental. reunea in aduna e maistrul otelar Laăr Bodea. Scuze nu 
X» pentru ce sa “Utăm inttmmt _ nm ,u_- 

te"lle vechdor'metodc’de muncă care,
. otelurilor - -

rIOtrX , dreptul dăunătoare. Nu am pus 
Xntul reref Pe respectarea vitezei opt; 
L. ardere a carbonului și. >n general. 
™ a^atateri de la instrucțiunile ten- 

"T-Adurâ cum subliniau sl alti PȘrtt- 

„ .. ,r .m,'"."on.u'’."' 
^ănTs^on. M^H-Upsa de atent. 
2* nareu'rsul diferitelor taze ale țabrlcaru 
SUdut duce ’’de U

n reUtile^ontkctuale cu beneficiarii) se 
In retapue fel de daunaloare -
8Oa“g* necorespunzătoare a șticunlor cu 

a ’-uoim orificiul de evacuare a oțe.ulu 
„re prim-topitorul Slmton

-‘ eprima-
^XZar 5i maistru, a căror prezența 
la această orație este obhgatone^^

Alți vorbiton^s-au
” aPMza in disciplina fermă a colectivu- 
!ncaîa. rn ce privește prezenta lor la mun- 
l in inneplinirea obligațiilor de ser-

Avem citiva oameni care ne Încurca. v VÎnX. prin frecventa cu care se... 
pur «i mmpiu- p alcătuit chiar
,mbOln4^Pi coneediJor medicale. Intre 
un .program 1 h Blăaaru. Alexan-
aeejua se ^istnil
Oru Belea si r..! serviciu impune
jonel >mor u da.o.ie.
majorarea^ t.OTdițiile științific normate 
C-“faLctiilor noastre ce lucru, duce U 
ale form 1 . de ia instrucțiunile de
acăpări, 1 . j atenției in general"
ÎS , d Părerea unanimă, prim-topitorul 
SS.nunV.n Mog-- .“ “ 
«^-i%T^ein discuția c. 

leclivulut. „.arderile tehnologice de oțel.
Oit pnvest P.ydu liut &

Tde a i epuizate, discuțiile din adu 
peparte tfe P , ca „ bună par. -
r6 cauzele am’ntite" acționează si >n 
din muzele perlorările de praguri
,cea . * erupțiile, solidificarea metalu-
*. “^'^gounle incomplete, deficiențe 
lui in oal-. l-rs mult oțel_ au
J» dese cazuri - ir.d.s-
la origine - m exigenței >»
cipbna preturii* OP«-
ÎTev'^re * oțelului din cuptor, evitarea

însemnări de la oțelaria nr. 1
a Combinatului siderurgic

turnărilor directe in lingotiere și încadrarea 
în vitezele de turnare prescrise, curățirea 
atentă a întregului traseu pe care il par
curge oțelul lichid — înseamnă tot ai ițea 
posibilități de ciștigare a unei însemnate 
cantități de oțel gata fabricat care, altfel, 
ia drumul pierderilor.

Pentru lichidarea acestor neajunsuri care 
diminuează rezultatele muncii oțelarilor, a- 
dunarea generală a salariaților a hotărit ca, 
o dată cu desfășurarea unei vii și perma
nente activități politice pentru dezvoltarea 
spiritului de responsabilitate profesională și 
de exigență partinică, conducerea secției să 
organizeze noi cursuri de calificare, de îm
bogățire a cunoștințelor profesionale ale 
oamenilor. Adunarea generală a cerut con
ducerii secției ca. in cadrul acestor cursuri, 
un accent cu totul deosebit să se pună pe 
formarea și specializarea cadrelor necesare 
de șticari. O notă bună pentru spiritul com

bativ, practic. in 
care s-au desfășurat 
lucrările acestui fo
rum colectiv de con
ducere și organizare 
a activității din sec- 
fe a dat-o și faptul 
că. chiar 
adunării, 
dispoziții 
responsabile 
comoletarea 
rului 
zgură

ta cadrul 
s-nu dat 

cadrelor 
pentru 
numă- 

de vane de
UUUI u — întrucât acestea 

există in depozit — 
__  pentru aproviziona- 

Bnane^riv1—rea ritmică și in 
cantități suficiente 

cu dolomită a cuptoarelor, pentru asigura
rea condițiilor necesare de cintărive corectă 
a feroaliajelor ș.a. Cu încredere deplină în 
forța și capacitatea colectivului, adunarea 
și-a exprimat botărirea de a face un salt 
calitativ sub toate aspectele in activitatea 
din perioada ce urmează.

Și acest salt calitativ in întreaga activi
tate este pe deplin realizabil, după cum ne 
spuneau, după adunare, tovarășii ingineri 
Nicolae Găvănescu, șeful oțelăriei nr. 1. și 
Emil Delapeta, secretarul comitetului de 
partid. Această afirmație are un argument 
concret in cele 2 685 tone de oțel elaborate 
suplimentar în primele 6 luni — oțel de ca
litate — care marchează depășirea încă de 
pe acum a angajamentului luat pină la 23 
August. „Pină in ziua aniversării eliberării 
patriei, afirmau interlocutorii noștri, depă
șirea angajamentului va «cintâri» in mod 
sigur cel puțin 1 000 tone oțel".

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii'

Dezbateri pătrunse 
de exigență și combativitate

muncitorească
Deschizind adunarea generală u re

prezentanților salariaților de la Uzi
na de sirma și produse din sîrmă 
Buzău. Eugen Sandu, secretarul
comitetului de partid al uzinei, făcea 
următoarea remarcă concludentă : 
„Cel mai bun bilanț din istoria uzi
nei care-1 raportăm astăzi reprezen
tanților salariaților coincide cu ma
turizarea colectivului nostru, intrat 
in al doilea cincinal de activitate, 
dar mai ales cu începerea unui 
mare program de dezvoltare 
întreprinderii. De aceea, discuțiile 
noastre trebuie să reflecte această 
legătură nemijlocită intre azi și 
miine, intre prezent și perspectivă".

Fixindu-se jaloanele discuțiilor — 
concretizate in faptele și concluziile 
dării de seamă a comitetului de dr 
recție prezentată de președintele a- 
cestuia. Leonida Cazacu - partici
pants la dezbateri au făcut o amplă 
analiză a numeroaselor aspecte pe 
care le implică activitatea productivă 
a uzinei. Din realizările obținute 
pină acum, din studierea numeroase
lor propuneri aie salariaților pe care 
comitetul de direcție este hotărit să 
le aplice, au reieșit cu claritate căile 
pe care se va dezvolta, in semes
trul II al acestui an și in întreg 
anul 1972, producția uzinei.

In lumina învățămintelor prețioase 
cuprinse in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prezentată la re
centa consfătuire a activului de par
tid din domeniul ideologiei și al acti
vității politice și cultural-educative, 
reprezentanții salariaților din sectoa
rele uzinei au găsit numeroase re
zolvări practice pentru îmbunătăți
rea in profunzime a disciplinei teh
nologice și organizării producției șî 
a muncii. Ei au luat o atitudine com
bativă împotriva manifestărilor care 
aduc prejudicii activității de produc
ție. A reieșit clar din discuți: că 
puternica organizație a comuniștilor 
din uzină a orientat eforturile colec
tivului in direcția îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor de plan, folosirii 
integrale a capacităților de produc
ție. dezvoltării spiritului creator si 
inițiativei colectivului, materializate 
în asimilarea de noi produse, 
in îmbunătățirea tehnologiilor, in re
ducerea consumurilor specifice.

Ca urmare a organizării superioare 
a producției și a muncii, in primul 
semestru al acestui an uzina a reu
șit să îndeplinească planul la pro
ducția globală in proporție de 104.4 
la sută, iar la producția marfă — de 
104,8 la sută, livrind suplimentar 
aproape 1 100 tone sîrmă trasă și 
350 tone electrozi. Numeroși bene
ficiari din 11 țări ale lumii au soli
citat suplimentarea comenzilor la 
export cu 2 400 tone produse.

Șeful secției trăgătorie de oțel 
moale, ing. Nicolae Mayer, a arătat 
pe bună dreptate că corelarea tuturor 
factorilor ce influențează producția — 
îmbunătățirea activității de contrac

a

tare, ridicarea calificării personalu
lui, asimilarea de noi produse, folo
sirea rațională a spațiilor de pioduc- 
ție, reducerea consumului specific de 
materii prime și materiale — a deter
minat realizarea celor 11 milioane lei 
producție globală suplimentară obți
nută in semestrul intii.

Discuțiile purtate în adunare au 
ținut seama in mod evident de in
teracțiunea numeroaselor laturi ale 
activității uzinei. Din acest motiv, 
de au depășit profilările inguste 
și concluziile statice, fiind în
dreptate spre aspectele de fond 
ale activității de perspectivă. Teh-

însemnări de la Uzina 
de sirma și produse 

din sirma Buzău

nicianul Vasile Nițu a făcut refe
riri ia activitatea de prospectare a 
pieței, maistrul Mircea Chisu a pro
pus măsuri judicioase pentru ridica
rea calificării salariaților din toafe 
sectoarele, in special din cele de 
bază, ing. N. Mayer a stăruit in in
tervenția sa asupra folosirii operative 
si creatoare a propunerilor muncito
rilor. Muncitorul loader Pentea. de 
la secția zincare, a vorbit despre de
ficiențele existente încă in domeniul 
normării, ceea ce a împiedicat creș
terea dinamică a productivității mun
cii, propunînd. totodată, o serie de 
îmbunătățiri in activitatea de întreți
nere a utilajelor. Secretarul organi
zației de partid nr. 3, Gheorghe Cucii, 
a făcut o trecere in revistă a rezulta
telor obținute de comuniști. „Comu
niștii sint mindri de realizările lor, 
dar ei nu trebuie să uite că mai au 
rnulte de făcu» atit in domeniul pro
ducției, cit și in cel al educației" — 
a spus acesta in încheierea cuvintu- 
lui său. Operatorul Dumitru Pascal, 
trefilâtorul Nicolae Oprea, muncito
rul Ion Comănescu au subliniat cau
zele care au făcut ca cheltuielile 
generale ale întreprinderii să fie de
pășite, ceea ce a influențat negativ 
prețul de cost. Maistrul Mircea Chiru 
spunea : „Timpul de lucru este folo
sit mai bine ca in 1970, dar s-au în
registrat și in primul semestru din 
acest an 10 00n ore stagnări și aproa
pe 7 000 ore absențe nemotivate. 
Acestea denotă că disciplina de pro
ducție este slabă in anumite com
partimente". în lumina prețioaselor 
indicații ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Nicolae Baciu, secretarul

organizației U.T.C.. șl președintei® 
comitetului sindicatului, Stelian Pâu- 
nescu, au prezentat adunării genera
le măsurik pe care cele două orga
nizații au hotărit să le la pentru 
a aplica adecvat și concret Învăță
mintele reieșite din propunerile se
cretarului general al partidului.

Forul muncitoresc suprem de con
ducere al uzinei și-a manifestat, ca și 
în alte dâți, ș! cu această ocazie, forța 
sa combativă. Participant!! la discuții 
au criticat aspru insuficienta orienta
re a comitetului de direcție privind 
asimilarea, unor produse superioare 
calitativ, solicitate pe piața externă. 
De asemenea, a făcut obiectul unor 
intervenții consistente analiza nea
junsurilor ce se mal manifestă în 
organizarea transportului intern. O 
atenție deosebită a fost acor
dată în discuții cauzelor care 
mai determină apariția rebuturilor 
sau produselor declasate, greutăților 
ce persistă in aprovizionarea tehnico- 
materială. „Nu este admisibil ca în 
anul 1972 să continuăm să fabricăm 
două produse nerentabile*4 a conchis 
' omunistul Gheorghe Cucu. Interven
țiile participanților au demonstrat că 
rentabilizarea acestor produse est® 
posibilă încă din acest an.

Spiritul de analiză exigentă a rea
lităților uzinei a fost indiscutabil do
minant. Era de așteptat ca .și inter
venția reprezentantului Centralei in
dustriale de țevi și produse trefila
te, ing. A. Daranus, sâ se ridice Ia 
un asemenea nivel. în loc să dea răs
punsurile cuvenite la atîtea proble
me cite i le-a adresat direct colec
tivul uzinei, el s-a mărginit să tra
seze doar sarcini. Se vede că ontica 
de cabinet domină încă stilul de 
muncă al unor organe direct angre
nate in activitatea productivă. Nu 
de '-uperobservatori au nevoie adu
nările generale ale salariaților, ci de 
răspunsuri clare din partea organe
lor de resort Ia diversele asoecte ce 
le implică activitatea industrială pre
zentă și de perspectivă.

In concluzia dezbaterilor, secreta
rul organizației de partid a subliniat 
că „sarcinile de producție pe care ni 
le-am asumat in 1972, angajamente
le noastre suplimentare pot fi reali
zabile cu condiția ca fiecare mem
bru al colectivului să dovedească 
competență si răspundere în soluțio
narea problemelor, atașament față de 
uzină, în calitate de proprietari și d® 
producători Dezvoltarea conștiinței 
muncitorești constituie chezășia vii
toarelor succese ale uzinei”. Tocmai 
competența și atașamentul colectivu
lui au fost pregnante în Întreaga des
fășurare a adunării generale a re
prezentanților salariaților din marea 
uzină buzoiană.

Radu GHEORGHIU 
corespondentul „Scînteii'

CONTRASTS

Filonul bogat

al ideilor novatoare
din ValeaMinerii

Jiului nu se dezmint ! 
Tainele 
sint, rind pe rind, des
cifrate și transformate 
In aliați 
muncii, 
dineuri, 
țelor se 
continuă 
îndrăzneala și inventi
vitatea gindurilor. Și, 
judecind după rezul
tate. putem spune că 
ideile novatoare, me
nite să dea un plus 
de rodnicie muncii de
puse, iși trag seva 
dintr-un filon tot atit 
de bogat ca și „vina" 
de cărbune scoasă la 
suprafață. Aflăm acum 
că „ortacii" din Valea 
Jiului au pus la punct 
și adaptat la condiții
le geologice din zonă, 
împreună cu specia-

pămintului

pe frontul 
Acolo, in a- 

pulerea bra- 
aflâ intr-o 

competiție cu

liștil de la Institutul 
de cercetări și proiec
tări pentru huilă din 
Petroșani, o metodă 
nouă de exploatare a 
cărbunelui. Ce schim
bări a produs ea in 
munca oamenilor ? 
Creșterea productivi
tății muncii cu 19 la 
sută, reducerea cu 60 
la sută a consumului 
de material lemnos și 
cu 25 la sută a chel
tuielilor materiale de 
producție, față de pro
cedeul tradițional de 
exploatare a cărbune
lui folosit pină acum.

In fața acestui re
marcabil succes al mi
nerilor de aici, încă u- 
nul adăugat la reali
zările de prestigiu ob
ținute. nu ne rămine 
decit să le urăm un 
sincer „noroc bun".

Neglijență

Pentru funcționarea 
normală a 42 de com
plexe zootehnice inter- 
cooperatiste sint ne
cesare, intre altele, ae- 
ratoare mecanice de 
care depinde intrarea 
in exploatare a sta
țiilor de deversare a 
defecțiunilor. Acestea 
trebuiau asigurate pină 
la data de 31 martie 
ac., conform contrac
tului incheiat cu Uzina 
de utilaj minier din 
Baia Mare. Complexe!? 
amintite, cu o capaci
tate medie de 30 000 
porci livrabili pe an 
fiecare, au fost între 
timp date parțial în 
funcțiune. Cit despre 
aeratoare. nici 
neală 
Mare

. __  pome-
! Uzina din Baia 
constată cu în

eon- 
C‘J 

din
Ia

târziere că nu e 
tractat reductoare 
uzina „Neptun" 
Cimpina. Aceasta, 
riadul ei, n-a contrac
tat electromotoarele 
necesare cu Fabrica de 
motoare electrice din 
Pitești. S-a creat un 
„lanț al slăbiciunilor" 
care deocamdată nu 
'u-e sfirșit. Nu numai 
că nu există la ora ac
tuală aeratoarele me
canice indispensabile 
complexelor, dar nici 
măcar nu s-a fixat un 
nou termen pentru li
vrarea acestora. Pen
tru conducerea unității 
băimărene In cauză o- 
bligațiile asumate prin 
contractul economic nu 
•int lege ?

Un milion

inpotmolit
cauza substan-

Gabriela — produs nou la C.E.I.L. Suceava

A. T

»
B - 4 ®

Soluții tehnice originale,
cu înaltă eficiență economică
Folosirea judicioasă a cadrelor tehnice 

și economice din cadrul C.E.I.L. Suceava, 
pentru creșterea contribuției acestora la 
îmbunătățirea muncii din toate sectoarele, 
constituie o'preocupare permanentă a con
ducerii acestei unități. încă de la incepu- 
tul anului trecut, de pildă, a fost declan
șată o interesantă acțiune privind valo
rificarea capacității creatoare a celor I6â 
de specialiști, in sensul că prin planul de 
măsuri tehnico-organizatorice fiecare din 
ei a primit sarcina să Întreprindă un stu
diu propriu sau in colectiv care să vizeze 
creșterea producției și productivității mun
cii. Îmbunătățirea calității și diversificarea 
producției de mobilă etc.

Bilanțul făcut zilele trecute, în legătură 
cu această acțiune, relevă faptul că 99 la 
sută din cele 230 de studii întreprinse de la 
declanșarea acțiunii și pină in prezent

și-au găsit aplicarea in practică, contri
buind la creșterea producției globale cu 
48 milioane lei și a volumului de beneficii 
cu 7 milioane lei. Dintre aceste studii ș: 
soluții tehnice originale amintim : fini
sarea mobilei cu lacuri opace, înlocuirea 
arcurilor din import (soluție care aduce 
anual o economie de 400 OOlj lei valută), fo
losirea gospodărească a energiei electrice, 
extinderea Înlocuitorilor de lemn etc. Stu
diul privind raționalizarea evidenței pri
mare In parchete, de pildă, a fost preluat 
de către Ministerul Industriei Lemnului 
pentru generalizarea lui la nivelul între
gii economii forestiere. De asemenea, tot 
ca urmare a acestei activități de studiu și 
cercetare, numai in acest an combinatul 
a reușit să realizeze 12 prototipuri noi 
de mobilă de diverse utilități, care urmea
ză să Intre in producția de serie.

H E ■ ■ H S B B SI ■ ■ ■

PARAMETRII
PROIECTAT!
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— Furnizorul străin ne-a livrat o 
instalație cu o capacitate de pro
ducție mai mică decit cea contrac
tată, ne-a spus ing. Eugen Cazacu, 
șef de serviciu in direcția de inves
tiții. Colegiul ministerului a cerut 
specialiștilor noștri să studieze po
sibilitatea extinderii capacității fa
bricii, printr-o nouă investiție. S-a 
întocmit un nou studiu tehnico-eco- 
nomic, care corespunde intențiilor 
noastre.

Că instalațiile acestei fabrici ou 
prezentat de Ia bun început defec
țiuni nu mai există nici o îndoială, 
cum nu există nici asupra răspun
derii acelora care au achiziționat-o 
din import, fără să se edifice asupra 
adevăratelor el performanțe tehnice. 
Totuși, nu există nici o altă soluție 
pentru diminuarea acestor neajun
suri ? Ba da. înseși măsurile pre
conizate o dau, dar cu condi
ția ca ele să fie aplicate. Astfel, 
pentru diminuarea nerealizărilor 
la prețul de cost trebuie ca rețeta 
de fabricație a plăcilor fibrolemnoa- 
se să fie, in sfirșit, respectată. Lip
sa unei căi de acces intre fabrica de 
celuloză și cea de P.F.L. încurcă toa
te socotelile in această privință. Pro
ducătorul a mărit cantitatea de lobde 
ce ii sint la indemînă, dar acestea 
fiind mai scumpe s-a micșorat in mod 
corespunzător cantitatea de deșeuri, 
prezente din abundență, insă greu de 
transportat din cauza inexistenței u- 
nor drumuri practicabile.

De ce nu se rezolvă această pro
blemă simplă, înscrisă și în planul 
de măsuri ? Nu este acest lucru o 
dovadă că economicitatea producției 
continuă să stea pe un plan secun
dar, că este neglijată cu bună știin
ță ? Oare nu e cazul ca aceia care 
tărăgănează îndeplinirea sarcinii de 
a recupera grabnic restanțele in a- 
tingerea parametrilor proiectați să 
suporte consecințele ?

Nici la unele secții de la Combi
natul de celuloză și hirtie din Su

ceava lucrurile nu b® prezintă mal 
bine.

— Datorită modificărilor survenite 
la prețul de aprovizionare cu ma
terii prime și materiale, prețul de 
cost la secțiile de hirtie și celuloză 
— ambele etapa a 11-a de /dezvolta
re — n-a putut fi realizat, ni se 
spune.

Este, ce-i drept, un amănunt ade
vărat, dar el constituie numai ju
mătate din explicație. Utilajele 6-2 
defectează adesea fie din cauza u- 
,ior greșeli de execuție, fie din cauza 
exploatării lor Încă necorespunzătoa
re. Fapt care accentuează, sub as
pectul prețului de cost, poziția „bu
getivoră” a celor două unități.

Ne oprim atei cu examinarea fe
nomenelor, a neajunsurilor care frî- 
nează realizarea integrală a parame
trilor proiectați la unele din noile 
capacități industriale. Concluzia ge
nerală ce se desprinde din Investi
gațiile noastre este că, practic, nu 
există nici o problemă insolubilă în 
legătură cu atingerea parametrilor 
tehnico-economici stabiliți prin pro
iecte, că. In ultimă instanță, reali
zarea acestei sarcini economice ma
jore depinde de stăruința cu care sint 
aplicate măsurile stabilite, cu care 
sint mobilizați specialiștii, muncito
rii și tehnicienii din fiecare din u- 
nitățile respective. Or, in această pri
vință, organizațiile de partid, comi
tetele de direcție din întreprinderile 
in cauză mai au de lucru serios. Se 
fac analize repetate și, de multe ori, 
fără finalizare, planurile de măsuri 
se reactualizează, dar nu se respec
tă decit parțial. Trebuie să se în
tărească controlul de partid asupra 
modului In care conducerile unități
lor gospodăresc noile capacități in
dustriale. Cu toată claritatea trebuie 
Înțeles că numai atingerea integrală 
a tuturor parametrilor proiectați dă 
măsura reală a efortului material șl 
financiar pe care statul, poporul nos
tru il fac pentru construirea noilor 
capacități de producție.

Din ___
țelor rezultate din pro
cesul tehnologic al fa
bricii de hirtie „Bis
trița" din Prundul Bîr- 
găului, apa reziduală 
deversată in riu tre
buie purificată, con
form normelor în vi
goare. Drept care, încă 
din 1967, Institutul de 
cercetări și proiectări 
pentru industria celu
lozei și hirtiei din 
București a întocmit 
proiectul unei stații de 
epurare. Lucrarea a 
început un an mai tîr- 
ziu, in antrepriza în
treprinderii de 
strucții-montaie 
Cluj, șantierul Tg. Mu
reș. terminîndu-se în 
1959. Iată insă că. du
pă o vreme de func
ționare. decantoarele 
și paturile de uscare a 
nămolului au devenit 
Inutilizabile. Cauza : 
anevoioasa lor curățire 
— precizează cores
pondentul nostru 
det?an.

Decantoarele. prin
tr-o „scăpare" a pro
iectului, n-au fost pre
văzute cu un pod ra- 
clor : operațiile de cu
rățire se fac manual și

con- 
din

iu-

cu destulă greutate. 
Nămolul din păturii? 
de uscare trebuie și el 
evacuat, tot manual, 
deoarece este prea 
fluid pentru a putea 
fi scos cu ajutorul u- 
nei benzi transportoa
re. așa cum prevedea 
proiectul. Colac peste 
pupăză, lipsește și mi
na de lucru necesară 
exploatării stației de 
epurare a apelor. In 
proiectul general se 
prevăzuseră 11 anga
jați pentru întreține
rea și exploatarea »- 
cesteia. dar fabrica nu 
i-a avut niciodată. D-< 
aceea, atunci cind sta
ția trebuie curățată, se 
scot muncitori din sec
țiile de fabricație. Șl 
nu o dată, ci de citeva 
ori pe lună. Se înțe
lege că, în aceste con
diții. instalația nu dă 
randamentul așteptat. 
Prin urmare, cei peste 
un milion de lei in
vestiți tn lucrarea a- 
mintită stau înnămo
liți... Indiferent cum 
— manual, mecanic 
sau electronic — el 
trebuie scoși la supra
față.

așteptarea

cosașilor

Finețe în

în județul Maramu
reș există o veche tra
diție in creșterea va
cilor și condiții natu
rale dintre cele mal 
favorabile pentru a- 
ceastă ocupație. Aici 
se crește vestita „Bru
nă de Maramureș", ca
re servește ca amelio- 
ratoare a raselor din 
alte zone ale țării. Nu
mai că la ea acasă, in 
unele cooperative agri
cole din Maramureș, 
„Bruna" dă producții 
de lapte scăzute. De 
fiecare dată, la direc
ția generală a agricul
turii județene, se adu
ce justificarea : „n-a
vem suficiente furaje". 
Dar in județ există 
peste 37 000 ha de fi
net® naturale ale coo-

perativelor agricole pe 
care anul acesta a 
crescut iarbă din bel
șug. Totuși, pină In 
ziua de 30 iulie a.c. 
s-au recoltat abia 41 
la sută din suprafețe
le cu finețe naturale. 
Cu fiecare zi de intir- 
ziere scade calitatea 
finului și parcă vom 
auzi la iarnă același 
refren... cu furajele. 
Este nevoie de o 
schimbare de optică 
din partea specialiști
lor direcției agricole și 
a consiliilor de condu
cere ale cooperativelor 
rămase în urmă la co
sit. Altfel, vechile jus
tificări, ca și șiștarele 
pentru lapte, vor suna 
a gol !
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CONFRUNTĂRI IDEOLOGICE
Ar fi. desigur, minerit ce Inc

izie de a trece la combaterea 
teorie» conrerpcnfei — obiectul 
tntilnirii noastre — ».-) amintim, 
in mod succint, ritma din coor
donatele de bard ale acestei con
cepții, Așa ne vom putea dez
volta cu mai multd precizie ar
gumentarea

Dr. IOSIF ANGHEL : \ .i mt i, 
o explicație asupr» termenului dv 
convergența. El n tost împrumutul 
din matematică, unde este utilizat 
pentru a exprima mișcarea a două 
linii spre un punct unic. In t-are se 
intilnesc. Prin analogie, in teoria 
burgheză a convergenței dintre sis
temele socialist si capitalist se în
cearcă a se acredita ideea după 
care cele două sisteme s-ar dezvol
ta in asa fel, incit pînă la urmă 
s-ar Intilni intr-un anume punct, n- 
dlcă Intr-un sktem nou. care nu ar 
fl nici «nrlalist. nici capitalist, ci 
o îmbinare a avantajelor celor două 
orinduin.

Dacă ar fi să amintim pe cițlva 
dintre principalii susținători ai a- 
cestei teorii, ar trebui să ne refe
rim, desigur, la cunoscutul socio
log francez Raymond Aron — mai 
ales in ale sale ,.18 lecții asupra 
societății industriale" ; la america
nul Walter S. Buckingham („Sis
temele economice teoretice") ; la 
sociologul american de origină rusă 
Piticim A. Sorokin („Apropierea 
sociologică si culturală intre S.U.A. 
Si U.R.S.S.') și la olandezul Jan 
T-nbergen. laureat al premiului 
Nobel („Economia comunistă și eco
nomia liberă manifestă oare o ten
dință convergentă ?“).

Interpretare denaturată 
a modificărilor 

intervenite în viața 
socială

Prof. univ. dr. NICOLAE IVAN
CIU : Acesta este, desigur. în esen
ță. conținutul teoriei convergenței, 
chiar dacă ea este exprimată in fe
lurite variante.

Ce aș vrea să remarc înainte de 
toate ? însăși apariția acestei teo
rii este semnificativă, dintr-un anu
mit punct de vedere, pentru evo
luția gindirii burgheze. Dacă in tre
cut, socialismul era privit înde
obște de ideologii burghezi ca o 
„abatere de la drumul normal al 
dezvoltării istorice", ca „o rătă
cire", o . greșeală a istoriei", în te
oria convergenței aceasta concept'® 
primitivă, vulgară, anticomunistă 
este abandonată, recunoseîndu-se nu 
numai legitimitatea noii orinduiri 
și inevitabilitatea coexistenței ei 
cu capitalismul, dar și faptul că 
ea prezintă o serie de avantaje, 
care merită să fie preluate de so
cietatea viitoare. Această schim
bare de optică este, evident, rezul
tatul dezvoltării socialismului, al 
transformării lui ireversibile în- 
tr-un sistem mondial, este ex
presia influenței pc care o exerci
tă succesele socialismului. Gindirea 
burgheză nu mai poate să conteste 
aceste succese, avantajele socialis
mului. și de aceea predică o anu
mită Împăcare, alianță între socia
lism și capitalism, ca un fel de 
simbioză, iar in perspectivă o fu
ziune. Tocmai de aceea, teoria con
vergenței este o expresie a crizei 
anticomunismului.

Trebuie, de asemenea, să avem 
în vedere că teoriile convergenței 
pornesc de la anumite realități, 
ceea ce dă o aparență de logică 
ur.or susțineri ale lor și poate in
duce in eroare. Este vorba de faptul 
că, sub influența revoluției tehnico- 
științifice contemporane, s-au pe
trecut și se petrec o seamă de mo
dificări atit in societatea capita
listă. cit și în cea socialistă, care 
creează anumite similitudini de na
tură exterioară (deși trebuie să 
spunem, de la început, că in con
ținut, fenomenele respective sint 
total deosebite) : crește rolul sta
tului în economie, crește rolul pla
nificării ; pretutindeni. datorită 
unei extreme complexificări a vie
ții economice, se simte nevoia 
unei științe a conducerii, unei ști
ințe a previziunii, a prognozei eco
nomice, etc. Iată tot atitea ele
mente care, greșit înțelese, alimen
tează viziunea convergenței.

Problema care se pune este Insă : 
Justifică ele o asemenea viziune ? 
Nu. nu o justifică. Dacă elementele 
de care vorbeam mai sus sint rea
le. viziunea convergenței este în 
schimb falsă, pentru că ea se în
temeiază pe o interpretare denatu
rată a lor. De unde provine eroa
rea ? Ea provine din faptul că ju
decățile. aprecierile sint întemeiate 
pe aparente, pe forma exterioară 
de manifestare a unor fenomene, 
ignorindu-se esența lor. Dacă la 
aceasta se mai adaugă și reaua 
credință a apologeticii, aparențele 
devin piese manevrabile pentru 
construirea unei viziuni deformate 
asupra realităților, care să slujeas
că unor anumite țeluri.

Iată de ce consider că pentru • 
da o ripostă substanțială teoriei 
convergenței. trebuie nu numai 
să înlăturăm vălul apologeticii, ci să 
mergem mal departe, pină la dez
văluirea esenței fenomenelor, a 
proceselor. Este, de altfel, o cerin
ță elementară a metodologiei 
marxiste de cercetare. Aș aminti, 
in treacăt, că. tocmai cercetind in 
acest fel fenomenele, Marx a ajuns 
la epocala sa descoperire că marfa 
— existentă și in sclavagism, și in 
feudalism, și in capitalism, și In 
socialism, materializează in fiecare 
orinduire un alt sistem de relații. 
Dacă vom analiza in acest fel pro
blemele. vom putea Identifica tră
săturile fundamentale ale capitalis
mului și socialismului, ceea ce ec’e 
specific celor două orinduiri in 
condițiile de azi șl vom vedea că 
revoluția tehnlco-științifică con
temporană nu înlătură deosebirile 
fundamentale dintre ele. ci le 
menține și le adincește. Firește ră 
în aceste condiții, din teoria con
vergenței nu mai rămine nimic...

Ignorarea deliberată 
a esenței și naturii 

proprietății
1. ANGHEL : în lumina .principii

lor enunțate de tov. Ivanciu. as 
vrea să mă opresc puțin la forma de 
proprietate asupra mijloacelor de 
producție, pentru că tocmai in e- 
ludarea acestui element fundamen
tal rezidă, după părerea mea. unul 
dintre principalele elemente ale so
fisticii teoreticienilor convergentei. 
De pildă. J Tinbergen afirmă că. 
Intrucît societatea capitalistă a a- 
juns să recunoască necesitatea pla- 

nlflcăril economice, să restringă, 
prin politica tl«calA șl prin alte 
metode, libertatea de acțiune a în
treprinzătorilor. iar in același timp, 
societatea socialistă descentralizea
ză plan un ama. înseamnă că liniile 
de dezvoltare ale celor două sisteme 
s-ar Îndrepta in aceeași direcție. 
La fel, americanul John Galbraith 
pretinde c i „Dezvoltarea va duce, 
in cele din urmă, spre forme 
aproximativ egale de planificare și 
organizare"

Tn toate aceste argumentări este 
omisă — cum spuneam — proprie- 
1 >b: a asupra mijloacelor de produc
ție. natura, perspectivele sale de e- 
voluție. Ca argument pentru esca
motarea ncest< i chestiuni esențiale 
t te adusă I tivea că. in condițiile 
de astăzi, rolul hotăritor nu l-ar 
mai juca forma de proprietate, ci 
conduci i a producției (manage- 
tnent-ul).

De fapt, rec sim aici teze cunos
cut ' ale teoriei capitalismului po
pular : marile societăți sini consti
tuite de un număr mare de acțio
nari, care, deși iși realizează pro- 
prietatva a-upra capitalului sub 
forma dividendelor, nu au. in fapt, 
nici o influentă asupra politicii so
cietăților. Și. iarăși, cunoscuta teo
rie a tehnocrației, potrivit căreia 
conducerea economiei s-ar afla in 
miinile tehnicienilor, a „tehnostruc- 
turii*'. cum spune J. Galbraith, 
care nu sint partlcipanțl la proprie
tatea capitalistă. De aci se trase 
concluzia că atit in capitalism, cit 
si in socialism, conducerea marilor 
int-rprind^ri ar aparține unor an- 
saja»i bine plătiți și de înaltă ca
lificare și că deciziile și influența 

0 improvizație lipsită de suport științific,

cu evidentă menire apologetică:

TEORIA CONVERGENȚEI 
SISTEMELOR

ECONOMICO-SOCIALE
lor ar dobindi, in ambele sisteme, 
tot mai multă importanța. Forma 
proprietății ar deveni, deci, tot mai 
puțin însemnată pentru conducerea 
economiei și nu ar putea constitui 
o piedică in calea procesului de a- 
propiere dintre cele două orinduiri. 
Dar despre ce fel de convergența 
poate fi vorba, de vreme ce pro
prietatea socialistă este realmente 
o proprietate obștească și in prin
cipala ci formă — proprietatea de 
stat — e proprietate a întregului 
popor, in timp ce proprietatea ca
pitalistă cunoaște un proces de 
concentrare in miinile unor grupuri 
sociale tot mai restrinse, chiar dacă, 
pentru a se arunca praf in ochii 
maselor, se recurge tot mai 
frecvent la participarea populară, 
la formula societăților pe acțiuni ? 
Toată lumea știe că in marile so
cietăți, pachetul de control nu a 
dispărut, chiar dacă el reprezintă 
mai puțin de 40 la sută din tota
lul capitalului pe acțiuni, iar deți
nătorii acestuia controlează ramuri 
întregi cu ajutorul societăților „fii
ce" și „nepoate" ; aceste preroga
tive, aceste drepturi țin de proprie
tate. Managerii și tehnicienii, nu
miți de către proprietari, depind 
de aceștia in toate activită
țile și deciziile lor. în fapt, 
nici o decizie a nici unui manager 
— in materie de salarii, prețuri, 
investiții etc. — nu este orientată 
in funcție de Interesele muncitori
lor. ci întotdeauna și exclusiv in 
funcție de cele ale capitalului. 
Proprietatea centralizată a monopo
lurilor continuă să fie baza Impe
riilor financiare, stăpinite de un 
numâr mic de familii, a uriașei lor 
puteri sociale și politice.

Avem, așadar, de-a face, în partea 
esențială a teoriei convergentei, cu 
o evidentă falsificare a rolului pro
prietății. a naturii sale reale și a 
perspectivelor ci de evoluție.

Și mai este încă ceva. Managerii 
și tehnicienii — in măsura in care 
nu sint și coproprietari. sînt 
totuși, prin funcția lor de realiza
tori ai procesului de valorificare a 
capitalului, prin salariile lor foarte 
mari, prin poziția lor socială, 
integrați pe deplin în sistemul de 
dominare al capitalului monopolist. 
In caz de conflict intre manager și 
consiliul Iui de administrație, iese 
imediat la iveală că puterea apar
ține nu managerului, ci proprieta
rilor.

Rămine faptul neîndoielnic că, in 
capitalism, puterea aparține clasei 
burgheze, spre radicală deosebire 
de socialism, unde puterea aparține 
r-Iasel muncitoare. Toate contradic
țiile politice dintre cele două sis
teme se bazează, in cele din urmă, 
pc interese de clasă antagoniste, 
iar acestea - pe forme de pro- 
orietate opuse. Și. atita timp cit 
proprietatea capitalistă asupra mij
loacelor de producție nu este lichi
dată prin revoluția socialistă, nici 
o transformare a capitalismului in 
socialism nu este posibilă.

Nu poate fi pus semn 
de egalitate intre 

planificarea socialistă 
și „planificarea" 

capitalistă
Conf, univ ARMAND POPPER : 

Ducind mai departe cele spuse de 
tov. Anghel, aș dori să subliniez că 
din deosebirea intre cele două orin
duiri in ce privește proprietatea 

decurge și deosebirea in ce privește 
planificarea. Mi se pare că merită 
să ne oprim asupra acestui aspect, 
intrucît tocmai procesele care au 
loc aci, accentuarea tendințelor spre 
reglementare $1 planificare In eco
nomia capitalistă, pr •. um și mă
surile de polilb ;i economică între
prinse de tarile so Inliste in pro e- 
sul de pei fecționare a conducerii șl 
planificării repiczinlA. in concep
ția toon ti icnilor burghezi, unul 
din principalele argumente in sus
ținerea convergentei sistemelor

Deosebit de caracteristică in acest 
sens ml se pare argumentarea cu
noscutului economist american Gal
braith. in lucrarea sa „Noul stat 
industrial"; de la ideea unei opoziții 
absolute Intre plan și piață, care ir 
caracteriza intr-o tot mai marc mă
sură atit societatea capitalistă, cir 
și pe cea socialistă, ca rezultat al 
planificării, Galbraith ajunge 'a 
concluzia convergenței sistemelor 
rălre același tip de societate indus
trială dominată de tehnostructură.

Examinind îndeaproape aceas’ă 
concepție, trebuie să remarcăm 
înainte de toate că tot mai mult! 
economiști împărtășesc azi opinia 
potrivit căreia dilema plan sau 
piață < ste o falsa dilemă și că sin- 
tem de fapt confruntați cu proble
ma folosirii planului și a pieței. 
E<te o realitate că in orice econo
mie complexă operează două cate
gorii de factori. Prima categorie 
reclamă alocarea centralizată a 
resurselor pentru perioade de timp 
mai îndelungate sau. cu alte cu
vinte, planificarea. Cea de-a doua 
Impune ca necesară functionarea 
unui mecanism al prețurilor care 

să arate societății dacă resursele 
sint sau nu corespunzător folosit?. 
Observăm, in al doilea rînd. că 
problema folosirii alăturate a pla
nului și a pieței capătă sens numai 
in momentul in care precizăm cu 
exactitate tipul de piață despre 
care vorbim, care sint relațiile 
dintre producătorii care se intil- 
ncsc pe această piață. Oricărui sis
tem economic bazat pe producția 
de mărfuri ii este proprie piața, ca 
ultimă instanță unde este sancțio
nat caracterul socialmente necesar 
al muncii. însă — și acest lucru 
este fundamental — piața poate fi 
concurențială sau nu și, respectiv, 
relațiile dintre producătorii ce se 
intilnesc aici pot fi de exploatare 
sau de colaborare și ajutor reciproc. 
Aceste relații de producție sint de
terminante pentru tipul de planifi
care practicat. în primul caz, gradul 
de incertitudine in recunoașterea ca
racterului socialmente necesar este 
incomparabil mai ridicat, iar reali
zarea opțiunilor planului nesigură, 
în cel de-al doilea caz, planificarea 
socialistă — care are un caracter 
global, obligatoriu și coerent — iși 
propune ca sarcină inițială înca
drarea cheltuielilor de muncă in 
dimensiunile socialmente necesare, 
iar nerecunoașterea, pe piață, a a- 
cestora constituie excepția și nu 
regula. Cred că in constatarea a- 
cestor fundamentale deosebiri gă
sim un argument temeinic împotri
va teoreticienilor ce susțin conver
gența sistemelor economice.

Se știe că Instrumentele meto
dologice ale planificării au cunos
cut, in mai multe țări capitaliste, 
o sensibilă dezvoltare, făcind po
sibilă surprinderea direcțiilor dezi- 
rabile ale dezvoltării. însă, datoriiă 
naturii economiei capitaliste, tra
ducerea în practică a obiectivelor 
determinate este adesea imposi
bilă. Cunoscutul economist britanic 
N. Kaldor aprecia recent, in Econo
mic Journal, că politica economică 
a Marii Britanii a înregistrat un 
serios eșec in ceea ce privește cele 
patru obiective principale stabilite : 
ocuparea completă a forței de mun
că, realizarea unui excedent al ba
lanței de plăți, creșterea susținută 
a produsului național, realizarea u- 
nei politici a veniturilor.

Kaldor admite că in condițiile ca
pitalismului, indiferent de per
fecțiunea instrumentelor de cerce
tare. nu este posibilă o planificare 
în adevăratul sens al cuvîntului. ci 
doar luarea unor măsuri economice 
relativ independente și cu efect li
mitat. Asemenea aprecieri realiste 
constituie o nouă infirmare a pă
rerilor că orinduirca capitalistă se 
apropie de cea socialistă io -ceea 
ce privește planificarea.

Aș dori să mă refer, pe scurt, in 
continuare la incă un argument 
preferat al teoreticienilor conver
genței și anume asemănarea dintre 
structura organizatorică a întreprin
derii in socialism și capitalism. Din 
reale asemănări de natură tehnl- 
co-economică. se desprinde conclu
zia falsă că atit in capitalism cit 
și in socialism s-ar fi format o 
clasă a managerilor de proferi'» 
care conduc întreprinderile. fiind 
minați și unii și alții doar de am
biția de a asigura dezvoltarea 
acestora. Același Galbraith, in lu
crarea amintită, consideră că orga
nizarea a devenit factorul de pro
ducție dominant, iar că managerii, 
In încercarea lor de a-și consolida 
autonomia, ar fi înlocuit, chipurile, 
profilul, ca mobil al producției, cu 
acela al creșterii economice, apro- 
piindu-se astfel de mobilurile ce-t 

călăuzesc pe conducătorii Intrcprln- 
denloi din țările socialiste.

Realitatea Inllrmâ această păre
re a teoreticienilor convergenței șl 
chiar o serie de economiști ne- 
marxiștl au remarcat acest fapt. 
Astfel, economistul britanic J E. 
Meade a respins teza lui Galbraith 
arâtind. pe drept cuvint, că : 1) in 
condițiile economiei capitaliste 
numai o ra.lă înaltă a profitului 
poate asigura creșterea ; 2) profi
turile sint singurul criteriu real 
după care acționarii marilor între
prinderi apreciază activitatea „teh- 
nostructurii" ; 3) chiar șl marile
companii sint supu e unei acerbe 
concurențe potențiale care le obli
gă să Intre In goana pentru profi
turi maxime.

tn ceea ce priv .te perfecționarea 
formelor de conduceți n întreprin
derilor din țările socialiste, Irebule 
să observăm că simpla aplicare a 
unor metode și tehnici, decurgind 
din progresul tehnic, caro sint fo
losite si în întreprinderile capita
liste. nu înseamnă de tel modifi
carea naturii socialiste a proprietă
ții. Utilizate corect, adaptate spe
cificului economiei socialiste, aces
te metode și tehnici duc. dimpo
trivă. la întărirea proprietății so
cialiste. la o și mai Intensă valo
rificare a avantajelor, a superiori
tății ei. Este limpede, cred, c i des
pre o convergență a sistemelor e- 
conomice se poate vorbi numai 
disprcțulnd total realitatea, deter
minările de clasă.

S-au adus in discuția noastră 
aspecte interesante in legătură 
cu procesele și fenomenele eco
nomice vizate de teoria conver
gentei. Este insă bine știut că 
teoria convergenței are in ve
dere nu numai sfera economicu
lui. ci și pe cea a politicului, a 
socialului. O trecere In re

vistă a ideilor emise cu privire 
la democrație ar întregi viziu
nea asupra modului deformat in 
care această teorie privește dez
voltarea societății.

„Democrația unică" — 
concept sofistic, 

infirmat de realitățile 
social-politice

Dr. LAD1SLAU LORINCZ: Demo
crația apare și ea. in optica susți
nătorilor teoriei convergenței siste
melor, ca un element de apropiere, 
de ștergere a deosebirilor intre cele 
două sisteme : se pretinde că dez
voltarea ei ar duce, in țările capita
liste, la „socializarea" capitalismu
lui, la transformarea lui intr-un fel 
de social-capitalism. în teoria so
cietății industriale, una din prin
cipalele variante ale teoriei con
vergenței, dezvoltarea industrială 
a societății este pusă mereu in le
gătură cu egalitatea cetățenilor, 
care constituie, cum se știe, un e- 
lement important al democrației.

Ce este de observat aci ? în pri
mul rind faptul că avem de-a faca 
cu o idealizare a democrației bur
gheze, cu o absolutizare a posibili
tăților ci de dezvoltare. Desigur, nu 
se poate ignora existența unor cu
ceriri democratice in țările capita
liste. în multe asemenea țări, de
mocrația a cunoscut, in ultimele 
decenii, o anumită lărgire, in spe
cial pe linia drepturilor sociale 
ale celor ce muncesc ; este un 
rezultat atit al influenței socia
lismului. cit și al dezvoltării lup
telor sociale, care obligă clasele 
dominante la concesii mai mici 
sau mai mari. Nivelul democra
ției burgheze este, incontestabil, 
determinat de nivelul general de 
dezvoltare — economică. socială, 
culturală, de tradițiile fiecărei țări, 
de amploarea și intensitatea lupte
lor de clasă.

Dar nu se poate ignora nici faptul 
că dezvoltarea democrației in țările 
capitaliste este limitată de esența ei 
de clasă, burgheză. Puterea de stat 
in capitalism se află in miinile our- 
gheziei. care o folosește spre a-și 
apăra și consolida pozițiile ei în 
societate, spre a-și promova inte
resele, radical opuse intereselor 
celor ce muncesc. Multitudinea de 
fapte care continuă să se petreacă 
zi de zi. chiar și in țările capita
liste cele mai avansate, mai civili
zate, — de la atitudinea ostilă a 
guvernelor față de organizațiile de
mocratice ale clasei muncitoare sau 
ale altor categorii sociale, și pină 
la discriminările sau restricțiile de 
tot felul impuse in exercitarea 
drepturilor și libertăților celor ce 
muncesc, și asupra cărora nu mă 
opresc din considerente de spațiu, 
oferă o imagine edificatoare asu- 
Dra caracterului fals, ciuntit, al 
democrației burgheze.

Pentru a asigura dezvoltarea as
cendentă a societălii pe calea oro- 
gresului neîntrerupt, este nevoie nu 
de . .îmbunătățirea" democrației 
burgheze, ci de saltul calitativ mar
cat de trecerea de la capita
lism la socialism printr-o for
mă sau alta a revoluției socialiste. 
Democrația socialistă apare ca 
negare a democrației burgheze in 
ansamblu, păstrind instituțiile ei 
cele mai valoroase Aceste elemen
te democratice preluate se trans
formă. Iși schimbă conținutul și 

devin elemente indispensabile ale 
puterii celor ce muncesc, in timp 
ce In capitalism ele nu fost Inci
dentale. formale și au fost utiliza
te ca mijloace do dominație de 
clasă.

Aș mal sublima că in condițiile 
socialismului, dezvoltarea democra
ției reprezintă un proces firesc și 
o necesitate logică, decurgind din 
însăși esența noii orinduiri, din ca
racterul puterii care aparține in 
întregime celor ce muncesc. Pro
blema care se pune aici in legătură 
cu dezvoltarea democrației este de 
a găsi cele mai eficiente căi pen
ii u a da posibilitate maselor largi 
să-și exerciți* electiv- puterea, sft 
participe efectiv la elaborarea de
ciziilor sociale.

Este evident așadar că nu se poale 
vorbi de o evoluție spre o demo
crație „unică", sinteză a demo
crației socialiste și capitaliste. \ 
privi in acest Ici lucrurile ar în
semna a întoarce lucrurile cu capul 
in jos, a falsifica in modul cel mal 
cras cu putința realitățile polilico- 
socialc.

Coexistența statelor,
— un adevăr care 

neagă fantoșa 
convergenței sistemelor

Prof. univ. dr. N. N. CONSTAN- 
TINESCU : Mai este un aspect pe 
care-1 vizează teoria convergenței, 
asupra căruia merită să ne oprim. 
Este vorba de relațiile dintre țările 
cu orinduiri social-economice dife
rite. Asistăm in prezent, așa cum 
este bine cunoscut, la o dezvoltare 
accentuată a acestor relații, la in

i

tensificarea schimburilor de valori, 
a cooperării și colaborării dintre 
ele pc multiple planuri. Unii ideo
logi burghezi interpretează acest 
fapt ca o confirmare a convergen
ței sistemelor. Se emit și păreri că 
amplificarea legăturilor economice 
cu statele capitaliste ar atrage 
după sine consecințe nefavorabile 
pentru o țară socialistă sau alta, 
ar crea primejdii pentru orinduirea 
lor social-politică, pentru dezvolta
rea lor pe calea socialismului. A- 
cestea sint afirmații lipsite de sens 
și de orice temei științific, iz- 
vorind, in cel mai bun caz. din 
nepriceperea faptului elementar că 
natura unui sistem social-economic 
este determinată de natura proprie
tății asupra mijloacelor de producție 
— in cazul socialismului, de cea so
cialistă, iar in cazul capitalismului 
de cea capitalistă — iar nu de par
ticiparea la relațiile de schimb in
ternaționale și că, așa cum au 
arătat Marx, Engels, Lenin, in pro
cesul reproducției, rolul determi
nant, primatul aparțin producției, 
iar nu schimbului. Ca urmare, ori- 
cite mărfuri ar vinde și ar cum
păra pe piața internațională o în
treprindere, întreprinderea socialis
tă rămine socialistă, iar cea capi
talistă rămiue capitalistă. Acest 
adevăr este pus, de altfel, zilnic in 
evidență de practica relațiilor eco
nomice internaționale.

Respingerea teoriei convergenței, 
cu toate implicațiile ei economice, 
sociale, politice, nu înseamnă insă, 
cituși de puțin, respingerea coexis
tenței pașnice. De altfel, ele semni
fică fiecare cu lotul altceva. Teoria 
convergenței, interpretind In mod 
denaturat realitățile, susține că cele 
două sisteme — socialist și capita
list — evoluează in sensul unei 
„contopiri", in timp ce in teoria 
coexistenței pașnice nu este vorba 
de nici un fel de contopire, de nici 
un fel de împăcare între ca
pitalism și socialism, ci pur și 
simplu de relații între țări cu 
orinduiri diferite, pe baza princi
piilor independenței, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc, — re
lații decurgind din faptul obiectiv 
al existenței celor două sisteme pe 
aceeași planetă. Coexistența repre
zintă, de fapt, o formă specifică a 
luptei de clasă intre socialism și 
capitalism pe plan internațional si 
ceea ce mi se pare important de 
subliniat este faptul că ea creează 
condiții favorabile pentru intărirea 
socialismului. Intr-adevăr, socialis
mul iși afirmă superioritatea pe 
arena mondială nu prin izolare, ci 
prin dezvoltarea relațiilor interna
ționale șl prin confruntarea pe tâ- 
rim economic cu țările capitaliste, 
dovedindu-și in acest cadru posibi
litățile sale de a asigura mai buna 
folosire a resurselor materiale și 
umane in folosul poporului. O ati
tudine de reticență in participarea 
la circuitul economic ar ti dăună
toare intereselor socialismului, de
oarece ar împiedica țările socialiste 
să beneficieze de avantajele schim
burilor economice, să-și însușească 
ceea ce este mai valoros și mai îna
intat in producția materială și în 
știință pe plan mondial In folosul 
construcției socialiste. Dimpotrivă, 
promovarea botăritâ. perseverentă 
a schimburilor economice șl a co
laborării iclinico-științilice cu 
toate țările lumii contribuie la pro
gresul fiecărei țări socialiste, la în

tărirea întregului sistem socialist, 
la sporirea forței de atracție a so
cialismului In lume, la cauza păcii 
și prieteniei intre popoare.

Sensul ireversibil al 
dezvoltării societății 
umane: TRIUMFUL 

SOCIALISMULUI Șl AL 
COMUNISMULUI
tn acest punct al discuției 

s-ar impune, credem, o conclu
zie : nici din punct de vedere 
economic, nici din punct de ve

dere politic, social sau al rela
țiilor internaționale, nu se 
poate vorbi de o convergență a 
celor două sisteme Sensul rect 
al evoluției lor este cu totul 
altul și anume, acela al inevita
bilei succesiuni, al înlocuirii 
orindutrii capitaliste, perimata 
istoricește, prin orinduirca nouă, 
socialistă.

N. IVANCIU : Aș vrea să remarc 
în acest sens că niciodată, de altfel, 
in istoria omenirii nu a existat o 
convergență a unor moduri de pro
ducție diferite, in sensul unei sin
teze a elementelor lor. Influențe 
reciproce s-au produs în divei so 
forme și proporții de-a lungul isto
riei, au existat conviețuiri ale rela
țiilor de producție diferite in ca
drul aceluiași organism social. Dar 
întotdeauna acestea au fost doar 
modalități, — proprii epocilor res
pective — de inlocuire treptată a 
unei orinduiri de către alta, alături 
de modalitatea revoluționară, se în
țelege. Rezultatul final a fost în
totdeauna înlăturarea modului de 
producție depășit, afirmarea defini
tivă a noii orinduiri — intrucît asa 
cereau in mod inexorabil legile 
obiective ale dezvoltării sociale. 
Asemenea legi acționează și in 
epoca noastră, fapt dovedit de 
toate marile procese care au Ioc 
in lumea contemporană. For
marea și consolidarea sistemu
lui mondial socialist, creșterea și 
maturizarea mișcării comuniste • ■ 
muncitorești internaționale, mari ie 
izbînzi ale mișcării de eliberare na
țională și prăbușirea sub loviturile 
ei a sistemului colonial, adincirea 
contradicțiilor capitalismului si 
creșterea fără precedent a forțelor 
sociale și politice care se ridică la 
luptă in țările capitaliste pentru 
libertate, democrație, pace și pro
gres social — arată că omenirea 
înaintează Ireversibil pe calea unor 
profunde transformări revoluțio
nare. menite să ducă in ultimă 
instanță la -victoria socialismului și 
a comunismului.

Prof. univ. dr. CONSTANTIN NT- 
CUȚA : în această perspectivă, ne 
apar cu perfectă claritate scopu
rile. mobilurile teoreticienilor con
vergenței sistemelor. Estompind 
deosebirile radi- ale dintre ca
pitalism și socialism. propu- 
nind un model al societății viitoare 
care să fie o sinteză a celor două 
orinduiri. dar care exclude din ca
pul locului proprietatea sociali<i;i a- 
supra mijloacelor de producție și 
p istrează in schimb proprietatea ca
pitalistă teoriile convergenței ur
măresc in fond să reabiliteze capi
talismul si sâ-1 apere in fata pers
pectivei socialiste a viitorului o- 
menirii. să întunece această re
spectivă. să diminueze și să anihi
leze iniiuența teoriei marxist-leni- 
niste. să dezarmeze din punct d? 
vedere ideologic masele muncitoare, 
în esență, aceste teorii spun oame
nilor muncii : ce sons mai are să 
luptați pentru socialism, de vreme 
ce, oricum, evoluția istorică va duce 
la transformarea capitalismului 
intr-o societate socialistă ? Sub 
straie noi, cu argumente mai mult 
sau mai puțin moderne, se reia 
una din vechile teorii oportuniste, 
reformiste, a transformării sponta
ne a capitalismului in socialism, 
fără luptă de clasă, fără mișcare și 
acțiune revoluționară.

Teoria convergenței reflectă fără 
îndoială criza ideologiei burgheze, 
este expresia reacției ei in fața ex
tinderii socialismului, a succeselor 
sale. Nu este insă mai puțin ade
vărat că asemenea teorii pot exer
cita o influență negativă, pot semă
na confuzii dăunătoare in mințile 
oamenilor. Desigur, cind mă gin- 
desc la o asemenea influență, am 
în vedere în primul rînd, țările 
capitaliste, unde teoriile convergen
ței sint larg propagate, sub cele 
mai diferite forme. Este limpede că 
pentru a identifica aceste influ
ente și a le combate cu succes, oa
menii trebuie să fie bine informați, 
să aibă o bună pregătire ideologică 
marxist-lenlnistă, să fie înarmați 
cu metodele de studiere și inter
pretare a realităților economico- 
sociale, decurgind din concepția 
materialismului dialectic și istoric.

N. N. CONSTANTINESCU : In a- 
ceastă ordine de idei, aș vrea să 
remarc că teoriile convergenței pri
vesc nu numai baza economică a 
celor două sisteme, ci se extind și 
asupra sferelor suprastructurii. De 
la ideea că sistemele socio-econo- 
mice diferite s-ar „topi" intr-un 
sistem unic, se ajunge și la pre
tenția că științele sociale, de pildă 
știința economică, sociologică, ar fi 
„unice" pentru capitalism, ca și 
pentru socialism.

în acest sens, mai deschis sau 
mai disimulat, teoria științei „dez- 
ideologizate" constituie — ca pe 
timpuri in literatură „arta pentru 
artă" — calul de bătaie. Empirismul 
cantitativ și ignorarea analizei cali
tative a fenomenelor șl proceselor 
economice șl sociale constituie, în 
acest scop, instrumentele „metodo
logice". în această privință este ca
zul să amintim ceea ce de mult a 
arătat marxism-leninismul și anu
me că nu există nici conceptuali
zare și nici modelare fără ideologie, 
că acolo unde nu este prezentă ideo
logia celor ce muncesc, ideologia 
socialistă, iși face loc întotdeauna 
ideologia exploatatorilor, ideologia 
burgheză.

Așadar, nu există știință econo
mică sau vreo altă disciplină socia
lă în afara Ideologiei. La fel ca In 
domeniul bazei economice, șl în sfe
ra suprastructurii, teoria conver
genței sistemelor economice nu face 
declt să mascheze apologia bur
gheză sau să ușureze, acolo unde 
găsește teren favorabil, pătrunde
rea ei.

Spiritul militant și lucid marxist- 
leninist, care exprimă aspirațiile 
fundamentale ale maselor de oa
meni ai muncii se cere a fi per
manent prezent în Întregul sistem 
al științelor sociale, ca de altfel 
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Masâ rotundâ consemnata de 
Ada GREGORIAN

COSMOS

PAR-

20,30.
: LIRA — 15.30; 
POPULAR —

• Brigada Diverse In «Iertă t PA-Țria _ 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
GRADINA DOINA - 20,15, BUCU
REȘTI - 9; 11,15; 13.30; 16,30;
18,4.5; 21.
• Un loc pentru îndrăgostiți :
SALA PALATULUI - 17,15 (seria 
de bilete - 3761): 20.15 (seria de
bilete - 3762), CAPITOL - 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, la grădină — 20;
21.45, FAVORIT - 9.15; 11,30; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Detașamentul roșu de femei : 
CENTRAL — 10; 13; 16,30; 20.
• Floarea soarelui : SCALA — 
10,30; J3.45: 16; 10.45; 21,15, MO
DERN - 8.45; 11; 13,30; 16; 16.30,
20.45, la grădină — 20, TOMIS — 
10; 12,30; 15,30; 18. la grădină —
20.30, GRADINA SELECT — 20.
• întoarcerea Sflntulul Luca : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15; 13,30; 
16. 18,30; 21.
• II cunoașteți pe Urban?! LU
MINA 9—16 In continuare ;
18,15; 20.30.
• i.ânțișoare verzi : TIMPURI 
NOI -- f> 20 în continuare.
• S.lpt.'unina nebunilor s EXCEL
SIOR - a; 11.15; 13.30; ifl; 18,15;
20.30, GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30. FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20.30.
• Secretul planetei maimuțelor : 
FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21, la grădină — 20,15, FE
ROVIAR - 9; 11.15; 13.30; 16; 18,30;
20.45, MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20.45.
• Dispariția iul Timo : MOȘILOR
— 15,45: 17.45, la grădină — 20,15.
• îndrăgostiți! : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : RAHOVA — 
15.30; 19,30.
• Cortul roșu : FLOREASCA — 
16; 19.
• Asterix șl Cleopatra ; Circul ; 
Domnul Goc : DOINA — 10; 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20.30.
• Haiducii Iul Șaptecai ; Zestrea 
domnitei Baiu : CRlNGAȘI — 
15,30: 19.
• Yo — Yo : CINEMATECA (sala 
Union) — 10; 12; 14: 16; 18,15; 20.30.
• Turnul de aramă : BUZEȘTI
— 15,30; 13, la grădină — 20,15.
• Al 11-lea : UNIREA — 16; 18,30. 
la grădină 22.""
• Sunetul muzicii 
la grădinii — 20.
15.30; 19.30.
• Facerea lumii : 
15,30; 18: 20,15.
• Notre-Dame de• Notre-Dame de Paris : ARTA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15,
• Un surîs în plină vară ; LARO- 
MET — 15.30; 17,30: 19,30.
• Greșeala fatală : MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30: 20, BUCEGI — 
15,30; 18. la grădină — 20,15.
« Mayerling : MUNCA — 16: 19.18.
• Secretul din Santa Vittoria :
VITAN — 15; 17.30, la grădină
— 20.
• Tn arșița nopții : DACIA — 
8,30—20 în continuare.
• Tntîlnire cu o necunoscută : 
GRIVITA — 9; 11,15; 13.30: 16: 
18.15; 20.30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30: 15.45: 18. Ia grădină — 20,15.
• Ultimul mohican : FLACĂRA
- 15.30; 17,45; 20.
• Un italian In America : GIU-
I. EȘTI — 15,30: 17,45: 20.
• O floare sl doi grădinari : VIC
TORIA — 9: 12.30; 10: 19,30. PA
CEA - 9: 16. 19.15, PROGRESUL
- 10: 15: 19.
• s-a întîmplat în recunoaștere : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
- 15.30: 17.45: 20.
• B. D. Intră în acțiune : VIITO
RUL - 15.45: 18: 20.15.
• Prințul negru : VOT.GA — 9.13;
II. 30; 13.45: 15: 18,15: 20,30.
• FUI „Marii ursoaice" : FEREN
TARI - 15.30; 17.45: 20.
• Hlbematus : GRĂDTNA 
CUL HERĂSTRĂU — 20,15.

teatre
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; La Izvoare de frumu
sețe — 17,30.
• Comitetul pentru cultură și artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul Ciș- 
mlgiu) : Spectacol de sunet și lu
mină — 20,15: 21.

16.30 Deschiderea emisiunii. Volei 
feminin : România — Bulga
ria. Transmisiune directă din 
Sala Sporturilor de la Con
stanța.

18,00 Patriei. Emisiune de versuri 
de : Nina Casslan, Ion Bănu- 
ță, Ana Blandlana, Franyo 
Zoltan, Emil Giurgiucă, Geor
ge Dan, Negoiță Irimle, Dan 
Mutașcu, Corneliu Șerban.

18.15 Brățara de aur. Semifinala. 
Emisiune-concurs realizată de 
redacția pentru tineret tn co
laborare cu C.C. al U.T.C.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. Sport. 
20.10 Reflector.
20.20 Seară de teatru : „In vîntul

de primăvară" de Letlțla 
Papu. In distribuție : Victor 
Mavrodlneanu, Mugur Arvu- 
nescu, Anca Pandrea, Ion 
Caramltru, Tamara Crețu- 
lescu, Adrian Georgescu, Vir
gil Ogășanu, C. Dlnulescu, 
Vail Volculescu-Peplno, C. 
Crlstescu, Marius Peplno, 
Zamfirescu Gh. Florin, Mir
cea Cosma. Regia : —
Mărăscu. Montajul : 
Balaban. Imaginea : ----------
Irșai, Crlstea Niculescu, Ovi- 
diu Vasllescu, Sorin Carp.

21,40 Cîntece și jocuri populare. 
22,00 Oameni și fapte. Reportaj de 

Simion Bloc.
22.15 Selecțluni din Festivalul in

ternațional de muzică ușoară 
de la Split (R. S. F. Iugosla
via).

22.30 Telejurnalul de noapte.

Tudor 
Sanda 

Emerlc

PROGRAMUL II
20,10 Recitalul tenorului

prim solist

20,30

_________ _________ Florin 
Dîaconescu, prim solist «1 
Teatrului liric din Constanța. 

Bucureștlul necunoscut. 
Cimpu) Libertății. Emisiune 
de Eugen Verzea.

20,45 Desene animate.
20,50 Unlversltarla. Zile de vacan

ță studențească. Reportaj de 
Anca Iordănescu șl Alexan
dru Șuteu.

21,05 Blocnotes de Eugen Mândrie.
21,15 Buletin de știri.
21,20 Cronica literară • Mircea 

Anghelescu — „Preromantls- 
mul românesc" • Romul 
Munteanu — „Literatura eu
ropeană în epoca luminilor" 
• Ioan Șerb — „Florile no
rocului". Prezintă : Adriana 
Tabic și N. Manolescu.

21.30 Selecțluni de la Festivalul 
muzical de la New Port,

21,55 Film serial : „Atragem focul 
asupra noastră" (III). O pro
ducție a televiziunii sovie
tice.
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convorbiri Intre o delegație
a uniunii generale a sindicatelor
DIN ROMÂNIA $1 DELEGAȚIA UNIUNII 
SINDICATELOR DIN R. F. A GERMANIEI

Luni au Începui convorbirile din
tre o delegație a V.G.S.R., condusă 
de președintele Consiliului Central 
sl Uniunii Generale a Sindicatelor 
dm România, Virgil Trofln. $i dele
gația Uniunii Sindicalelor din R. F. 
a Germaniei, condusă de președintele 

;are SeHcuniuni 
află ii 

în i 
uzinei

itnz Oskar Vettei 
tă in țara noastr
?i zi. oaspeții au vizitat
1 August" din Capitală $i 

au purtat convorbiri cu membri al 
comitetului sindicalului și at comi
tetului de direcție din această mare 
întreprindere bucureșteanâ. (Agerpres)

0 delegație de specialiști ai C.S.E.A.L 
a plecat in R. D. Germană

Luni dimineața a plecat in R. D. 
Germană o delegație de specialiști 
condusă de Fctre Blajovici, președin
tele Comitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, care, 
la invitația ministrului pentru în
drumarea și controlul consiliilor re
gionale și raionale. Fritz Scharfen- 
stein, va face o vizită In această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni.

vremea
Timpul probabil pentru Â. S ți 8 

august. Tn țară : Vreme In general 
frumoasă, mai ales la începutul in
tervalului. cu deosebire m estul și 
sud-estul tarii. Innorări mai accen
tuate se vor semnala in Transilva

[• SPORT « SPORT • SPORT « SPORT « SPORT « SPORT «SPORT • SPORT «SPORT «SPORT

„CUPA DAVIS**

România — India 2-1

ÎNCEPÎND DE MÎINE, LA CLUJ

„Turneul speranțelor" la tenis
S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL REPUBLICAN AL JUNIORILOR

Echipa de tenis a României con
duce cu scorul de 2—1 in meciul pe 
care ii dispută la Delhi cu selecțio
nata Indiei in cadrul semifinalelor 
interzonale ale „Cupei Davis'*. Par
tida de dublu, întreruptă din cauza 
întunericului, s-a încheiat cu rezul
tatul de 6—3, 6—8, 8—6, 6—1 in fa
voarea cuplului Ilic Năstase, Ion Ti
riac. Corespondenții agențiilor in
ternaționale de presă evidențiază 
jocul excelent al lui Hie Năstase, 
precum și revenirea de formă a lui 
Țiriac. Partida de dublu s-a desfășu
rat la reluare pe un teren muiat de 
ploaie, dar românilor le-au trebuit 
numai 7 minute pentru a ciștiga cu 
8—6 al treilea set, întrerupt in a- 
vantajul indienilor (6—5). Cuplul 
român și-a adjudecat setul patru cu 
6—1 in 19 mirute, demonstrind o 
coeziune perfectă.

A treia partidă de simplu a me
ciului de tenis România — India 
pentru „Cupa Davis** a opus ro
mânului Ion Țiriac pe indianul Jai- 
deep Mukherjea. întilnirea s-a între
rupt din cauza întunericului la situa
ția de 3—6, 7—5. 6—3 (2—1 la seturi) 
în favoarea lui Țiriac. Astfel, pasio
nanta dispută dintre cele două for

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
JOCURILE PANAMERICANE
ÎN LOCALITATEA CĂLI DIN CO

LUMBIA SE DESFĂȘOARĂ TRA
DIȚIONALELE JOCURI SPORTIVE 
PANAMERICANE. La actuala edi
ție se comportă remarcabil reprezen
tanții CUBEI, care in majoritatea 
disciplinelor sportive se numără 
printre protagoniștii luptei pentru 
medalii. Cea mai mare surpriză din 
ziua a doua a competiției a fost fur
nizată de selecționata masculină de 
baschet a Cubei. învingătoare cu sco- 
' •ui de 73—69 (36—33) in fața echi
pei S.U.A. !

în concursul de atletism, proba 
masculină de 100 m plat s-a încheiat 
cu eșecul neașteptat al sprinterilor 
din S.U.A. Pe primul loc s-a clasat 
jamaicanul Donald Quarrie — 
10"2/10, urmat de compatriotul său 
Lenox Miller — 10”3/10 (in semifi
nale a fost cronometrat in 10”l/10) 
și Meriwether (S.U.A.) — 10”3'10.
Proba de 100 m garduri a revenit cu
banezei Marlene Diaz cu timpul de 
13 ’5 10, iar cea de săritură in lungi
me canadienei Brenda Eisler — 
6,43 m (nou record al jocurilor).

Proba feminină de floretă, din ca
drul concursului de scrimă, a fost 
ciștigată de Marguerite Rodriguez 
(Cuba) cu 5 victorii, secundată de 
Ruth White (S.U.A.) — 4 victorii și 
Irene Forbes (Cuba) — 2 victorii.

ATLEȚII FRUNTAȘI SOVIETICI 
a-au întrecut in cadrul unui concurs 
pe stadionul „V. I. Lenin" din 
Moscova. In proba feminină de sări
tură in înălțime. Valentina Sulkova 
a egalat recordul unional cu perfor
manța de 1.87 m, iar tinârul sportiv 
Aleksandr Maklarov a stabilit un nou 
record unional de juniori in proba 
de aruncare a suliței cu rezultatul de 
B:;.42 m.

Cu un rezultat bun s-a Încheiat șl 
proba de aruncare a ciocanului ciști
gată de Vasili Hmelnițki cu 72.92 m. 
Kestutis Sapka s-a clasat pe primul 
loc in proba de săritură in înălțime 
cu 2.20 m (a ratat cu puțin cele trei 
încercări la 2,25 m), iar Ilmar Rouous 
a ocupat primul loc in cursa de 3 000 
m obstacole cu timpul excelent de 
8’29”6/10.

IN CADRUL „CUPEI INTER
TOTO" LA FOTBAL, ECHIPA AUS
TRIA SALZBURG (viitoarea adver
sară a formației U.T. Arad in ..Cupa 
L EFA.“) a lntilnit pe teren propriu 
formația elvețiană Grasshoppers Zu
rich. Fotbaliștii austrieci au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (1—(»

turneul interzonal de ș ah 
(GRUPA MARILOR MAEȘTRI) DE 
LA AMSTERDAM s-a încheiat cu 
victoria fostului campion mondial 
Vasili Smislov (U.R.S.S.), care a rea
lizat 10 puncte din 15 posibile. r«

Scara, Însărcinatul cu afaceri ad- 
Intcrim al R.F. a Germaniei la Bucu
rești, Franz Keil, a oferit un cocteil 
cu prilejul vizitei In țara noastră a 
delegației Uniunii Sindicatelor din 
R. F. a Germaniei, condusă de Heinz 
Oskar Vettef.

Au participat Virgil Trofin, preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. membri ai Comitetului 
Executiv R1 Consiliului Central al 
U.G.S.R., activiști ai sindicatelor.

memorii delegației au fost conduși 
de Andrei Păcuraru, prim-vicepre- 
ședinte, și de alți membri ai condu
cerii C.S.E.A.L.

Au fost de față Willy Hoffmann, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres) 

nia. Crișana. Banat și zona de munte, 
unde vor cădea averse locale de 
ploaie însoțite de descărcări elec
trice. în rest, averse izolate. Vînt do- 
trivit Temperaturile minime vor ti 
cuprinse intre 12 și 22 de grade, iar 
maximele între 21 și 31 de grade. 
Temperatura va scădea ușor in re
giunile din nordul țării. în Bucu
rești : Vreme In general frumoasă, 
cu cer variabil. Vor cădea averse de 
ploaie in a doua parte a intervalu
lui. Vint potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

mații va continua astăzi cu partida 
Țiriac—Mukherjea și cu desfășurarea 
ultimei partide de simplu dintre Ilie 
Năstase și Premjitt Lall.

*
COMENTÎND CALIFICAREA E- 

CHIPEI BRAZILIENE in finala in
terzonală a „Cupei Davis**, cores
pondentul agenției France Presse 
scrie : „La Porto Alegre, echipa de 
tenis a Braziliei a trăit ziua sa de 
glorie, după ce in proba de dublu 
Mandarino și Koch au învins cu 8—6. 
6—2, 6—1 perechea cehoslovacă Ko- 
des—Kukal. Cu acest prețios punct, 
care a majorat scorul la 3—0 in fa
voarea brazilienilor, aceștia din urmă 
și-au asigurat dreptul de a disputa 
(tot pe teren propriu, la Sao Paolo) 
finala interzonală cu ciștigătoarea 
meciului dintre selecționatele Româ
niei și Indiei. Tenismanii brazilieni 
au făcut o partidă excepțională. în
deosebi Thomas Koch, datorită unei 
serii de puncte realizate direct din 
serviciu, a unor lovituri imparabile 
la fileu, a imprimat meciului, de du
biu un ritm căruia oaspeții nu i-au 
putut face față. Mandarino l-a secun
dat cu brio, demonstrind la rindul 
său că se află intr-o formă bună**.

locurile următoare s-au clasat Por- 
tisch (Ungaria), Browne (Australia), 
Keres (U.R.S.S.) — cu cite 9 puncte 
fiecare, Ree (Olanda), Gligorici, 
Ivkov (ambii Iugoslavia) — 8.5 punc
te, Evans (S.U.A.) — 8 puncte, I-Iar- 
toch (Olanda), Uhlmann (R.D. Ger
mană) — 7,5 puncte, Donner (Olan
da), Adorjan (Ungaria) — 7 puncte, 
Tlmman (Olanda) — 6,5 puncte, Bo- 
boțov (Bulgaria), Langeweg (Olanda) 
— 5,5 puncte și Scholl (Olanda) — 
3 punc’-e.

(Urmare din pag. I)

subapreciau activitatea de pregătire 
politico-ideologică din cadrul învă- 
țămlntului de partid.

Toate acestea, ca și multe altele, 
justifică pe deplin, și pentru activi
tatea desfășurată in invățămintul su
perior din Capitală, aprecierea făcută 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
expunerea la consfătuirea de lucru 
de Ia C.C. al P.C.R. că in ultimul 
timp s-au manifestat o neglijare și 
chiar o subestimare a muncii ideolo
gice.

O amplă anchetă sociologică între
prinsă in luna mai a.c. de comitetul 
de partid al centrului universitar 
este, intr-o anumită măsură, conclu
dentă pentru situația ce s-a creat în 
invățămintul ideologic, ca și pentru 
conturarea direcțiilor și căilor de îm
bunătățire a acestuia in viitor.

în mod deosebit ne-au interesat în 
cadrul anchetei opiniile cursanților 
cu privire la modalitățile de îmbună
tățire a invățămintului, la orientarea 
In viitor a tematicii sale. Ei au optat 
pentru tematici diferite, cum sint pro
bleme de politică internă (42,3 Ja 
sută), probleme de politică externă 
(47.9 la sută), cele legate de speciali
tatea lor (50 la sută), filozofia științei 
(42,3 la sută), filozofia culturii (27,9 
la sută), estetică șl artă (26,5 la 
sută) etc.

în prezent, In toate organizațiile de 
partid din centrul universitar Bucu
rești se lucrează la stabilirea forme
lor invățămintului de partid, la ela
borarea tematicilor șl selecționarea 
propagandiștilor pentru viitorul an de 
invățămînt. Pornind de la indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și ți- 
nind seama de puternicul interes pe 
care marea majoritate a cadrelor di
dactice îl manifesta față de aprofun
darea politicii partidului nostru, vom 
axa mal hotărit invățămintul ideolo
gic al cadrelor didactice pe studierea 
acestei politici, a bazelor el teoretice, 
principiale exprimate cu toată clari
tatea in documentele congreselor al 
IX-lea și al X-lea ale parti
dului, in lucrările tovarășului Nicola®

Adunare cu prilejul aniversării
Partidului Comunist Bulgar

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare șl 
democratico din România a avut, loc 
luni dupâ-amiază o adunare organi
zată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., cu prilejul celei de-a 
80-a aniversări a creării Partidului 
Comunist Bulgar.

Au participat Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prlm-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, directorul Institutului de studii 
istorice și soclal-polltlce de pe lingă 
C.C. al P.C.R., Nicolae Ecobescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Catrinescu. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai unor organizații obștești, 
membri de partid din ilegalitate, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, un mare număr de oa
meni ai muncii din Întreprinderile șl 
instituțiile bucureștene.

Erau prezenți Spas Gospodov, am
basadorul Republicii Populare Bul
garia la București, șl membri ai am
basadei.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Bulgariei și României, adunarea 
a fost deschisă de Constantin Pro
dan, secretar al Comitetului sectoru
lui I București al P.C.R.

Despre semnificația acestui eveni
ment in istoria poporului bulgar a 
vorbit Ion Popescu-Puțuri, care a 
subliniat deosebita însemnătate pe 
care a avut-o crearea Partidului 
Social-Democrat Bulgar în organi
zarea luptei clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor înaintate ale socie
tății bulgare, pentru înfăptuirea aspi
rațiilor de libertate, democrație și 
progres social. Vorbitorul a relevat

CLUJ, 2 (prin telefon de la cores
pondentul „Scinteii"). Azi au fost 
programate la Cluj ultimele partide 
din cadrul campionatului național de 
tenis al juniorilor : finalele in probe
le de dublu. Dintre cele trei intîlniri, 
două au oferit meciuri echilibrate. 
Doar la dublu mixt am asistat la un 
succes clar al cuplului Virginia Ruzici 
(Dinamo) — Traian Marcu (Steagul 
roșu Brașov), care astfel la aceste 
campionate au ciștigat cel de-al trei
lea lor titlu de campion.

Rezultatele finalelor de azi. Dublu 
fete : V. Ruzici, Mariana Simionescu 
(Dinamo) — Adriana Călina, Anca 
Floreșteanu (Construcții București) 
6—4 ; 9—7 ; Dublu băieți : Traian

★
IN TURNEUL DE TENIS DE LA 

QUEBEC, proba de simplu bărbați a 
fost ciștigată de jucătorul olandez 
Tom Okkcr, care l-a învins în finală 
cu 6—3, 7—6, 6—7. 6—1 pe campio
nul australian Rod Laver, favoritul 
nr. 1 al concursului.

Proba de dublu masculin s-a în
cheiat cu victoria cuplului australian 
Rod Laver—Roy Emerson, învingă
tor in două seturi : 7—6, 6—2 in fata 
perechii Tom Okker (Olanda— 
Marty Rlesscn (S.U.A.).

Campionatele de înot ale României
Intre 5 și 8 august, 13 bazinul Di

namo din Capitală vor avea loc fi
nalele campionatelor republicane de 
înot ale seniorilor. La actuala ediție 
participă înotători și înotătoare din 
București, Reșița, Cluj, Tg. Mureș, 
Timișoara, Mediaș, Ploiești și alte 
orașe. Pe blocstarturile de concurs 
vor fi prezenți campioni cunoscutl 
ca : Marian Slavic, Eugen Aimer.

■ H a O D ■
Ceaușescu, în alte documente de par
tid și de stat. Problemele teoretice 
legate de făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, de per
fecționarea organizării și conducerii 
societății noastre, de rolul partidului 
și statului, bazele principiale ale po
liticii noastre externe vor trebui să 
formeze in primul rind obiectul unui 
studiu aprofundat. Acest studiu nu 
trebuie înțeles ca un scop in sine, nu
mai ca dobindire a unul bagaj, mai 
mare sau mai mic, de cunoștințe po

STUDIUL IDEOLOGIC 
Al CADRELOR DIDACTICE

litice și ideologice, ci in primul rind 
ca modalitate de formare și dezvol
tare a conștiinței politice, a convin
gerilor ideologice și etice, a spiritu
lui marxist-leninist militant care să 
se materializeze in activitatea și ati
tudinea practică, în procesul formă
rii conștiinței comuniste revolu
ționare a tineretului. Realizarea 
acestui deziderat cere apropierea 
tematicii și dezbaterilor din cercuri 
de viață, înlăturarea din dez
bateri a ermetismului, abstractis- 
mului șl „academismului", ca și 
delimitai ea clară și fermă, 'ără nici 
un fel de ambiguități și compromis, 
a pozițiilor in probleme idee logice și 
de comportament, in concor lanță cu 
concepția noastră marxist-leninistă 
despre lume și viață.

Invățămintul ideologic va dezbate, 

succesele remarcabila obținute de 
poporul bulgar în anii construcției 
socialismului, sub conducerea P.C. 
Bulgar, in toate domeniile de acti
vitate. Au fost, de asemenea, evocate 
legăturile străvechi de prietenie 
dintre poporul român și poporul 
bulgar, solidaritatea internaționallstă 
dintre mișcarea muncitorească și so
cialistă din România și Bulgaria.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Spas Gospodov. După ce a mulțumit 
pentru înalta apreciere dată activității 
desfășurate timp de opt decenii de 
partidul clasei muncitoare bulgare, 
vorbitorul a subliniat că Intre po
porul român șl poporul bulgar, între 
partidele comuniste din cele două 
țări s-au statornicit de-a lungul isto
riei trainice legături de solidaritate 
șl întrajutorare frățească, in lupta 
lor revoluționară pentru eliberare 
națională și socială. El s-a referit, 
de asemenea, la momentele de sea
mă din Istoria șl activitatea P.C. 
Bulgar, la succesele pe care oamenii 
muncii din R.P. Bulgaria, conduși 
de partidul comunist, le dobindesc 
în construcția socialismului, la pro
gramul de dezvoltare economică șl 
socială a Bulgariei pe perioada ur
mătoare.

în continuare, asistența a vizionat 
un film documentar despre viața și 
activitatea lui Dimităr Blagoev, înte
meietorul Partidului Social-Democrat 
Bulgar.

★
Cu prilejul celei de-a 80-a aniver

sări a creării Partidului Comunist 
Bulgar, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, Spas Gospodov, a rostit 
o cuvintare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

Marcu (Steagul roșu), Florin Ma
nea (Dinamo) — Gheorghe Giurgiu. 
Mihai Fetiță (Industria sirmei Cim- 
pia Turzii) 6—4 ; 6—8 ; 6—2 ; Dublu 
mixt : Traian Marcu, V. Ruzici — 
Andrei Leonte, Anca Floreșteanu 
6—2, 6—1.

Abia s-au încheiat naționalele de 
juniori și, cu începere de mîine dimi
neață. terenurile din parcul orașului 
Cluj găzduiesc o noua competiție de 
tenis : concursul internațional „Tur
neul speranțelor" pentru tineret (re
zervat jucătorilor pină la 23 de ani). 
Vor lua parte sportivi și sportive din 
5 țări : Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Ungaria și România.

*
LA VICHY a început întilnirea 

dintre selecționatele Suediei și Fran
ței, contind ca finală a competiției 
internaționale de tenis pentru tineret 
„Cupa Galea".

După prima zi de întreceri, tenis
manii suedezi conduc cu 2—0. 
T. Swensson l-a învins cu 6—2, 6—2. 
6—2 pe E. Deblicker, iar K. Johans
son a dispus cu 6—1, 0—6, 6—1. 6—3 
pe J. Lovera.

Agneta Sterner, Eugenia Cristcscu, 
Cristina Balaban ele.

Campionatele din acest an consti
tuie un prilej de verificare a spor
tivilor noștri pentru apropiata Balca
niadă de natațic, care se va desfă
șura. la București intre 19 și 22 au
gust (concursul de înot la bazinul 
Dinamo, iar săriturile la bazinul Ti
neretului).

n ■ b ■ u s ■
în continuare, problemele ideologice 
ale științelor naturii șl tehnice, ca 
și ale celor cu caracter umanist, so
cial, fără Insă a cădea in profesiona
lism ingust. De altfel, trebuie să spu
nem că invățămintul ideologic nu 
are menirea de a înlocui activitatea 
teoretică a catedrelor, dezbaterile din 
catedre pe probleme ale orientării 
științifice și Ideologice a cursurilor. 
Din păcate, mulți șefi de catedră și 
chiar conduceri de facultăți n-au în
țeles Încă acest lucru.

In orientarea din anul universitar 
viitor a tematicii invățămintului 
ideologic, o pondere mai mare decit 
pină acurn vor avea problemele eti
cii comuniste, ale culturii socialiste 
angajate, revoluționare, ale educa
ției patriotice și internaționaliste.

Rolul și eficiența invățămintului 
ideologic pot să sporească dacă in 
elaborarea tematicilor și in consti
tuirea cercurilor se consultă un nu
măr cit mai mare de oameni, ținin- 
du-se seama de propunerile, ca și de 
preocupările, de dorințele și prefe
rințele lor.

înlăturarea neajunsurilor ne pre
ocupă in mod deosebit in organi
zarea noului an de invățămint. Po
trivit părerilor exprimate de cursanți, 
intenționăm ca accentul principal să 
cadă pe dezbaterile lunare din

Cronica zilei
Luni dimineața a sosit în Capitală 

F. Manoilo, președintele Băncii con
strucțiilor din U.R.S.S., care, la invi
tația președintelui Băncii de investi
ții, Mihai Diamandopol, va face o vi
zită in țara noastră.

*
Luni S-a deschis la Bala Man, sub 

auspiciile Uniunii artiștilor plastici, 
o tabără de creație a institutului de 
artă plastică. Tabăra se va încheia cu 
o expoziție care va prezenta publicu
lui bâimarean cele mal reprezenta
tive din lucrările realizate de cei 50 
do studenți prezenți in aceste zile in 
Maramureș.

(Agerpres)

i A doua ediție j 

I a taberei de sculptură I 

[ de la Măgura j
BUZĂU (corespondentul 

L „Scinteii**, Radu Gheorghiu). I 
’ S-a deschis la Măgura, județul ' 
l Buzău, cea de-a doua ediție a 
. taberei de sculptură în aer li- i 
) ber, manifestare ce tinde să de- 1 
i vină tradițională. Tabăra a avut l 
’ și are drept scop crearea unui 
l muzeu de sculptură in aer liber, ) 
i realizarea unor lucrări valo- i 
) roase inspirate din realitățile 1 
I construcției socialiste. Cei 16 l 
’ participant! la actuala ediție 
\ s-au lntilnit cu tovarășul Ion ) 
i Sirbu, prim-secretar al Co- i 
) mitetului județean Buzău al ’ 
( P.C.R. î

PRONOEXPRES

7 CÎȘTIGURI A 100 000 LEI OBȚI
NUTE PE BILETE 10*/. LA CON
CURSUL NR. 30 DIN 28 IULIE 1971

Extragerea I : Cat. 1 : 2 variante 
(10%) a 100 000 lei ; Cat. 2 : 6 varian
te (25%) a 9 193 lei și 2 variante (10%) 
a 3 677 lei ; Cat. 3 : 15.45 a 4 046 lei ; 
Cat. 4 : 67,20 a 930 lei ; Cat. 5 : 
203.25 a 308 lei ; Cat. 6 : 5 834,50 a 
40 lei.

REPORT CATEG. 1 : 1 204 589 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. A : 5 va

riante (10°«) a 100 000 lei ; Cat. B : 
6.45 a 10 326 lei; Cat. C: 51,20 a 
1 301 lei ; Cat. D : 2 112,50 a 60 lei ; 
Cat. E : 205,55 a 200 lei ; Cat. F : 
3 447,40 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 242 829 lei.

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile 

C.E.C. cu cîștiguri
TRAGERE/! LA SORȚI 

DIN 31 IULIE 1971

50 lei și 25 lei primesc 1.2, 1/4, respectiv 
1/8 din cîștlgurile de mal sus. In valoa
rea ciștlgurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor clștigătoare.

Plata ciștlgurilor se face prin filialele 
C.E.C.

B B B B Q B
cercuri, iar celelalte forme — expu
neri, conferințe, simpozioane etc. — 
să constituie un mijloc de sprijinire 
a acestor dezbateri, ca și un mijloc 
de informare operativă a cadrelor di
dactice asupra problemelor politico- 
ideologice actuale, asupra confruntă
rilor de idei pe plan mondial etc. în 
formele invățămintului ideologic vor 
fi cuprinse toate cadrele didactice, 
indiferent de funcția și vechimea în 
invățămînt, înlăturîndu-se astfel si
tuațiile cînd, de multe ori, cadrele 
de conducere erau „scutite" de parti
ciparea la aceste forme.

Pentru sprijinirea procesului de 
pregătire ideologică din institute și 
facultăți, la nivelul comitetului de 
partid al centrului universitar vom 
crea un cabinet de informare și do
cumentare pentru propagandiști și 
cadre didactice și vom organiza ex
puneri și dezbateri pe problemele o- 
rientării și metodologiei invâțămîn- 
tului de partid in școala superioară. 
Comisia de propagandă va trebui să 
fie mal activ și mai sistematic pre
zentă in desfășurarea activității po- 
litico-ideologice din institute, contri
buind, pe baza unor dezbateri la o- 
biect, la perfecționarea acestei ac
tivități și la înlăturarea operativă a 
deficiențelor și neajunsurilor. în 
același timp, e necesar ca biroul co
mitetului de partid, în întregul său, 
să-și sporească substanțial preocupă
rile pentru îndrumarea și controlul 
muncii politico-ldeologice desfășu
rate de organizațiile de partid.

Sîntem hotăriți ca, într-un spirit de 
înaltă exigență și responsabilitate 
partinică, să nu precupețim nici un 
efort pentru transpunerea in viață a 
programului de îmbunătățire a acti
vității politico-ideologice elaborat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiind 
pe deplin convinși că aceasta va con
tribui, In mod esențial, la îmbunătă
țirea procesului de educație comu
nistă, marxist-leninistă, revoluționară 
a tuturor celor care lucrează în școala 
superioară bucureșteană.

viața internațională
LISABONA:

GUVERNUL «11 PROMOVEAZĂ 0 POLITICA DE TEROARE 

ÎMPOTRIVA OAMENILOR MUNCII
DECLARAȚIA C.C. AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN PORTUGALIA
LISABONA 2 (Agerpres). — Co

mitelui Central al Partidului Co
munist din Portugalia a dat publi
cității o declarație in care demască 
politica de teroare împotriva oame
nilor muncii promovată de guver
nul Caetano.
Valul de represiuni care a cuprins 

întreaga țară, se arată in document, 
reprezintă un semn al crizei și al 
slăbiciunii de caro suferă regimul 
Caetano, pus în dificultate de lupta 
tot mai viguroasă a poporului por
tughez și a popoarelor din coloniile 
portugheze. Guvernul de la Lisa
bona, care se sprijină pe mono
poluri și poliție, duce o politică de

Președintele P. C. Finlandez 
se pronunță pentru relații 

diplomatice între Finlanda 
și ambele state germane
HELSINKI 2 (Agerpres). — Luind 

cuvintul cu prilejul unui miting, 
Aarne Saarinen, președintele Parti
dului Comunist Finlandez, s-a pro
nunțat pentru stabilirea de relații di
plomatice între Finlanda și ambele 
state germane. Acest lucru, a subli
niat Aarne Saarinen, ar reprezenta 
un pas important pe calea normali
zării relațiilor dintre toate statele 
europene și ar contribui la consoli
darea păcii și securității pe conti
nent.

MINIREFERENDUMUL DIN MAKSFIELD:

Anglia nu trebuie să intre in Piața comună
LONDRA 2 (Agerpres). — Anglia 

nu trebuie să intre in Piața comună. 
Aceasta este concluzia unui nou re
ferendum organizat in localitatea 
Maksfield. Două treimi din numărul 
locuitorilor au spus un „nu" hotărit 
intrării Angliei în grupul „celor șase". 
Referendumul de la Maksfield se în

0 singură alternativă pentru America Latină
- lichidarea vechilor structuri

DECLARA PRIMUL MINISTRU PERUAN, M. SANCHEZ

LIMA 2 (Agerpres). — La Lima 
și-a început lucrările un congres in
ternațional de istorie a continentului 
latino-american. în discursul inaugu
ral, primul ministru peruan, Mon
tagne Sanchez, a arătat că „America 
Latină parcurge in prezent un pro
ces important de emancipare, care se

VENEZUELA

Spre recuperarea 
resurselor petroliere

După trecerea succesivă prin Ca
mera Depulaților și prin Senat, la 
Caracas a fost promulgată, o dată cu 
semnarea ei de către președintele 
Caldera, una din cele mai importan
te legi din istoria Venezuelei : legea 
recuperării petrolului. Legea prevede 
naționalizarea fără indemnizare a tu
turor rezervelor de petrol, a echipa
mentelor și instalațiilor de foraj și 
exploatare, transport și prelucrare, 
incepind din anul 1983, cind expiră 
termenul concesiunilor. Deși cu efect 
întîrziat, această hotărire se înscrie 
ca o importantă cucerire națională, 
punind un termen fix exploatării de 
către monopolurile străine a princi
palei bogății a Venezuelei — petrolul. 
In cinci decenii de exploatare 
prădalnică, veniturile trusturilor 
străine au însumat cifre de ordinul 
zecilor de miliarde de dolari. In 
schimb, întreprinderii venezuelene de 
stat ii revenea o participare de nu
mai trei la sută. Și ceea ce era și 
mai grav, economia țării a rămas 
deformată de monoproducție, cota in
fimă a redevențelor neputind nici 
pe departe acoperi necesitățile tutu
ror celorlalte ramuri ale unei econo
mii marcate de pecetea înapoierii.

Pe parcurs, dimensiunile jafului 
nu au putut rămine la același nivel, 
fiindcă monopolurilor li s-a opus din 
ce in ce mai mult rezistența din par
tea forțelor patriotice, progresiste 
ale țării. Anumiți oameni politici au 
încercat să atenueze efectele exploa
tării străine prin sporirea redeven
țelor, dar ca regulă înfruntarea in
tereselor monopoliste i-a costat 
scump. Este bine cunoscut in Ame
rica Latină exemplul președintelui 
Romulo Gallegos, al cărui guvern a 
fost răsturnat de către „Standard 
Oil of New Jersey", după cum în
săși presa americană recunoștea mai 
tîrziu. Totuși, monopolurile nu au 
putut sâ evite sporirea cotei fiscale. 
Profiturile monopoliste au fost di
minuate ; dar și așa ele continuă să 
fie de trei ori mai mari decit în 
țara lor de origine.

Realitățile economice și sociale ve
nezuelene constituie un puternic act 
de acuzare la adresa dominației mo
nopoliste. Economistul venezuelean 
Miguel Parra Lăon afirmă c£ țara sa 
produce numai jumătate din cerea
lele. carnea și zarzavaturile pe care 
le consumă, iar producția de lapte 
depășește doar cu puțin un sfert din 
necesități. Numărul vitelor din cim- 
pia Orinocului este inferior celui 
existent în momentul cuceririi inde
pendenței, adică in urmă cu un se

dezbinare a oamenilor muncii, d« 
instaurare In țară a unei atmosfere 
de teroare și panică, cu scopul de a 
împiedica pe muncitorii portughezi 
să-și organizeze lupta pentru drep
turi economice și sociale — se sub
liniază In declarație. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din Por
tugalia cheamă pe toți oamenii mun
cii să-și mobilizeze eforturile pentru 
a cuceri democrația, libertatea cu- 
vîntulul, a presei și a întrunirilor, 
pentru amnistierea tuturor dețlnuți- 
lor politici, pentru încetarea ime
diată a războaielor coloniale și pen
tru asigurarea independenței Ango- 
lei, Guineei portugheze, Mozambl- 
culul și Insulelor Capului Verde.

CUBA

Încheierea vizitei 
ministrului de externe 

chilian
HAVANA 2 (Agerpres). — Minis

trul de externe al Republicii Chile, 
Clodomiro Almeyda, care a efectuat, 
in fruntea unei delegații guverna
mentale chiliene, o vizită oficială in 
Cuba, a părăsit luni Havana pentru 
a se reîntoarce în patrie. Ministrul 
chilian, care a sosit in Cuba pentru 
a participa la festivitățile consacrate 
aniversării răscoalei naționale din 
26 iulie 1953, a purtat convorbiri cu 
primul ministru, Fidel Castro, și cu 
alte personalități cubaneze. Cu pri
lejul acestei vizite, intre cele două 
țări a fost semnat un acord de coo
perare științifică și tehnică.

scrie pe linia unor măsuri de protest 
organizate de mișcarea împotriva 
aderării Marii Britanii la Piața co
mună, ca urmare a faptului că guver
nul conservator refuză să organizez® 
un referendum național prin care 
poporul să-și spună părerea in aceas
tă problemă majoră.

dovedește a fl Ireversibil. Acum, a 
spus el, nu există decit o singură 
alternativă — cea de lichidare a ve
chilor structuri, a exploatării". La 
lucrări participă istorici din America 
Latină și dintr-o serie de țări euro
pene.

col și jumătate. Și toate acestea în 
condițiile cind Venezuela ar putea 
produce alimente oentru o populație 
înzecită față de cea pe care o ar« 
in prezent. Decalajul dintre produc
ție și necesitățile de consum se aco
peră din importuri. în special din 
S.U.A. Dar nu numai agricultura sa 
află intr-o situație grea. Deși Vene
zuela se numără printre cele mai 
bogate țări din lume in ce priveșt® 
rezervele de fier (concesionate însă 
unor firme nord-americane), indus
tria siderurgică lipsește cu desăvir- 
șire. Recuperarea rezervelor de fier, 
ca și a tuturor celorlalte bogății na
turale, rămine încă dezideratul și 
obiectivul de luptă al forțelor pa
triotice.

In acest moment al promulgării u- 
nei legi in baza căreia, ce-i drept 
abia peste 12 ani, cea mai mare bogă
ție a țării urmează să reintre in patri
moniul național atenția atit a opiniei 
publice cit și a cercurilor politice din 
Caracas este concentrată asupra reac
țiilor cercurilor monopoliste. Preșe
dintele Rafael Caldera a declarat că 
„guvernul venezuelean nu va ac
cepta nici o acțiune incompatibilă 
cu suveranitatea țării", dezmin
țind zvonurile că ar putea da îna
poi pentru a .evita o criză în rela
țiile cu S.U.A. „Ar fi absurd, nejust 
și anacronic ca reiațiile între Vene
zuela și S.U.A. să poată fi prejudi
ciate de faptul că Venezuela iși apă
ră interesele naționale" — a declarat 
președintele venezuelean. Realitățile 
nu se prezintă insă atit de optimis
te. în mod deschis, firmele petro
liere nord-americane care operează 
in Venezuela au cerut guvernului 
S.U.A. „măsuri urgente pentru a evi
ta violarea proprietății private". 
Valoarea totală a bunurilor ce ur
mează să fie naționalizate ajunge la 
circa zece miliarde de dolari. în afa
ră de aceasta, concretizarea legii va 
însemna pentru firmele străine pier
derea profiturilor realizate de p® 
urma extracției anuale a 193 milioa
ne tone de petrol, din care 65 mi- 
Lioane sînt exportate către S.U.A.

Survenită la scurt timp după actul 
naționalizării cuprului in Chile, le
gea petrolului din Venezuela se în
scrie In ansamblul proceselor Înnoi
toare din America Latină, in cadrul 
cărora lupta pentru recuperarea bo
gățiilor naturale figurează ca un o- 
biectiv primordial, ca o condiție in
dispensabilă a progresului.

V. OROS 
Rio de Janeiro



viața internațională______
COMUNICAT

CHINO-ALGERIAN

SANTIAGO DE CHILE l

PHENIAN " (AgtrprrM. Agenția 
Trh-rrafic* Centrali Coreeană si 
agenția China Xoui au transmis 
textul celui dc-al 24-lea mesaj al 
rrințului Xorodom Sianuk adresat 
poporului khmer, in. timpul vizitei 
sale in R.P.D. Coreeană.

să fac citeva a- 
Norodom Sianuk. 
consecințe asupra 
iei. pe care le-ar 

in R. P. Chineză a 
Statelor Unite. Richard 

Nixon, in 1972“.
Republica Populară Chineză, a de

clarat N. Sianuk. nu a solicitat nicio
dată nimic Statelor Unite ale Arae- 
riciL Excelența Sa. Ciu En-lai. pre
mierul Chinei, nu a trimis niciodată 
pe nimeni la Nixon. Președintele 
american esle acela care a trimis la 
Pekin pe consilierul Kissinger și el 
este cel care va părăsi capitala sa 
pentru a duce discuții cu guvernul 
chinez. Problemele esențiale ale con
vorbirilor dintre Richard Nixon și 
premierul Ciu En-lai in 1972 vor cu
prinde, prohabJ. chestiuni privind 
direct S.U.A. și R. P. Chineză, cum 
ar fi Taivanul ca parte integrantă 
a Chinei populare.

Problema Indochinei poate fi so
luționată numai de către popoarele 
indochineze insele, care au cerut in 
mod constant și vor cere retragerea 
totală și necondiționată din Indochi
na a tuturor forțelor neindochineze, 
astfel ca indoebinezii înșiși să-și re
zolve problemele fără nici un ames
tec din afară — aceasta va declara 
lui Ni-xon premierul Ciu En-lai. 
R. P. Chineză a afirmat și reafirmat 
mereu și cu deosebită claritate că 
sprijină și va sprijini fără rezerve 
d- clarația solemnă din 23 martie 
1970 a șefului statului khmer. Noro
dom Sianuk, precum și rezoluția co
mună a conducătorilor celor trei po
poare indochineze din 25 aprilie 1970.

Pot să dezvălui compatrioților mei, 
se subliniază in mesaj, că foarte re
cent Excelența Sa Ciu En-lai. pre
mierul Republicii Populare Chineze, 
m-a asigurat din nou că R. P. Chi
neză se va ține de cuvint și că vii
toarea vizită a lui Nixon la Pekin 
nu va determina o schimbare a ati
tudinii R. P. Chineze, atitudine de 
deplină solidaritate cu Guvernul Re- 
gal de Uniune Națională din Cam
bodgia și Frontul de Unitate Națio
nală din Cambodgia, cu Republica 
Democrată Vietnam, cu Guvernul Re
voluționar Provizoriu și Frontul Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, cu Frontul Patriotic Laoțian. 
Toată lumea știe, a declarat Sianuk, 
că S.U.A. sint singurul stat care a 
sabotat conferința de la Geneva din

1954. Cele trei popoare indochineze 
nu au nevoie de o nouă conferință 
de la Geneva. Rezolvarea problemei 
indochineze este simpla : retragerea 
necondiționată, totală și rapidă, a tu
turor forțelor agresoare din Indochi
na noastră și o stabilire a unei date 
precise a acestei retrageri.

♦
PEKIN 3 (Agerpres). — Penn 

Nou th. președintele Biroului politic 
al Comitetului Centra) al Frontului 
Unit Național al Cambodgiei. prim- 
ministru al Guvernului Regal de 
Uniune Națională, a avut o întreve
dere cu Le Duc Tho, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam și con
silier special al delegației guvernului 
R.D.V. Ia conferința cvadripartitâ de 
la Paris. Cu acest prilej, informea
ză agenția China Nouă, a avut loc o 
convorbire cordială, prietenească.

CAMBODGIA

Jafuri și brutalități 
comise de trupele 

intervenționiste

PEKIN 2 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a transmis comunicatul 
cu privire la vizita oficială de prie
tenie făcută In R.P. Chineza, intre 
20 iulie și 1 august, la invitația gu
vernului acestei țări, de o delegație 
guvernamentală algeriană, condusă 
de Abdelaziz Bouteflika, membru al 
Consiliului Revoluției, ministru nl 
afacerilor- externe al Republicii Al
geriene Democratice și Populare.

Abdelaziz Bouteflika și ceilalți 
membri al delegației au fost primiți 
de premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Ciu En-lai, și au avut 
convorbiri cu Li Sien-nien, vicepre
mier al Consiliului de Stat, și cu 
Ci Pin-fei, ministru ad-interim al 
afacerilor externe. Cele două părți, 
precizează comunicatul, au avut dis
cuții cu privire la dezvoltarea rela
țiilor dintre R.P. Chineză și Algeria 
și au constatat cu satisfacție întări
rea și extinderea cooperării bilate
rale. In timpul vizitei, părțile au 
semnat un acord de cooperare teh
nică și economică și au hotărit să 
încheie un acord comercial pe ter
men lung pentru dezvoltarea și ex
tinderea schimburilor în viitor.

Partea chineză și partea algeriană, 
relevă comunicatul, constată cu sa-

tisfacție cu relațiile dintre China șl 
Algeria au făcut progrese pe baza 
celor cinci principii ale coexistenței 
pașnice și și-au exprimat hotărirea 
de a dezvolta relațiile prietenești in 
domeniile economic, tehnic, cultural 
și altele.

Ministrul Bouteflika a adresat 
viccpremierului Li Sien-nien șl mi
nistrului afacerilor externe ad-inte- 
rim Ci Pin-fei. Invitația de a vizita 
Algeria, invitație acceptată cu plă
cere.

A. Bouteflika la Hanoi.
Agenția V.N.A. informează 
vitația guvernului R. D

că, la in- 
Vietnavn, 

luni a sosit Ia Hanoi, intr-o vizită de 
prietenie, o delegație guvernamenta
lă a Republicii Algeriene Democrati
ce și Populare, condusă de Abdelaziz 
Bouteflika, ministrul afacerilor ex
terne. In aceeași zi, delegația a fost 
primită de Ton Duc Thang, președin
tele Republicii Democrate Vietnam; 
cu care a avut o convorbire cordială. 
De asemenea, delegația algeriană a 
avut convorbiri cu Nguyen Duy 
Trinh, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al R. D. Vietnam.

■ ■■■sas

l-A PRIMIT

SANTIAGO DE CHILE 2. — Co
respondentul nostru, E. Pop. trans
mite : în ziua de 31 iulie, ambasa
dorul României la Santiago de Chile, 
Vasile Dumitrescu, a făcut o vizită 
președintelui Republicii Chile. Sal
vador Allende. Cu acest prilej, am
basadorul român a adus la cunoș
tința președintelui Republicii Chile 
că guvernul român a acordat o n >uă 
contribuție pentru înlăturarea urmă
rilor cutremurului care a avut loc 
recent in Chile.

Președintele Salvador Allende a ru
gat pe ambasadorul român sâ trans
mită președintelui Nicolae Ceaușescu 
și guvernului român, din partea sa 
șl a guvernului chilian, sentimente 
de recunoștință pentru această nouă 
expresie de solidaritate a poporului 
român în fața consecințelor calami
tăților naturale care au afectat atit 
de grav țara. La întrevedere a asis
tat Jose Toha, ministrul de Interne.

CORESPONDENȚA SPECIAEA

, 2 august, și-a 
porțile Expo- 

roinânească de

saigoneze
PNOM PENH 2 (Agerpres). —

Comportarea trupelor intervenționiste 
saigoneze, angajate in diferite operați
uni in Cambodgia, suscită comentarii 
violente in presa de la Pnom Penh — 
arată intr-o corespondență specială 
trimisul A.F.P., R.P. Paringaut.

Orice alt eveniment, menționează 
publicistul francez, este eclipsat in 
aceste ziare de relatarea și criticile 
aduse jafurilor comise de soldațh 
„aliați**, mai ales in provinciile de 
frontieră Preyveng și Svayrieng. Un 
indiciu al conflictelor dintre popu
lația khmeră și trupele saigoneze este 
furnizat de repetatele călătorii efec
tuate de citeva zile in aceste regiuni 
de generalul In Tam, vicepreședinte 
al cabinetului-fantomâ de la Pnom 
Penh. Generalul s-a arătat extrem de 
îngrijorat de atitudinea brutală a sol
dat ilor saigonezi și de numărul crcs- 
cind de țărani cate iși părăsesc sa
tele pentru a evita jaful.

Baze saigoneze atacate
de forțele

9
patriotice

agențiile de presă transmit

SAIGON 2 (Agerpres). — Unitățile 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
au reluat luni atacurile cu rachete 
asupra a două baze din regiunea 
septentrională a Vietnamului de sud 
— informează agenția U.P.I. Cele 
două baze — Aifa 1 și Alfa 2 — sint 
situate in apropierea orașului Gio 
Linh.

Agenția U.P.I. relatează, de aseme
nea. că detașamentele G.R.P. 
supus, timp de o jumătate de 
unui puternic foc cu mortiere I 
americană de elicoptere de la 
Ninh, aflată la 80 km nord-vest 
Saigon, provocind inamicului 
deri însemnate în oameni și 
riale. Se menționează că instalațiile 
bazei aeriene de la Tai Ninh sint 
folosite de diviziile 18 și 25 de in
fanterie ale regimului de la Saigon 
ca post de comandă și punct de lan
sare a operațiunilor in Cambodgia.

au 
oră, 

baza 
Tai 
de 

pier- 
mate-

Comandamentul american a anun
țat. pe de altă parte, că, in urma 
atacului lansat de unitățile forțelor 
patriotice in provincia Guang Nam, 
asupra unor unități ale S.U.A., spri
jinite de artileria, elicopterele și 
bombardierele americane, trupele 
intervenționiste au suferit cele mai 
grele pierderi înregistrate in luptele 
terestre din ultimele sâptămini, in 
această zonă.

HANOI. — Agenția V.N.A. trans
mite că forțele apărării antiaeriene 
din provincia Quang Binh au doborit 
un avion american de recunoaștere 
fără pilot, care violase spațiul aerian 
al Republicii Democrate Vietnam. 
Numărul avioanelor S.U A. doborite 
deasupra teritoriului R.D Vietnam 
se ridică astfel la 3 396.

ORIENTUL APROPIAT
• CONFERINȚA DE PRESA A PREȘEDINTELUI GEDAFI • MI
SIUNEA LUI EL KHOLI LA DJEDDAH • CONVORBIRILE LUI 

----------- TEL AVIVS1SCO LA
TRIPOLI 2 (Agerpres). — In ca

drul unei conferințe de presă, colo
nelul Moamer El Gedafi, șeful sta
tului libian, a anunțat că, in afara 
comunicatului final, in cadrul con
ferinței arabe de la Tripoli au fost 
adoptate rezoluții secrete cu privire 
la atitudinea regelui Hussein al Ior
daniei față de rezistența 
neană.

„Aceste rezoluții secrete, 
Moamer El Gedafi. cuprind 
generale și corespunzătoare

pălești-
a spus 
măsuri 

—______ T. ____r________ față de
autoritățile iordaniene. Punerea lor 
in practică, a precizat el. depinde de 
viitoarea poziție adoptată de regele 
Hussein față de rezistența palesti- 
neană**.

★
DJEDDAH. — Hassan Sabri 

Kholi, reprezentantul personal 
președintelui R.A.U., a sosit luni 
Dieddah. într-o declarație făcută.

Sabri El Kholi a precizat că va trans
mite regelui Feisal al Arabiei Saudite 
un mesaj din partea președintelui 
R.A.U., Anwar Sadat, în legătură cu 
rezultatele recentei conferințe a șe
filor unor state arabe, care s-a des
fășurat la Tripoli.

★
GENEVA 2 (Agerpres). — Organi

zația pentru Eliberarea Palestinei a 
primit permisiunea de a deschide un 
Birou de informații la Geneva, a 
anunțat luni un purtător de cuvint al 
Ministerului de Externe al Elveției. 
Aprobarea instalării acestui birou nu 
implică vreo formă de recunoaștere 
diplomatică din partea Elveției, pre
cizează agenția Reuter.

♦
TEL AVIV. — In cadrul vizitei pe 

care o intreprinde în Israel, secreta
rul de stat adjunct al S.U.A., Joseph 
Sisco, a avut luni convorbiri cu pri
mul ministru israelian, Golda Meir.

Intilnirea prietenească a 
unor personalități cu munci 
de conducere din țări fră
țești. După cum 
TASS, la 2 august 
a avut loc o intilnire prietenească la 
care au participat T. Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
J. Kadar, prim-sccretar al C.C. al 
P.M.S.U., E. Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, E. Gierek, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., G. Husak, 
secretar general al C.C. al P.C.C., 
aflați la odihnă in Uniunea Sovietică, 
și L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., N. V. Podgornii, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., P. E. 
Șelest, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P. C. din Ucraina.

Participanții la intîlnire s-au infor
mat reciproc despre desfășurarea con
strucției socialiste și comuniste in 
țările lor și au abordat probleme 
actuale ale vieții internaționale și 
ale mișcării comuniste.

anunță agenția
1971. în Crimeea

Președintele Republicii
Arabe Unite, Anwar sadat. i-a 
primit De Iosip Djerdja, reprezentan
tul personal al președintelui Tito, 
care face o vizită la Cairo. Cu acest 
prilej, informează agenția Taniug. au 
fost discutate probleme de interes 
comun pentru Republica Arabă Unită 
și R.S.F. Iugoslavia.

Demisia Consiliului Pre
zidențial al Republicii De
mocratice Populare a Ye- 
mSnulUÎ, condus de Salim Rabya 
Aii, a fost acceptată de Consiliul Su
prem al Poporului (parlamentul), ca
re a cerut, insă. Consiliului Preziden
țial să-și continue activitatea pină la 
alegerea membrilor noului consiliu. 
Motivul demisiei nu a fost precizat

unei filiale a organizației clandestine 
„Rigas Ferraios", sau au acționat cu 
titlu individual.

Demisia directorului ge
neral al Agen|iei pentru au
toapărare a Japoniei, Kel- 
kichi Masuhara, care și-a asumat 
responsabilitatea pentru accidentul 
de aviație produs vineri Intre un re
actor militar și un aparat al compa
niei civile „Al Nipon Airways**, sol
dat cu moartea a 162 de persoane, a 
fost acceptată de cabinetul de miniștri 
japonez. In locul său, în funcția res
pectivă a fost numit Naovi Nishi
mura.

Luni, 
închis 
ziția i 
mașini și utilaje, des
chisă la Moscova, in 
parcul Sokolniki.

Expoziția s-a bucu
rat de o largă afluen
ță de vizitatori, atit 
specialiști cit și locui
tori ai capitalei sovie
tice, sau veniți din 
alte orașe ale U.R.S.S. 
Mulți au ținut să-și 
noteze aprecierile 
cartea de 
„Expoziția, 
o imagine 
tă asupra 
Republicii 
România, t 
mult, 1 , 
un vizitator. Ea de
monstrează marile po
sibilități de colaborare 
dintre țările noastre 
în domeniul industriei 
automobilelor. Mulțu
mesc organizatorilor 
expoziției". Inginerul 
Tobakov, din orașul 
Barnaul, a scris urmă
toarele : „Expoziția de 
utilaje a Republicii 
Socialiste România 
ne-a produs o plăcu
tă impresie. Incintă 
uriașele realizări în 
dezvoltarea industri
ei. Urăm poporului 
român succese și mai 
mari in dezvoltarea 
bunăstării sale". Ev- 
gheni Pitovranov,
prim-vlcepreședinte al 
prezidiului ~ 
rei unionale 
merț, 
rat : 
gata 
acest

în
• Impresii, 

care oferă 
concluden- 
producției 
Socialiste 

mi-a plăcut 
scrie, de pildă,

Came- 
de co- 

decla- 
o 

experiență 
domeniu al ex-

ne-a
..Am bo- 

in

pozițiilor Internațio
nale și, prin această 
prismă, vă spun că 
Expoziția românească 
de mașini și utilaje 
ne-a lăsat cele mai 
bune impresii. Ea ne 
ajută să descoperim 
noi domenii de colabo
rare în sfera construc
țiilor de mașirti".

Nikolai 
ministrul 
exterior _ ------
care a vizitat expozi
ția. a declarat presei că 
ea stimulează dezvol
tarea colaborării so- 
vieto-române. Minis
trul a adăugat că, în 
schimburile de măr
furi dintre cele două 
țări, o importanță tot 
mai mare o au produ
sele industriei con
structoare de mașini.

La rindul său, Efim 
Zeide, adjunct al mi
nistrului construcțiilor 
industriale al U.R.S.S., 
a declarat 
denților 
Moscova : 
expoziția 
Socialiste
Iți dai seama de for
ța industrială care a 
fost creată in această 
republică, datorită o- 
rinduirii socialiste a 
țării. Aid există mul
te lucruri interesante 
și utile care ar putea 
fi folosite în 
noastră*4

De un 
ces de 
bucurat, 
rînd, 
„Dacia-1300", aparatu-

Patolicev, 
comerțului 

al U.R.S.S.,

corespon- 
romăni la 

„Vizitînd 
Republicii 

România

tara

deosebit 
public 

in 
autoturismele

suc- 
s-au 

primul

ra electronică, moton- 
rele electrice, «parata- 
jele de uz casnic, strun
gurile universale și 
strungul Carusel de 
1 250 de milimetri etc. 
Cu prilejul expozi
ției, au fost semnate o 
serie de contracte co
merciale anuale și de 
lungă durată, au fost 
depistate noi posibi
lități de colaborare , 
bilaterală. Astfel, sub
liniind experiența bo
gată a României In 
producția de utilaj pe
trolier, Arkadi Proko- 
povici, adjunct al mi
nistrului construcției 
de mașini și scule ai 
U.R.S.S., consideră că 
România și Uniunea 
Sovietică «r putea 
iniția o colaborare 
rodnică Intr-un ș. 
de sectoare ale acestei- 
ramuri, iar Valentin 
Bikov, vicepreședinte 
al comitetului execu
tiv al Sovietului oră
șenesc Moscova, a re
levat posibilitățile de 
colaborare in produc
ția de autoutilitare șl 
de alte utilaje necesa
re gospodăririi orașe
lor.

Iată depline teme
iuri care permit să se 
afirme că ” 
de mașini 
românești a 
contribuție 
la dezvoltarea mai de
parte a relațiilor eco
nomice dintre România 
și Uniunea Sovietică.

Expoziția 
9i utilaje 

adus o 
pozitivă

S. PODINA

EVOLUȚIA NAVEI „APOLLO-15"

Delegația economică ro- 
IUânâ conc^us^ de Nicolae Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, care se află in India, s-a 
deplasat in statele Mysore și Andhra 
Pradesh. Delegația a vizitat fabrica 
de mașini-unelte „Hindustan Machi
ne Tools- din Bangalore și linia de 
asamblat tractoare din Hyderabad. 
Membrii delegației economice româ
ne au fost primiți de șeful guvernu
lui din statul Andhra Pradesh, Brali- 
mananda Reddy. El au avut, de ase
menea, convorbiri cu 
guvernului local.

NICOSIA. — în cadrul Festi
valului internațional de folclor 
de la Limassol, ansamblul fol
cloric românesc „Doina" din Pi
tești a prezentat la 30 iulie un 
spectacol de cintece și dansuri. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes, artiștii români 
fiind răsplătiți cu îndelungi a- 
plauze. Frumusețea costumelor, 
melodiile și vioiciunea dansu
rilor au incintat pe numeroșii 
spectatori ciprioți veniți să asis
te la spectacol.

Cel de-ai 5-lea Congres 
al Uniunii generale a mun
citorilor din Spania va avea 
loc intre 5 și 8 august in Franța, la 
Toulouse, cu participarea a peste 200 
de delegați. Participanții la congres 
vor reprezenta secțiunile Uniunii ge
nerale a muncitorilor spanioli din 
Franța, Olanda. Belgia. Elveția, 
R. F. a Germaniei, Argentina, Me
xic. Venezuela. Peru, precum și sec
țiile clandestine din Spania.

Șoimul" a decolat de pe lună

alți membri ai

Republicii 
Allende, *

Președintele 
Chile, Salvador 
anunțat oficial că va cere, în curind,
parlamentului să adopte o lege care 
să asigure participarea muncitorilor 
la conducerea activității întreprinde
rilor de stat și a celor cu capital 
mixt. Elaborarea proiectului de lege 
se află, de citeva luni, in atenția Cen
tralei Unice a oamenilor muncii din 
Chile, precum și în dezbaterea pu
blică.

Dezvoltarea relațiilor eco
nomice între R. P. Chineză 
Si R AU DuPâ cum transmite 
agenția China Nouă, Pai Sian-kuo, 
ministrul comerțului exterior al R. P. 
Chineze, și Abdullah Merzeban. mi
nistrul economiei și comerțului exte
rior al Republicii Arabe Unite, au 
procedat luni la Pekin la schimbul 
Instrumentelor privind extinderea 
acordului comercial și a acordului de 
plăți dintre guvernele R. P. Chineze 
și R.A.U. și au semnat un protocol 
referitor la comerțul dintre cele două 
țări pe anul 1971. La ceremonie a fost 
prezent LI Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze.

Reprezentanți ai Mexicu
lui și Cubei 80 semnat 18 ciu- 
dad de Mexico un acord cu privire 
la deschiderea unei linii aeriene di
recte intre capitala mexicană și cea 
cubaneză.

Cel puțin 136 de persoa
ne s-au înecat simbătă și 
duminică în Japonia. tn ul_ 
timele zile, asupra Japoniei 
abătut un val neobișnuit de căldură, 
mercurul termometrelor urcir.d pină 
la 35 de grade la umbră. Milioane de 
japonezi și-au căutat un refugiu pe 
malurile oceanului, ale riurilor și 
lacurilor. Drept rezultat, numărul ac
cidentelor a crescut simțitor.

s-a

Luni au început la Atena 
trei procese ,n care iint lmpli_ 
cate 27 de persoane. Dintre acestea, 
9 sint inculpate pentru activitate in 
cadrul organizației din Atena a Par
tidului Comunist Grec. Celelalte per
soane, Îndeosebi studenți, aparțin

Apele fluviului Gange 
s-au revărsat, urma “nor 
ploi torențiale, inundind întinse su
prafețe agricole și numeroase loca
lități. Sub apă se află căi de comu
nicații și circa 60 000 de case din sta
tul Bihar. Au rămas fără adăpost a- 
proximativ 10 000 000 de locuitori. Au
toritățile au trimis la fața locului a- 
jutoare pentru sinistrați.

Un nor imens de praf și fum, care, 
datorită lipsei atmosferei, s-a depus 
in citeva secunde pe solul arid al 
Lunii, a marcat luni la ora 19,12 (ora 
Bucureștiului) decolarea „Șoimului" 
de pe platoul Hadley. Pentru prima 
dată această operațiune a putut fi 
urmărită pe micul ecran cu ajutorul 
camerei de televiziune, montată pe 
vehiculul selenar „Rover 1". David 
Scott și James Irwin s-au aflat pe 
suprafața Selenei 67 de ore, din care 
circa 20 le-au folosit pentru activi
tatea extravehiculară, intreprinzind 
pe parcursul a trei zile, trei expedi
ții de cercetare pe o arie egală cu 
cea a insulei newyorkeze Manhat
tan și totalizind circa 40 km liniari.

Cea de-a treia și ultima ieșire pe 
Lună a astronauților David Scott si 
James Irwin a început cu definitiva
rea operațiilor de instalare și veri
ficare a funcționării laboratorului lu
nar, la locul aselenizării, și a extra
gerii din sol a sondei care a fost 
forată duminică. Operația de recu
perare a sondei a intimpinat dificul
tăți, astronauții pierzind aproape un 
sfert de oră din programul de acti
vitate extravehiculară. La Houston 
s-a precizat că sonda pătrunsese in
tr-o rocă extrem de dură, pină la 
adincimea de 2,4 metri. Mostrele au 
fost socotite atit de prețioase din 
punct de vedere științific, incit cen
trul spațial a insistat ca astronauții 
sd tacă tot posibilul pentru a le pu
tea aduce pe Pămint.

După o oră șl 15 minute, astronau-

fii au părăsit locul din apropierea 
modulului lunar, indreptindu-se cu 
electrocarul spre valea Hadley (lată 
de aproximativ 1,6 km. și aatncă de 
aproximativ 300 metri), obiectivul 
principal al acestei ultime explorări 
lunare. Spre deosebire de locurile 
explorate in cursul expedițiilor ex
travehicular e de simbătă și dumine
că, pe fundul trecătorii Hadley, cos- 
monauții au Intilnit un teren mult 
rnai alunecos, acoperit cu un strat 
gros de praf, roci mari tn greutate 
de 200—300 kg, precum fi pietre «- 
coperite cu un strat gros de sticlă, 
fapt care i-a condus pe geologii din 
Houston la părerea că vor putea 
curind afirma cu certitudine că e- 
cestea datează de 4,6 miliarde de ani 
in urmă cind s-a format sistemul 
solar.

La ora 19,19 (ora Bucureștiului) 
modulul lunar s-a înscris pe o orbi
tă selenară, zburind in urma navzi 
„Străduința" la o depărtare de circa 
80 km, cu care s-a cuplat după trece
rea a circa două ore. Cosmonauții vor 
părăsi orbita de parcare abia miercuri 
spre miezul nopții, după ce vor fi 
plasat pe aceeași orbită un mini- 
sate'.it. Motivul mtirzierii lor îl con
stituie eclipsa de Lună care va avea 
loc tocmai în această perioadă și pe 
care ei vor s-o filmeze vineri de la 
aproximativ jumătatea distanței din
tre Pămint și Lună.

C. ALEXANDROAIE
Washington, 1

r ț
AUSTRALIA

DIN LUMEA CAPITALULUI

împotriva apartheid-ului

•*1

135 000 de scoțieni în căutarea
unui loc

El 
al 
la

_________ _  _____ . cu 
acest prilej, agenției de presă saudite,

— Demonstrație a populației orașului MOnchen împotriva actjvitâtn 
desfășurate de posturile de radio „Europa liberă' și „Libertatea'. De
monstranții cer încetarea imediată a activității acestor posturi — instru

mente ale politicii discreditate a „răz boiului rece'

din Sudan
KHARTUM (2 Agerpres). 

ordinul generalului Gaafar el Nu- 
meiry, ministrul sudanez al comuni
cațiilor, Ahmed el Jakh. a fost pus 
sub starea de arest la domiciliu, ur- 
mlnd a fi anchetat pentru a se sta
bili dacă a fost implicat In eveni
mentele de la 19 iulie, anunță pos
tul de radio Cairo, citat de agențiile 
TASS și France Presse.

Pe de altă parte, ziarul „As Sa- 
hafa" relevă că Tribunalul militar 
sudanez a condamnat alți 13 ofițeri 
la Închisoare pe termene variind In
tre 3 și 15 ani, rub acuzația că ar 
f> avut legături cu organizatorii lo
viturii de stat de la 19 iulie-

Miile de demon
stranți incearcă să ia 
cu asalt terenul din 
Canberra pe care 
Springbucks, echipa 
națională de rugby a 
Africii de Sud, evolu
ează in compania unei 
selecționate locale. In 
calea manifestanților 
se ridică un gard de 
sirmă ghimpată, de a- 
proximativ 2,5 m 
Înălțime. în spatele 
lui, 600 de polițiști, e- 
șalonațl pe trei rin- 
duri, lovesc cu bru
talitate In demon
stranții. care reușesc 
totuși să depășească 
acest obstacol dificil. 
Bombe fumigene sint 
aruncate pe terenul 
de joc, vestiarele com- 
ponenților echipei sud- 
africane sint năpădite 
de gaze. 49 de mani- 
festanți sint arestați.

Motivele acestor de
monstrații de pro
test ? Echipa sud-afri- 
cană este alcătuită pe 
baza principiilor a- 
partheid-ului, 
albilor fiindu-le 
mis să îmbrace 
rile sale. Pentru 
manifesta dezacordul 
cu prezența jucători
lor sud-afrlcani, sin-

principiilor 
numai 

per- 
culo- 

i a-și

dicatele au desfășurat 
in întreaga țară ample 
acțiuni. In toate ora
șele unde a jucat, „e- 
chipa apartheid-ului", 
cum a botezat-o presa 
locală, a intimpinat 
ostilitatea populației. 
La Sidney, de pildă, 
un grup de aborigeni, 
imbrâcațl in echipa
ment Identic cu 
rugbyștilor de 
Springbocks, au pă
truns in Incinta hote
lului unde aceștia erau 
cazați și au organizat

a-

al 
la

ad-hoc un miting 
potriva practicilor 
partheid-ului.

In fața acestei si
tuații, guvernul statu
lui Queensland a 
clarat 
gență, hotărire care a 
stirnit protestul vehe
ment al locuitorilor. 
Jack Egerton, pre
ședintele Uniunii sin
dicatelor și al Consi
liului muncii din Que
ensland, a arătat că 
s-a investit mai mult 
de un milion de lire 
sterline pentru orga
nizarea acestui turneu, 
dar nu s-au găsit bani 
in vederea opririi de
clinului producției in
dustriale și a creșterii

de-
starea de ur-

șomajului. El a subli
niat că decizia de a 
declara starea de ur
gență in vederea unui 
meci de rugby, 
tru a sprijini in 
acesta regimul 
din Africa de 
este rușinoasă.

La chemarea 
nii sindicatelor 
Consiliului muncii din 
Queensland, 125 000 de 
muncitori au încetat 
lucrul, exprimîndu-și 
in felul acesta indig
narea față de gestul 
autorităților. 2 000 de 
studenți au organizat 
un marș de protest, 
fiind intîmpinați de 
400 de polițiști înar
mați cu bastoane de 
cauciuc și apărați de 
scuturi. In urma cioc
nirilor care au avut 
loc, 36 de studenți au 
fost arestați. Desfășu
rat In asemenea con
diții, turneul echipei 
Springbocks s-a trans
format intr-o ilustra
re vie a sentimentelor 
de minie și revoltă pe 
care le provoacă in 
Întreaga lume practi
cile odioase ale dis
criminării rasiale.

„pen- 
felul 

rasist 
Sud",

Uniu- 
și a

T PRELIPCEANU

LONDRA 2 (Agerpres). — Șo
majul in Scoția a atins proporții 
nemaiintilnite. Circa 135 000 de sco
țieni sint in căutarea unui loc de 
muncă, Scoția „furnizind" astfel 17 
la sută din numărul total al șome
rilor din Marea Britanie. Falimen
tul marilor șantiere navale „Upper 
Clyde Sheepbuilders** a înrăutățit 
și mai mult situația.

Aceasta perspectivă a provocat o 
vie nemulțumire și puternice pro
teste in rindul clasei muncitoare 
britanica. Muncitorii continuă să o- 
cupe șantierele și să exercite un 
control sever asupra tuturor per
soanelor și vehiculelor care circulă 
in zonă. Ei au creat un „Comitet de 
conducere*1 și au hotărit să orga
nizeze o reuniune de urgență a

de muncă
tuturor delegaților de la atelierele 
șantierelor navale din Scoția, pen
tru a sc pronunța asupra necesității 
declanșării unei greve generale de 
24 de ore.

Luni au Început în Camera Co
munelor dezbaterile pe marginea 
unui raport al guvernului conserva
tor, prin care se recomandă închi
derea unora dintre șantierele nava
le ale firmei „Upper Clyde Ship
builders*. Anthony Wedgwood 
Benn, fost ministru al tehnologiei 
in guvernul laburist, a apreciat că 
închiderea parțială a șantierelor de 
la Glasgow va transforma regiu
nea intr-un dezastru, făcind ca mii 
de oameni să rămină fără lucru, 
intr-o zonă unde o treime din 
populația aptă de muncă șomează 
deja'4.

S U A- Siderurgiștii și feroviarii 
au obținut cîștig de cauză

WASHINGTON 2 (Agerpres). - 
Greva muncitorilor siderurgiști din 
Statele Unite, care urma să Înceapă 
duminică la miezul nopții (luni ora 
6,00 ora Bucureștiului), a putut fi 
evitată doar printr-un efort de ul
tim moment Cu numai patru ore 
înainte de termenul stabilit pentru 
declanșarea grevei, conferința ce
lor 600 de delegați ai sindicatului 
muncitorilor siderurgiști, convocată 
de urgență la Washington, a apro
bat acordul realizat cu numai o 
oră Înainte cu patronatul. Noul a- 
cord satisface in cea mai mare 
parte revendicările muncitorilor.

In cursul negocierilor desfășurate 
concomitent la Washington Intre 
sindicatul feroviarilor și societățile 
căilor ferate americane s-a ajuns, 
de asemenea, la un acord In urma 
căruia principalele revendicări ale 
muncitorilor au fost satisfăcute.

Președintele sindicatului, Charles 
Luna, a precizat că grevele de la 
cele zece importante firme fero
viare vor Intra tn istoria mișcării 
revendicative americane ca un e- 
xempiu evident al importanței gre
velor selective ca metodă de luptă.
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