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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
IN STAȚIUNILE DIN ZONA 

MANGALIA NORD
Tn după-amiaza zilei de miercuri, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu soția sa. Elena Ceaușescu, a făcut 
o vizită de lucru în stațiunile turistice din zona Mangalia 
Nord. Cu acest prilej, a fost analizat stadiul înfăptuirii planu
rilor privind amenajarea litoralului Mării Negre în perimetrul 
Saturn — Venus — Jupiter — Neptun, corespunzător soluțiilor 
adoptate anul trecut, cînd secretarul general al partidu
lui, împreună cu arhitecții și urbaniștii cărora li s-a în
credințat sarcina realizării acestui grandios ansamblu de 
construcții, au studiat la fata locului variantele cele mai in

dicate din punct de vedere estetic, functional și economic ce 
urmau să fie puse în practică.

în această vizită, secretarul general al partidului a fost 
însoțit de tovarășii Maxim Rerghianu, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Miron Constantincscu, Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
precum și de Ion Cosma, ministrul turismului, de reprezen
tanți ai organelor județene și municipale de partid și de stat, 
de specialiști care au colaborat la înfăptuirea mărețelor 
obiective turistice de pe litoralul Mării Negre.

Vizita a început din extrema su
dică a zonei, respectiv din stațiu
nea turistică Saturn, unde, în ul
timul an, după vizita secretarului 
general al partidului, s-a înfăptuit 
un mare volum oe construcții. A- 
ceastă stațiune dispune în prezent 
de hoteluri moderne, cu o capaci
tate de aproximativ 11 200 de 
locuri. Ritmul construcțiilor în a- 
ceastă stațiune a fost intensificat 
îndeosebi in ultimul an. cînd. în- 
tr-un timp record, de aproximați’-' 
opt luni, au fost date in folosință 
hoteluri cu o capacitate de 4 650 
de locuri.

Oaspeții fac mai întîi un popas 
la hotelul „Diana", impunător edi
ficiu cu 14 niveluri, realizat din be
ton, sticlă și aluminiu, dat in folo
sință în actualul sezon. Un mare 
număr de turiști aplauda îndelung 
pe secretarul general al partidului, 
pe ceilalți oaspeți, le oferă buchete 
de flori.

Se urcă la al 14-lea etaj al ho
telului. In fața privirilor se des
chide o vastă și feerică perspecti
vă. Se vede nu numai Saturn ; 
privirea cuprinde toate celelalte 
stele din constelația Mangalia 
Nord, se vede orașul Mangalia, în
tinerit și el, se profilează în de
părtare conturul Eforiei Sud și 
Eforiei Nord.

Nu este necesară nici o expli
cație pentru a înțelege că turis
mul a devenit în România, pe li
toralul Mării Negre mai ales, o 
ramură în plină dezvoltare a eco
nomiei naționale. An de an, fru
musețile patriei noastre, ca și cu
noscuta ospitalitate a poporului ro
mân, atrag un tot mai mare nu
măr de turiști de peste hotare. 
Mangalia, Eforie, Mamaia, Man
galia Nord, cu cele patru sta
țiuni ale sale din nord, au devenit 
de mult puncte de atracție de re
zonanță europeană. Preocuparea 
arhitecților, proiectanților, edili
lor și constructorilor pentru va
lorificarea rațională a tuturor fru
museților naturale ale litoralu
lui, pentru integrarea lor ar
monioasă în circuitul de valori al 
întregii economii, constituie o re
marcabilă realitate subliniată de 
tovarășul Ceaușescu. de ceilalți 
conducători de partid și de stat.

In ceea ce privește dezvoltarea 
în continuare a stațiunii Saturn, 
gazdele informează că, în partea de 
nord a acesteia, sînt pregătite pla
nurile pentru crearea unui nou 
complex hotelier de 1 850 de locuri, 
care va fi dat in folosință în cursul 
acestui plan cincinal. Se vor ame
naja două piscine, se va construi 
un hotel cu bază de tratament pen
tru iarnă și vară, proiect favorizat

In mijlocul rcriitorilor, la vila acestora do la Neptun

de existența în zonă a unor impor
tante surse de ape mezotermale 
sulfuroase. Este făcută recomanda
rea ca Mangalia propriu-zisă să fie 
unită prin construcții moderne cu 
stațiunea Saturn, în felul acesta 
urmînd să dispară aspectul actua
lei periferii a acestui oraș. Acțiu
nea trebuie să decurgă dintr-un 
plan unic de sistematizare, care să 
integreze intr-un tot Mangalia, 
Saturn, viitoarele obiective econo
mice ce se vor implanta în zonă.

Pentru înfăptuirea programului 
de construcții in actualul cincinal 
sint asigurate toate condițiile, re
comandările și indicațiile primite 
din partea secretarului general al 
partidului cu prilejul vizitelor an
terioare pe litoral constituind în
dreptarul deosebit de valoros in 
alegerea soluțiilor optime, care să 
îmbine judicios necesitățile func
ționale și estetice cu cele econo
mice. Secretarul general recoman- 

In timpul vizitei la hotelul „Diana’ 

dă proiectanților și arhitecților ca, 
încă din prima fază de elaborare 
a proiectelor, să gîndească mai 
mult, să dea dovadă de mai multă 
imaginație, de mai mult spirit 
creator. Este aici în curs de înfăp
tuire o operă vastă și de durată. 
Improvizațiile, soluțiile insuficient 
studiate se cer excluse de la bun 
început.

La coborîre se vizitează restau
rantul hotelului. Aspectul general 
impresionează plăcut. Mobilierul 
este confecționat cu mult gust. Cu 
acest prilej, se subliniază că fieca
re construcție hotelieră, restauran
tul ce-i aparține sînt dotate cu 
mobilier deosebit atît din punct de 
vedere al execuției, cît și al colo
ritului. In bucătăria localului, se
cretarul general al partidului apre
ciază faptul că zilnic sînt asigura
te trei feluri de meniuri, la alege
re, pentru turiști, că mesele sint 
consistente șl bine preparate de 

personal calificat, potrivit gustu
rilor variate ale celor aflați la 
odihnă.

Tot la Saturn se vizitează hote
lul „Șiret", de categoria a doua de 
confort, unde se constată condiții 
bune de locuit și odihnă. Și la 
acest hotel, restaurantul-cantină 
și secțiile aferente fac o impresie 
bună. Meniurile pregătite pentru 
turiști, curățenia, ținuta personalu
lui denotă grijă și spirit gospodă
resc.

în cadrul discuțiilor care au loc, 
specialiștilor li se dă indicația ca 
noile obiective turistice să fie am
plasate în imediata vecinătate a 
mării, să șe valorifice la maximum 
suprafața plajelor, să se asigure 
amenajarea cu destinații utilitare,

N. Popescu-BOGDANEȘTI 
Mircea S. IONESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN JUDEȚUL

BACĂU

S a terminat 
recoltatul griului

BACAU (corespondentul „Scîn- 
teii“, Gheorghe Baltă). — Ieri 
la cooperativele agricole din 
Birsănești, Buhuși și Onișcanl 
din județul Bacău a fost recol
tat griul de pe ultimele suprafe
țe încheindu-se astfel recoltatul 
griului de pe cele 46 000 hectare 
cultivate. Cu acest prilej, co
mitetul județean de partid a 
trimis Comitetului Central al 
P.C.R. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, o telegramă. 
..Folosim acest prilej — se spu
ne in telegramă — pentru a 
reînnoi angajamentul oame
nilor muncii din agricultu
ra județului de a folosi din 
plin timpul de lucru pen
tru executarea operativă și 
exemplară a tuturor muncilor 
agricole, pentru mobilizarea tu
turor rezervelor și posibilităților 
existente. Vă asigurăm pe dum
neavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu — se 
arată in încheierea telegramei — 
că vom face totul pentru a ne 
conjuga efortul nostru la efor
tul întregii țări pentru prospe
ritatea națiunii noastre socia
liste, pentru propășirea scum
pei noastre patrii".

La uzina ..1 Mai"-Ploieștl

Un nou produs:
A.C.-350

PLOIEȘTI (corespondentul 
„Scinteii", C. Căpraru). Colecti
vul uzinei ..1 Mai" din Plo
iești a asimilat și introdus re
cent in fabricația de serie un 
nou tip de agregat de cimen
tare. denumit A.C.-350, utili
zat la sondele de adincime medie.

După cum ne-a informat con
structorul șef al uzinei ploiește- 
ne. inginer Petre Rață, noul 
produs modernizat are perfor
manțe tehnice și funcționale su
perioare față de cele fabricate 
pină acum, deși consumul de 
metal pe agregat este mai re
dus cu 10 la sută, iar manopera 
cu 15 la sută. Datorită unui re
gim de lucru îmbunătățit, schim
bării amplasării pe platformă, 
precum și altor modificări de 
construcție, agregatul A.C.-350 
are o mai mare siguranță in ex
ploatare și se manevrează mult 
mai ușor.

în interesul destinderii, 
al întăririi securității europene

Instaurarea in Europa a unui climat 
de destindere și încredere, care să 
permită fiecărei națiuni să-și consa
cre — liber, nestingherit, la adăpost 
de orice primejdie de agresiune din 
afară sau de amestec in treburile sale 
interne — munca pașnică dezvoltării 
și prosperității sale, precum și pro
gresului general — acesta este, în e- 
sență, obiectivul luptei pentru reali
zarea securității europene. El răspun
de in cel mai înalt grad aspirațiilor 
popoarelor continentului care au tre
cut prin încercările celor două răz
boaie mondiale, intereselor popoare
lor de pe toate continentele.

însemnătatea deosebită a ideii secu
rității europene este reflectată de 
ecoul puternic pe care îl are în opi
nia publică internațională, in masele 
largi, de adeziunea pe care a intru- 
nit-o din partea unor mari forțe so
ciale — partide, organizații obștești, 
mișcări pentru pace, personalități de 
diferite convingeri — inclusiv din 
partea cercurilor conducătoare din 
majoritatea țărilor continentului : de 
fapt, nici un stat, nici o forță politică 
responsabilă nu a considerat posibil 
sâ se opună deschis ideii securității 
europene. în aceste condiții, pentru 
înaintarea cu succes pe calea trans
punerii in viață a acestui deziderat 
este imperios necesară conjugarea 
eforturilor tuturor acestor forțe, a tu
turor popoarelor, contribuția tuturor 
factorilor de răspundere ai statelor 
europene.

Cu convingerea că își îndeplinește 
una din principalele îndatoriri ce ii 
revin ca stat socialist european, 
România s-a afirmat ca un factor ac
tiv in lupta pentru securitate in Eu
ropa, aducindu-și prin acțiunile sale 
constructive, prin inițiativele și pro
punerile sale, prin promovarea con
secventă a contactelor și discuțiilor 
între conducători români și cei ai ce
lorlalte state europene, contribuția sa 
la afirmarea ideii de securitate euro
peană, la îmbunătățirea relațiilor in- 
ter-europene.

în concordanță cu Declarația Con
sfătuirii de la București, din iulie 
1966, a statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, țara noastră con
sideră că factorul primordial, hotă- 
ritor pentru reaiizarea securității eu
ropene îl reprezintă promovarea In
tre statele continentului, indiferent 
de orindulrea lor socială, a unor re

Să folosim din plin 
capacitatea fabricilor) 
noastre de a da

produse mereu mai noi, 
mai competitive!

Tn cadrul efortului general pentru 
ridicarea calitativă și creșterea efi
cienței economice, care caracterizea
ză dezvoltarea economică a țării in 
actualul cincinal, înnoirea produselor 
și perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație prezintă un interes deose
bit. Este de relevat că, pentru prima 
dată, actualul cincinal prevede mă
suri pentru asimilarea, reproiectarea 
și îmbunătățirea unor produse și teh
nologii, in așa fel ca 40 la sută din 
producția industrială a țării din anul 
1975 să fie constituită din produse 
noi și modernizate. O asemenea pro
porție de împrospătare a nomencla
torului producției va situa România 
intre țările cu un mare grad de a- 
daptabilitate la nou, sporind forța 
competitivă a industriei noastre so
cialiste. Sarcini importante sînt pre
văzute și in domeniul extinderii și 
promovării procedeelor tehnologice 
moderne, al creșterii gradului de 
mecanizare și automatizare a pro
ducției. Sint prevederi importante 
care descriu perimetrul unor preocu
pări susținute ale partidului nostru 
în vederea modernizării necontenite 
a economiei, adaptării ei la cerințele 
revoluției științifice și tehnice con
temporane, introducerii noului in 
toate domeniile de activitate. Și 
dacă, in prezent, in industria noas
tră practic nu există sector de acti
vitate care să nu fie pătruns de seva 
revitalizatoare a noului, dacă cuce
ririle științifice și tehnice avansate 
sint promovate cu curaj, fermitate 
și eficacitate, înseamnă că partidul 
nostru și-a dovedit capacitatea de a 
crea o punte trainică intre scopul o- 
biectiv al modernizării economiei și 
mijloacele de realizare a lui in con
dițiile concrete ale dezvoltării, în
seamnă că marea masă a colectivelor 
din întreprinderi a înțeles imperati
vul înnoirii tehnice și a trecut cu 
toată energia la înfăptuirea lui.

Din capul locului trebuie spus că 
la temelia acestei vaste și complexe 
acțiuni de înnoire a nomenclatorului 
producției și de ridicare a nivelului 
ei tehnic se află rațiuni economice 

lații normale, sănătoase, de bună ve
cinătate, extinderea și intensificarea, 
Pe multiple planuri — economic, po
litic, tehnico-științific — a legături
lor de colaborare. Temelia trainică 
pe care se clădesc asemenea rapor
turi este respectarea strictă și neabă
tută a principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc, în esen
ță recunoașterea dreptului fiecărui 
popor de a-și decide singur destinul. 
Semnificația capitală a acestor prin
cipii constă tn aceea că ele asigură 
posibilitatea afirmării personalității 
fiecărui stat, a dezvoltării fiecărei 
națiuni pe calea progresului și, tot
odată, este premisa principală a evi
tării conflictelor interstatale, a con
solidării păcii.

înfăptuirea securității europene nu 
se poate obține decit prin acțiuni 
ferme și hotările îndreptate intr-o 
singură direcție : aceea a promovării 
unui curs pozitiv, dc destindere, res
pect și înțelegere reciprocă in rela
țiile dintre statele continentului. In 
acest sens, după părerea țării noas
tre, este necesar să se manifeste din 

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania

BUCUREȘTI
Rog pe Excelența Voastră să' primească și să transmită poporului șt 

guvernului român sincera noastră recunoștință pentru mesajul atit oe 
expresiv, împreună cu urările noastre de prosperitate și bunăstare pen- 
tru națiunea română prietenă.

General de divizie

JUAN VELASCO ALVARADO
Președintele Republicii Peruane

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Amabilul mesaj pe care Excelența Voastră a binevoit să ml-1 adre

seze mie și poporului belgian, cu ocazia sărbătorii naționale, m-a mișcat 
în mod deosebit. Rog pe Excelența Voastră și poporul român să pri
mească mulțumirile mele cele mai vii.

BAUDOUIN

și sociale înalte, In ultimă Instanță 
elemente ale afirmării progresului, 
ale dezvoltării economice moderne a 
societății noastre. Așa, de pildă, 
înnoirea producției într-o ramură sau 
alta înseamnă un plus de competiti
vitate, un spor de performanțe al 
produselor românești, un ciștig de 
autoritate la confruntarea cu cerin
țele pieței interne și externe. Și dacă 
astăzi ne mindrim cu un comerț ex
terior dinamic, cu creșterea rapidă 
a exporturilor, aceasta se datorește, 
în bună măsură, sporirii apreciabile 
a gradului de adaptabilitate a produ
selor noastre la cerințele în perma
nentă evoluție ale pieței mondiale. 
In altă ordine de idei, din moderni
zarea producției desprindem o im
portantă sursă de creștere a eficien
ței economice.

Așadar, departe de a constitui un 
scop in sine, o cerință conjunctu- 
rală, problema înnoirii și moderni
zării producției constituie o preocu
pare majoră, permanentă a partidu
lui nostru și pentru înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor prevăzute in acest 
domeniu nu trebuie precupețit nici 
un efort. Ce-i drept, numeroase co
lective de întreprinderi acționează 
energic și pe diferite căi pentru în
deplinirea sarcinilor ce le revin încă 
în acest prim an din noul cincinal 
Numai in semestrul trecut, indus
tria construcțiilor de mașini a asi
milat circa 350 de produse noi, iar 
industria ușoară și industria ali
mentară — sute și sute de produse 
și articole noi. Unitățile industriei 
metalurgice, mai puțin preocupate in 
trecut de diversificarea și înnoirea 
fabricației, au reușit, in acest an, să 
introducă în fabricație zeci de pro
duse noi, multe dintre ele oțeluri 
aliate solicitate de beneficiari. Nu 
mai puțin fructuoase s-au dovedit a fi 
eforturile metalurgiștilor și in do
meniul aplicării celor mai avansate

Viorel SALAGEAN 

(Continuare în pag. a IlI-a)

partea tuturor o preocupare constan
tă, susținută și perseverentă pentru 
înlăturarea a orice ar putea să Îm
piedice cursul spre destindere, pen
tru eliminarea produselor și reziduu
rilor „războiului rece**,  a oricăror 
germeni de tensiune, a oricăror ob
stacole din calea colaborării. Nu tre
buie întreprins nimic de natură să 
sporească încordarea, ci, dimpotrivă, 
sâ se facă totul pentru crearea unei 
ambianțe favorabile, de Încredere și 
înțelegere reciprocă — singura care 
permite abordarea șl rezolvarea rod
nică a problemelor nerezolvate, con
struirea securității europene.

Această cerință se impune cu atlt 
mai mult acum cînd propunerea pri
vind convocarea conferinței general- 
europene, lansată de țările socialista, 
a cîștigat un larg teren și cind, în 
urma consensului realizat cu privire 
la unele puncte privind ordinea el 
de zi. s-au creat condiții pentru a se 
accelera pregătirea ei, prin trecerea

Ion F1NT1NARU

(Continuare în pag. a V-a)
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Mărfurile necesare unei bune aprovizionări a populației există

dar pentru a ridica continuu nivelul activității comerciale e nevoie de

CONTROL SISTEMATIC (N P1EȚ
FAȚA DE LIPSURI

în județul Timiș, întregul necesar 
de legume și fructe pentru popu
lație — există chiar și un sur
plus — este asigurat de unitățile 
producătoare din județ. Numeroase 
alte produse agro-alimentare de bază
— piine, carne, lapte, ouă, precum 
și derivate ale acestora — sînt tri
mise pe piață tot de către producă
torii locali. Ce’.e mai multe dintre 
bunurile industriale, solicitate cu
rent de populație, sint asigurate de 
către unitățile existente in județ.

Am enumerat nu întîmplător a- 
ceste posibilități de care dispune ju
dețul Timiș pentru a-și asigura pe 
plan local, aproape în întregime, 
fondul de marfă necesar aprovizio
nării populației. O brigadă a Consi
liului Economic, care a efectuat re
cent un control în toate sistemele de 
unități comerciale a!e județului, a 
constatat existența unor condiții de 
aprox izionarc superioare, mult îm
bunătățite față de anii trecuți. Pro
grese s-au făcut și in domeniul ser
virii populației, deși aici — așa cum 
au dovedit-o și constatările — mai 
este încă loc pentru multe îmbună
tățiri.

Am rămas surprinși, de pildă, *ă  
întîlnim — in condițiile existenței 
unei abundențe de legume și fructe
— practicarea pe alocuri a unui co
merț rudimentar. Aceasta se 
timplă nu fiindcă n-ar exista 
diții ca marfa să fie sortată, 
lată, întreținută, pentru a-și 
tra prospețimea (Timișoara 
pune de piețe bine echipate), ci

— numeroși vinzători care s-au ară
tat „zeloși" in a vinde cetățenilor 
produse fără față comercială și 
prospețime. Dar de ce c ne
voie să vină altcineva, din altă 
parte, să facă ordine in ograda rețe
lei comerciale a I.P.V.L.F., I.A.S. sau 
a unităților intercooperatiste, cînd fie
care din aceste întreprinderi are di
rectori, directori-adjuncți. merceologi, 
cind in piețe există administrații și 
alte organe de control? Administra
țiile din piețe, organele de control ale 
Inspectoratului de stat pentru cali
tate, ale inspecției comerciale și mi
liției economice sint împuternicite 
prin lege să ia cele mai severe mă
suri împotriva celor care nu respectă 
regulile de comerț, mergînd pină la 
interzicerea dreptului de a mai vinde.

nice noile prețuri, așa incit vînză- 
toarea se socotea... basma curată.

întrucit, în perioada controlului, 
s-au întîlnit frecvent cazuri de ne- 
concordanță între preț și calitate, 
sint necesare — în continuare — acți
uni energice și susținute pentru stîr- 
pirea tendințelor de căpătuială, prin 
mărunte (în aparență) furtișaguri pe 
spinarea cumpărătorului. De altfel, 
cu molima înșelăciunii ne-am întîlnit 
și in a.te sectoare ale comerțului. 
Spațiul nu ne permite să relatăm pe 
larg toate constatările înregistrate. 
Multe au fost consemnate în acte de 
contravenție, pentru abateri de la 
regulile de comerț și igienă, pentru 
menținerea in vinzare a unor pro
duse depreciate, pentru folosirea 
unor cîntare care înclină spre bu-

Cîteva constatări în județul Timiș

în- 
con- 
spă- 
păs- 
dis- 

,______ _ _ ,_________ ,___ _ pen
tru câ așa e mai ușor, mai comod, 
și pare chiar mai „rentabil" : o dată 
cu produsele (și la același preț) . 
se „vinde" și pămintul, și celelalte im
purități și reziduuri aduse din 
cimp. Surplusul intră in buzunarul 
gestionarilor și al vânzătorilor. A- 
mendat pentru faptul că a pus în 
vinzare morcovi, cartofi, ceapă cu 
pămint. gestionarul centrului de le
gume și fructe nr. 23 Făget a sărit 
ca ars : „Ce. eu trebuie să curăț pro
dusele de pămint ? Așa mi-au fori 
trimise de la depozit, așa le vind !“. 
Cazul relatat mai sus nu-i izolat. Or
ganele de control au adus la ordine 
— prin amenzi și alte sancțiuni ad
ministrative (retrogradări, destituiri)

..Indulgența" acestora a creat in rin- 
riul unor lucrători din sectorul co
mercial credința că pot să-și facă cum 
vor datoria. E timpul sâ se pună 
stavilă acestor mentalități ! Cu atit 
mai mult.cu cit — ca o consecință 
a scăpării de sub control — unii lu
crători s-au transformat in adevărați 
speculanți. în centrul Timișoarei, la 
magazinul nr. 7, gestionarul V. An- 
ghelache vindea ardei grași de cali
tatea a ll-a la preț de calitatea I — 
6.75 lei. O mică diferență de 1,75 lei. 
multiplicată pentru o cantitate de 
peste 203 kg de ardei, ar fi intrat în 
buzunarul lui dacă echipa de control 
nu-1 surprindea. „Metoda" am reîn- 
tilnit-o, in alte variante, și la maga
zinul C.L.F. nr. 3 din Sinnicolau 
Mare (de data aceasta, la ardei și 
ouă), la unitățile din piețe ale I.A.S. și 
IJCOOP Timișoara etc în magazinul 
I.A.S. Lugoj, de pildă, s-a vindut — 
trei zile la rind — fasolea verde cu 
2.10 lei/kg, fără ca nimeni să se
sizeze anomalia : cind organele de 
control încearcă să afle adevărul, vin- 
zătoarea are „alibiul" pregătit : „Pof
tiți lista de prețuri !'*  Prețul cores
pundea, intr-adevăr, celui din listă, 
dar lista era veche. Ca un făcut, „ci
neva" de la I.A.S. (mereu apar ase
menea portițe !) „uitase" să comu-

zunarul vînzătorului și pentru multe 
alte asemenea isprăvi ; unele vor lua 
chiar drumul instanțelor judecăto
rești- care vor administra, celor atinși 
de „molimă**,  tratamentele adecvate.

Ceea ce surprinde, în asemenea 
cazuri, este indolenta îngăduință (de 
ce oare ?) a unor conducători ai uni
tăților in care se petrec asemenea 
fapte. Vizităm — pornind de la sesi
zări ale cetățenilor — întreprinderea 
de panificație „Spicul" din Timișoara, 
în secția a treia, instalațiile și agre
gatele se găsesc intr-o stare intole
rabilă. Dar nu-i singura surpriză : 
piinea de 2 kg, hiaturile pentru tor
turi și alte produse prezintă mari 
lipsuri la gramaj. Chemat la fața lo
cului, ce credeți că spune directorul 
respectivei fabrici: „Mă mir ! Radivoi 
e cel mai bun maistru al meu" Bri
gada de control nu s-a mirat ; i-a 
sancționat —și pe maistru, și pe di
rector — cu amenzi contravenționale 
și a propus închiderea temporară a 
secției !

Dar cu „ocaua mică" (uneori, 
chiar foarte mare) au fost surprinși 
mai ales unii lucrători din alimenta
ția publică. Judecind după figura 
„nevinovată**  a barmanului Doru 
Păcuraru, de la restaurantul Paias 
din Timișoara, cind i s-a găsit un
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O discuție cu 
rășul Nicolae 1 
consilier juridic șef 
Ministerul Muncii, 
permis să relevăm 
rilor noștri unele 
nunte in legătură 
plicarea noilor reglemen
tări privind prestarea 
muncii la domiciliu și 
cu consecințele pe care 
Ie are sub raportul 
drepturilor și obligațiilor 
celor in cauză.

— Hotărirea Consiliului 
de Miniștri nr. 1 956 din 
1970 — singurul act nor
mativ in materie, intru- 
cit cele anterioare au 
fost abrogate expres — 
stabilește un criteriu fun
damental, justificat prin 
randamentul ce trebuie 
să-i dea o astfel de acti
vitate, anume că munca 
la domiciliu, in condițiile 
acestei reglementări. se 
poate efectua numai de 
persoane care nu sint în
cadrate in muncă. Aces
tea pot fi ajutate de 
membrii lor de familie — 
soț, copii, părinți socri, 
surori, frați — dar nu pot 
folosi altă munca salaria
tă- încălcarea acestei in
terdicții constituie con
travenție și se sancțio
nează.

Conform prevederilor 
munca la domiciliu poa
te fi — *•  
unui 
tru 
duse 
cind .____ ___
mează a se realiza pro
dusele sau lucrările con
tractate este de pină ’a 3 
luni, sau cind volumul de 
producție este prea mic 
pentru a justifica Înche
ierea unui contract de 
muncă), fie prin contract 
de muncă (atunci cind 
realizarea produselor res
pective necesită o activi
tate neîntreruptă, pe o 
durată mai mare de 3 
luni).

— Este limpede 
gerea unuia sau 
dintre cele două .__
de contracte nu rămine la 
aprecierea unității, 
se va stabili atunci 
contractului ?

— Atit volumul

ducției lunare care se ia 
in considerare la înche
ierea contractelor de 
muncă se stabilește p? 
baza normelor de muncă 
aplicabile in incinta un;- 
tății, pentru aceleași pro
duse, lucrări și servicii și 
a numărului zilelor lu
crătoare din fiecare lună. 
Dacă această activitate 
nu se realizează in incin
ta unității, ori se execută 
cu mașini, unelte etc. 
care asigură o producti
vitate mai mare, atunci 
normarea muncii la do-

de 
in

drată și în funcție de in
dicatoarele tarifare.

— De ce alte drepturi 
mai beneficiază cei care 
au încheiat contracte 
muncă la domiciliu,
afară de remunerarea ac
tivității prestate ?

— Hotărirea amintită, 
prin prevederile artico
lului 4, merge pe lima 
acordării condiționate a 
celorlalte drepturi pe 
care le conferă calitatea 
de salariat, in funcție de 
realizarea unui volum de 
producție egal cu cel sta-

PE TEME JURIDICE

LA DOMICILIU
PENTRU UNELE

prestată fie pe baza 
contract civil pen- 
executarea de pro- 
și bunuri (in cazul 

perioada in care ur-

că ale- 
altuia 

genuri
Cum 
felul

__    pro
ducției. cit și durata exe
cutării, după cum preve
de ari. 2 din hotărirea a- 
mintită. constituie crite
rii obiective in funcție de 
care se va încheia con
tract de muncă ori con
tract civiL Normele nr. 
170.027 recent elaborate 
de Ministerul Muncii, 
prevăd că volumul pro-

LUCRĂRI Sl PRODUSE7

miciliu se va face potri
vit metodologiei de nor
mare a muncii, in vigoa
re.

— V-am ruga să vă 
retcrițl la drepturile ce
lor care prestează munca 
la domiciliu, la modul 
cum se face plata pentru 
aceste activități, in ra
port de genul contractu
lui incheiat-

— Plata muncii la do
miciliu. fie că se pres
tează pe baza unui con
tract civil, fie a unui 
contract de muncă, se 
face din fondul de salarii 
nescriptic, stabilit in plan 
pentru această activitate, 
pe bază de tarife. Pentru 
cei care au calitatea de 
.angajați" cu munca la 
domiciliu, remunerarea 
se calculează. potrivit 
normeior nr. 170027/1971, 
pe baza normei de mun
că, a salariului tarifar al 
categoriei și treptei in 
care lucrarea este înca-

bilit pentru angajații care 
iși desfășoară activitatea 
la sediul unității. în pri
vința efectelor juridico 
ale acestor două genuri 
de contracte,, trebuie re
marcat că in timp ce 
contractul civil (activita
te sub 3 luni) dă dreptul 
numai la remunerarea 
muncii efectiv prestate, 
contractul de muncă (ac
tivitate peste 3 luni) con
feră o dată cu calitatea de 
salariat și drepturile afe
rente, in condițiile pre
vederilor legale.

— Ați amintit mai sus 
de acordarea unor drep
turi în condițiile prevede
rilor legale. Citeva exem
plificări credem că ar fi 
utile cititorilor noștri.

— Potrivit H.C.M. 1 956 
și normelor amintite, ve
chime in muncă 1 se con
sideră acestui angajat pe
rioada cit a lucrat la do
miciliu cu contract de 
muncă, cu condiția sâ fi 
realizat cel ■ puțin 70 ia

sută din volumul produc
ției stabilite. în privința 
celorlalte drepturi, men
ționez : vechimea neîntre
ruptă in muncă și in a- 
cccași unitate se stabilesc 
în condițiile legii nr. 
1/1970 (art. 8—10) ; aloca
ția de stat pentru copil 
se acordă conform Decre
tului 285/1960, celor cu 
contract de muncă pe 
durată nedeterminată, in 
raport de salariul tari
far ; ajutoarele materiala 
prin asigurările sociale, 
pe baza prevederilor 
1I.C.M. 880/1965 ; indem
nizația de concediu, po
trivit legii nr. 26 1967, pe 
baza mediei ciștigurilor 
realizate in ultimele 12 
luni ; dreptul la pensie 
se stabilește în condiții
le legii pensiilor. Tot in 
legătură cu pensiile, men
ționez că, pentru pen
sionarii care lucrează la 
domiciliu pe bază de con
tract de muncă — nu șj 
pentru cei cu contract ci
vil — se aplică regulile 
de cumul al pensiei cu 
salariul.

— Ce se Intimplă dacă 
salariatul cu munca Ia 
domiciliu nu realizează 
volumul de producție sta
bilit ?

— Normele nr. 170.027/ 
1971 disting două situații: 
cind ncrealizarea se da
torează unității (cind a- 
ceasta nu mai poate asi
gura angajaților volumul 
de producție stabilit) 
conducerea acesteia poate 
desface contractul de 
muncă al celui In cauză, 
in temeiul art. 20 litera 
,.b“ din Codul muncii ; 
dacă nerealizarea se da
torează angajatului, des
facerea contractului se 
va face In baza prevede
rilor art. 20 litera „d“ din 
Codul muncii, raporturile 
puțind continua pe baza 
unui contract civil, dacă 
părțile convin. în legătură 
cu reglementările privind 
munca la domiciliu, mal 
precizez că meșteșugarii 
cu ateliere proprii nu 
pot încheia contract de 
muncă cu unitățile, pen
tru executare de produse 
și lucrări, deoarece In 
conformitate cu art. 5 a- 
lineatul 2 din legea nr. 
13 1968 ei pot Încheia cu 
unitățile socialiste numai 
cotracte civile pentru 
executarea de produse 
sau lucrări cu materialul 
propriu sau al unității 
beneficiare.
Convorbire realizata de 
Dinu POPESCU

minus de 10 ml la „suta" de coniac, 
s-ar fi putut crede că omul n-a în
șelat in viața lui pc nimeni, nici 
măcar cu cinci bani. O chitanță ui
tată pe etajera barului aduce puțină 
lumină în legătură cu presupusa 
candoare; dumnealui, om cu un sala
riu lunar de 1 200 lei, vinduse chiar in 
acea zi o mașină Skoda, cu 46 000 ici, 
pentru a-și cumpăra o alta nouă ! 
De lămurirea, pină la capăt, a miște-, 
rului se vor ocupa organele de cerce
tare penală. Am constatat, însă, că 
măsurătoarea lucrează în favoarea 
gestionarilor și a subalternilor lor și 
la alte restaurante — Corso, Centra' 
și Carpați din Timișoara, bufetele din 
comunele Topolovăț și Lovrin etc. în 
unele cazuri, organele de control au 
acționat pe loc; pentru a se pune ca
păt afacerilor și furturilor mascate, 
practicate sub egida întreprinderilor 
de stat, dar in paguba acestora și a 
cetățenilor. De pildă, valorificarea pe 
căi ilicite a unor specialități din car
ne cu valoare nutritivă redusă, 
practică girată de Ladislau Torna, la 
magazinul O.C.L. Carnea nr. 90 din 
Timișoara. Toți salariații au fost con- 
cediați șl se află in cercetarea or
ganelor penale !

Oprim enumerarea abaterilor și a- 
buzurilor descoperite cu ocazia con
trolului în unitățile de aprovizionare 
și desfacere ale județului Timiș. In
discutabil, ele nu caracterizează 
munca miilor de lucratori cinstiți 
care activează in acest important sec
tor al deservirii populației. Dar nici 
nu sint, din păcate, atit de puține, 
atît de izolate, incit să fie ignorate. 
Fapt pentru care, la capătul acestor 
însemnări, am vrea să exprimăm ci 
,teva concluzii. Bilanțul, echipei care 
a efectuat controlul timp dc 10 zile 
— 400 de procese verbale de contra
venție, soldate cu amenzi în valoare 
de 80 000 lei, închiderea a 15 unități 
pentru lipsa unor condiții elementare 
de igienă — întrece, chiar și prin 
cantitatea măsurilor luate, rezulta
tele aproape ale tuturor acțiunilor de 
control inițiate anterior de orga
nele locale. E adevărat că acestea 
au sprijinit susținut activitatea bri
găzii, pe toată durata controlului, șl 
au dat curs măsurilor și sugestiilor 
indicate. Am auzit. la sfirșit, 
chiar aprecierea că „brigada a pus 
ordine in multe probleme ale comer
țului local*'.  Foarte bine Vrem insă 
să subliniem că prelungirea în timp 
a acestei ordini va depinde de mă
sura în care organele locale — pre
ședinți și vicepreședinți ai comitete
lor executive, aparatul comercial, 
ceilalți factori cu atribuțiuni in acest 
sector — oameni cu munci de răs
pundere, care au datoria dc a milita 
ferm pentru înfăptuirea sarcinilor 
politico-economice ale partidului, 
pentru ridicarea nivelului conștiinței 
celor cc lucrează in respectivele sec
toare — vor continua cu neobosită C- 
neigie controlul, vor manifesta intran
sigență față de lipsuri.

Igiena și salubritatea Ca
pitalei sint noțiuni care se 
leagă nemijlocit, in condi
țiile dezvoltării impetuoase 
ă orașului, de efortul edili
lor ,de a crea bucuroșlcnl- 
lor mediul ambiant propice 
dc muncă și de viață. La 
acțiunile de gospodărie co
munala, după cum sc știe, 
participă diverse întreprin
deri și instituții specializa
te : I.C.A.B. (caro se 
ocupă de ștranduri șl 
băi publice), I.T.B., Ad
ministrația de piețe (piele 
alimentare), Administrația 
de parcuri și spații verzi 
etc. Principalele cerințe 
formulate acestei complexe 
rețele de servicii sînt ope
rativitatea și eficienta. In 
fruntea acestor solicitări se 
situează in București între
prinderea dc salubritate 
(I.S.B.), unitate de care ne 
vom ocupa in mod deose
bit in articolul de față. 
După cum se știe, la I.S.B. 
lucrează nu mai puțin de 
4 000 de salariați, iar între
prinderea beneficiază de în
semnate fonduri de la bu
get care se ridică anual la 
zeci de milioane de lei.

Care este funcția da 
bază a acestui important 
serviciu public. Schematic 
spus. I.S.B. se ocupă de 
menținerea și promovarea 
unui standard corespunză
tor de curățenie și igienă, 
de conferirea unei ținute 
civilizate orașului. Aceste 
sarcini se traduc în mod 
concret prin operațiuni de 
colectare și transport al res
turilor menajere din gos
podării, instituții și spa
ții publice, prin maturatul 
si stropitul străzilor ș.a.m.d. 
întrebarea care se pune 
este in ce măsură reușește 
I.S.B. să-și îndeplinească 
funcția de „gospodar șef" 
al Capitalei ? In general, 
interlocutorii noștri — re
prezentanți ai municipalită
ții, ai organelor sanitare, ai 
Institutului de studii și 
proiectări de gospodărie co
munală etc. — au fost de 
părere că cei de la salu
britate se străduiesc să se a- 
chite onorabil de sarcina de 
a veghea ca Bucureștiul să 
aibă o ținută civilizată. 
Este un mod de a aprecia 
activitatea întreprinderii in 
cauză in general, pentru că 
starea de curățenie și igie
nă a Capitalei, privită mai 
îndeaproape, se prezintă de 
multe ori sub fațete contra
dictorii. I.S.B. manifestă 
parcă o atenție diferențiată 
pentru anumite cartiere ale 
Capitalei, neglijind, in 
schimb, zone intinse ca su
prafață, în care acțiunile de 
salubrizare sint pur și sim
plu întimplâtoare. în aceas
tă categorie intră, de pildă, 
„porțile orașului". Este un 
tratament obișnuit, acceptat 
de edilii Capitalei ca o „tra
diție**,  rod al unei mentali
tăți deseori combătută. Dar 
sint zile in care nu numai 
aceste zone orășenești vi
tregite cu bună știință 
lașa de dorit sub raportul 
curățeniei, ci și importan
te artere stradale centrale.

Un tratament asemănător 
se aplică și unor piețe ali
mentary, de care se ocupă 
parțial și I.S.B.

Directorul întreprinderii, 
Dumitru Chcrclu, și ingine
rul șef, Aurel Șolea, ne-au 
prezentat citeva impozante 
grafice, pe zile și saptâ- 
mini, potrivit cărora echi
pele de salubritate fac 
toaleta străzilor, colectează 
gunoaiele. Ei au găsit că e 
normal ca pe parcurs să 
apară și o serie de acci
dente nedorite : nu se res
pectă graficele, gunoiul co
li ctat zace in bătaia vin- 
tului, străzile sint rar mă-

țenii din cartierele aminti
te. Sint citeva exemple eu 
privire la modul in care lu
crătorii salubrității înțeleg 
să-și facă datoria... conform 
graficelor stabilite de con
ducerea întreprinderii. Ac
cidente de acest gen pot fi 
întilnlte nu numai pe ve
chile artere ale Capitalei, 
ci și in noile cartiere : Ti
tan. Balta Albă, Bercem- 
Sud, unde cele mai multe 
platforme și puncte gospo
dărești s-au transformat in 
maidane. „Este 
nevralgic, care 
găsit încă o 
fericită" — ne-a

un punct 
nu șl-a 
rezolvare 
spus ing.

CURĂȚENIA
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turate. Numai că asemenea 
accidente — cum vor să le 
numească, cu indulgență, 
cei care răspund de apari
ția lor — au loc destul <le 
frecvent in acele zone in 
care autogunoierele po
posesc doar la un interval 
de 2—3 zile sau chiar mai 
rar. în jurul Școlii de cul
tură generală nr. 164 din 
cartierul Drumul Taberei, 
de pildă, pubelele, pline 
pină la refuz, așteaptă cam 
multe zile venirea celor de 
la salubritate. Pe strada 
Snagov la nr 44, în plin 
centru, un morman de fia
re vechi, moloz și alte re
ziduuri provenite din con
strucții stau neclintite — 
de cită vreme ? — pe tro
tuar. Containerele de tip 
I.S.B., puse la dispoziția 
unităților de construcții 
I.R.C.R. pe bulevardul Pe
tru Groza, strada dr. Leon- 
te, Calea Griviței, Biserica 
Sfinții Voievozi, strada Mi
hai Eminescu nr. 143, stra
da Episcopul Radu, strada 
Mașina de piine nr. 20. etc. 
rămin neridicate, iar peste 
molozul deversat de con
structori plutesc gunoaiele 
menajere, depuse de cetă-

C. PRIESCU 
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Mihai Vernescu, directorul 
tehnic al Institutului de 
studii și proiectări pentru 
gospodăria comunală. Din- 
sul ne-a semnalat că exis
tă o serie de studii cu pri
vire la construcția și am
plasarea acestor puncte de 
colectare a gunoaielor me
najere, de care ar trebui 
să țină cont în primul rind 
proiectanții și constructorii 
de locuințe.

în legătură cu persisten
ța accidentelor nedorite, 
semnalate mai sus, in acti
vitatea serviciilor de salu
britate, am consultat opinia 
unor medici igieniști, a u- 
nor edili ai Capitalei. 
Dr. M. Gheorghițoiu, șeful 
secției igienă comunală din 
cadrul Inspectoratului sani
tar de stat, apreciază că, 
pentru a se evita aseme
nea carențe, salubritatea ar 
trebui să depună efor
turi suplimentare pentru 
anihilarea agenților polu- 
anți, acolo unde acțiunea 
acestora întrece intensita
tea medie. In termeni a- 
semănători s-a pronunțat 
și directorul Direcției gene
rale de gospodărie comu
nală a Consiliului popular 
al municipiului, Mihai E- 
nescu, care ne-a precizat, 
intr-o discuție, că I.S.B. 
se află pe punctul de a fi 
depășită de operațiile cu
rente de întreținere a rețe
lei stradale, de colectare și 
transport al gunoaielor me
najere și industriale — deși 
dispune de un parc de 
autovehicule important, de 
un număr considerabil de 
salariați. Graficele de o 
precizie matematică, pe 
care ni le-au prezentat cei 
de la Salubritate, nu sint 
suficiente in sine ; ele tre
buie să devină o realitate, 
să răspundă necesității ca 
întreg orașul să se bucure 
de un standard optim de 
curățenie și igienă. Dife
rențierea eforturilor depu
se de echipele de lucrători 
să se facă, atunci cind este 
cazul, în funcție de exis
tența unor zone mai intens 
solicitate ; in jurul marilor 
stadioane (după desfășura
rea intilnirilor sportive), în 
stațiile I.T.B., pe arterele 
mai circulate ale orașului, 
în fața cinematografelor 
(in zilele de mare afluen
ță) etc.

Defldențele de ordin or
ganizatoric își spun cu- 
vintul el asupra relațiilor 
I.S.B. cu celelalte întreprin
deri și instituții chemai e 
să asigure Capitalei un me
diu fa voi abil de salubritate 
și igienă Periodic, de pildă.
I. S.B. efectuează acțiuni
pentru depistarea contra
vențiilor la normele de 
igienă și 
care participă 
prezentanți ai 
Iui miliției 
I ucurești și 
ai consiliului 
aceste acțiuni 
fie prezente ______
foruri interesate în rezol
varea problemelor de sa
lubrizare -/ și. anume.
J. C.A.B., Î.T.B. Adminis
trația de piețe, Direcția de 
spații verzi, Inspectoratul 
sanitar de stat, deputați, n- 
sociații de locatari, repre
zentanții unor întreprinderi 
de construcții ctc. Din pă
cate aceste controale, care 
au și o însemnată valoare 
educativă, se fac rar. De a- 
semenea, extrem de rare, a- 
proape imperceptibile, sint 
măsurile de sancționare a 
celor care, cu o totală ne
păsare murdăresc orașul, 
piețele, grădinile publice. 
Sincronizarea unor aseme
nea acțiuni, organizarea lor 
sistematică cer o intensă 
colaborare guvernată de 
simțul răspunderii față de 
curățenia orașului. în a- 
ceastă direcție municipali
tatea ar avea un cuvînt greu 
de spus. De pildă, J.S.P.G.C. 
se ocupă de studii de am
ploare privind problemele 
de gospodărie comunală la 
nivelul ' întregii țări, dar 
foarte rar privind proble
matica specifică a unui o-'as 
de dimensiunile Capitalei

'Celelalte organe și ' .
menționate mai sus se o 
cupă fiecare de 2____ ' 1
său. și doar atunci cind sint 
solicitate In mod expres pun 
umărul la acțiunile între
prinse de I.S.B. O astfel 
de viziune, ridicată la ran
gul de principiu în activi
tatea unor importante ser
vicii sociale nu poate avea, 
în mod firesc, decit efecte 
negative ; mai mult, această 
optică se răsfringe si asu
pra participării cetățenilor 
la acțiunile de înfrumuse
țare $i gospodărire 
pitalei.

Subliniem acest 
deoarece de multe 
tuația existentă In 
niul salubrității nu 
torește atît unor carențe 
în activitatea instituțiilor de 
resort, cit faptelor necuge
tate ale unor cetățeni cer
tați cu normele elementare 
de conviețuire urbană. Ori- 
cite eforturi ar depune mu
nicipalitatea, oricîtă stră
danie ar manifesta lucrăto
rii I.S.B., este evident că o 
srare corespunzătoare de 
curățenie a unui oraș de 
talia Bucureștiului nu poate 
fi menținută fără concursul 
larg, fără participarea sus
ținută a cetățenilor. Din 
păcate, insă — și nu de 
puține ori — în locul unei 
asemenea participări se 
manifestă o condamnabilă 
pasivitate și — ceea ce este 
încă mai grav — acte d ? 
neglijență, de indolență, de 
iresponsabilitate civică, pe
trecute adeseori sub privi
rile nepăsătoare ale trecă
torilor, sau chiar ale repre
zentanților ordinii publice. 
Iată de ce considerăm 
necesar să atragem a- 
tenția asupra imperativului 
ca acțiunile educative, des
fășurate larg în rindul ce
tățenilor, să fie însoțite de 
un control operativ, de mă
suri drastice împotriva ce
lor certați cu normele 
unei conduite civilizate. De 
altfel, asupra acestei laturi 
a activității edililor, asupra 
responsabilității nemijlocite 
a cetățenilor pentru starea 
de salubritate a spațiilor 
publice vom reveni intr-un 
articol viitor.

salubritate, la 
de obicei re- 
Inspectoratu- 
municipiului 
împuternicii! 
popular. La 
ar trebui să 
sl celelalte

forur
domeniul

aspect., 
ori, si- 
dome- 
se da-

George CUIBUȘ

AM PRIMIT SCRISOAREA DV !
NU-I VORBA DE MULT 

ZGOMOT PENTRU NIMIC !
rează în continuare funcționarea ate
lierelor în cauză. Poate așa se vor 
convinge că nu-i vorba de... mult 
zgomot pentru nimic".

LOC DE DISPENSAR... 
FRIZERIE

luna noiembrie 1969 — ne-a 
Gheorghe Nica, secretar al or-

Medicul care lucrează la această 
circumscripție este navetist șl pe pi
cior de plecare și prea puțin îl inte
resează cum arată dispensarul. De 
aceea, ne-am gindit să invităm noi, 
pe această cale, pe cineva de la di
recția sanitară a județului 
la dispensarul nostru. Dar 
a ne da alte asigurări* 1.

să vină și 
nu pentru

TOT PE SCĂRI, PE LÎNGA 
LIFT

Din Suceava, cititorul nostru Pavel 
Niță ne adresează următoarea scri
soare, in speranța că cele semnalate 
vor găsi, in sfirșit, ecoul dorit la con
siliul popular municipal :

„în toamna anului trecut, Intre 
blocurile D 4 și D 5 de pe Aleea Mă- 
rășești au apărut citeva ateliere ale 
Șantierului de construcții Suceava. 
De atunci s-a terminat insă și cu 
liniștea noastră, a locatarilor. De 
dimineața pină seara tirziu, de la 
atelierul de tinichigerie și polizoarele 
instalate afară răzbat, prin ferestrele 
imobilelor înconjurătoare, zgomote 
asurzitoare. în zadar am explicat mai 
marilor peste ateliere că uruitul po- 
lizoarelor a devenit insuportabil șl 
ne macină nervii, în zadar am cerut 
consiliului popular municipal să ia 
măsuri pentru ca aceste ateliere să 
fie Instalate in alt loc unde să nu 
stingherească pe nimeni. Au trecut 
Insă mai bine de 4 luni de cind con
siliul popular ne-a asigurat, in scris, 
că va efectua cuvenita mutare, dat 
pină acum nu s-a întreprins nimic. 
Dacă nici de astă-dată nu se va In
terveni energic pentru înlătura
rea respectivelor surse de zgomot 
propunem comitetului executiv al 
consiliului popular să ne admită să 
schimbăm pentru citeva zile locuin
țele cu cei care au aprobat și tole-

scris
ganizației de bază de la consiliul 
popular al comunei Ciofringheni, ju
dețul Argeș — s-a dat in folosință 
noua clădire a dispensarului, con
struită cu sprijinul statului și al ce
tățenilor. La inaugurare conducerea 
direcției sanitare județene ne-a asi
gurat că ne va da tot concursul să 
utilăm dispensarul cu instalațiile și 
mobilierul necesare unei funcționări 
normale. Pină acum, insă, in decurs 
de aproape 2 ani 
să se amenajeze 
doar două camere

MAI ÎNCERCAȚI 0 DATĂ I
Feledean,

de-abia s-a reușit 
pentru dispensar 
(deși imobilul are

7). Intr-una din celelalte încăperi s-a 
instalat o frizerie, in alta, probabil, că 
se va muta cizmăria. Restul stau goa
le și părăsite.

Cititorul nostru Vasile 
din satul Sincrai, județul Alba, sem
nala, cu cîtva timp in urmă, că in 
satul său ziarele se distribuie greoi, 
cu mare ’ “ ‘ .
scrisoare, el ne roagă să mai inter
venim o dată la serviciul de difuza
rea presei din cadrul direcției jude
țene de poștă și telecomunicații, 
poate in acest fel se va îmbunătăți 
intr-adevăr activitatea și ziarele vor 
fi primite la timp de către cei abo
nați. Iată și motivele pentru care el 
este nevoit să solicite o nouă inter
venție : „In urma primei mele sesi
zări a venit la întreprinderea unde 
lucrez un delegat de la serviciul de 
difuzarea presei și m-a invitat să-l 
însoțesc în sat pentru a mă convinge 
personal cum va rezolva cele ce 
semnalam. Fiind în timpul progra
mului, se înțelege că nu puteam 
pleca din fabrică. Atunci respectivul 
delegat m-a pus să-i dau anticipat o 
declarație precum că sint mulțumit 
de modul cum a rezolvat sesizarea, 
asigurindu-mă, totodată, că va merge 
singur în localitate și va pune lu
crurile la punct. Eu am avut încre
dere în el și l-am dat declarația so
licitată. Dar m-am păcălit, căci si
tuația nu s-a schimbat în bine, 
ziarele distribuindu-se tot cu întir- 
xiere“.

intîrziere. Printr-o nouă

Din anul 1967, luna și ziua n-o mai 
știu precis nici locatarii blocului F6 
din cartierul Brazda lui Novac, liftul 
imobilului a rămas suspendat, undeva 
pe verticală, ia 20—25 de metri înăl
țime. „De fapt nici nu știu dacă a 
parcurs vreodată ruta completă — ne

scrie, făcind haz de necaz cetățeanul 
Alexandru Bagdea din Craiova — 
deoarece imediat de la „darea lui în 
folosință" i-a dispărut cheia. Și 
de atunci, locatarii fac cuvenita as
censiune: de citeva ori pe zi cîte 7,8, 
9 și chiar 10 etaje 1 Asociația locata
rilor a fost supusă multă vreme tiru
lui continuu al reclamațiilor îndrep
tățite ale cetățenilor. La rindul ei. 
ea a intervenit de nenumărate ori 
la conducerile celor două întreprin
deri — T.C.I.C. șl T.R.C.L. Craiova. 
Acestea însă refuză categoric să ne 
pună la dispoziție cheile liftului. In 
acest fel nici asociația nu poate să 
la măsuri in vederea reparării ascen
sorului, dar nici la cele două unități 
nu se întreprinde nimic. Iar oamenii, 
de atițla ani, continuă să urce și să 
coboare pe scări, pe lingă lift“.

Gheorqhe P1RVAN 
Dumitru MINCULESCU



SClNTEIA — joi 5 august 1971 PAGINA 3

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Drmare din png. T)

iar arterele de comunicație să fie 
amplasate în afara pînzei de nisip. 
Să ținem seama de faptul, subli
niază secretarul general, că plaja 
constituie un patrimoniu deosebit 
de valoros și se cere valorificată la

înainte de a părăsi stațiunea Sa
turn, oaspeții vizitează complexul 
central de magazine. La acea oră 
de dună-armază, toate unitățile 
erau pline de cumpărători. Adre- 
sindu-se reprezentanților organe
lor comerciale, secretarul gene
ral al partidului recomandă ca 
aceștia să se preocupe de lărgirea 
continuă a sortimentului mărfuri
lor puse în vînzare. să aibă în ve- 
dore aprovizionarea unităților cu 
mărfurile cele mai solicitate.

La Venus, o altă tînără și ori
ginală stațiune din zonă, se vizi
tează hotelul „Carmen". Continuă și 
aici discuțiile privind noile ame
najări de pe litoral. La Venus, de 
exemplu, au fost date în funcțiune, 
în ultimul an, noi hoteluri cu o
capacitate do 1 000 de locuri.

După ce sînt vizitate cîteva în
căperi. conducătorii de partid si 
de stat ies pe terasa hotelului, de 
unde se deschide imaginea pano
ramică a noilor construcții.

Tn aplauzele si ovațiile miilor de 
turicij care au făcut o nrimîre 
caldă si entuziastă conducătorilor 
de partid si de stat ne întreg par
cursul vizitei, oaspeții ajung apoi 
în stațiunea Nentun. cea mai mare 
din această zonă a litoralului Mă
rii Negre. La Nentun au fost date 
în folosință în ultimul an construc
ții noi cu o capacitate de peste 
5 000 de locuri. Este vizitată o ori
ginală cramă făcînd parte din 
complexul cunoscutului han „La 
Calul Bălan". Tntreaga amenajare
este o măiestrită îmbinare de fan
tezie șî artă.

La Neptun se vizitează, de ase
menea. complexul de mijloace de 
agrement „Prichindel" și terenul 
de minigolf.

între oaspeți șl gazde are loc, 
cu acest prilej, un util schimb de 
opinii privind crearea a cît mai 
multe amenajări în care turiștii să 
poată practica jocuri distractive, să 
se poată recrea într-un mod cît 
mai plăcut. Tn toate stațiunile de 
pe litoral trebuie să se dea curs 
amenajării unor asemenea mijloa
ce de petrecere a timpului liber.

Tn zona nouă a construcțiilor de 
la Neptun, în ultimul an au apă
rut numeroase hoteluri de ample 
dimensiuni ca „Arad", „Galați", 
„Sibiu", „Slatina", ,,Craiova", nu
meroase vile cochete compuse din 
apartamente cu un grad superior 
de confort Se vizitează una din 
aceste vile și se apreciază nu nu
mai concepția arhitectonică, ci și 
gradul de funcționalitate, execuția 
îngrijită a lucrărilor. Dar cele mai 
impunătoare construcții din aceas
tă zonă a stațiunii Neptun le con
stituie cele șapte hoteluri de pe 
cornișa mării. Construcția lor a în
ceput în vara anului trecut.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu alți conducători de 
partid și de stat au fost oaspeți 
ai constructorilor de pe acest șan-

Jn fi acare dintro atafiunila vizitate au loc discuții de lucre
Flori pentru conducătorul nostru iubit

Preîutindeni, în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat au fost intimpinaji cu entuziasm și căldură 
de mii de oameni ai muncii aflați la odihnă pe litoral

tier, în chiar zilele cînd se efec
tuau primele lucrări. în prezența 
secretarului general al partidului 
s-au analizat atunci soluțiile cele 
mai adecvate pentru . amplasarea 
hotelurilor și a celorlalte baze tu
ristice aflate aici in plin proces de 
realizare. Prind, văzînd cu ochii, 
trup de beton alte impunătoare 
hoteluri, creații ale arhitecților, in
ginerilor, materializate prin hărni
cia și priceperea unei armate de 
constructori angajați cu hotărîre, 
potrivit indicațiilor partidului, îrt 
efectuarea unor lucrări de bună 
calitate, la un preț de cost cît mai 
redus și într-un timp cît mai scurt. 
Acest nou complex de hoteluri și a- 
menajări turistice care domină, de 
pe coama de deal pe care este am
plasat, celelalte stațiuni din zona 
Mangalia Nord, va avea în final 
peste 7 000 de locuri. în hoteluri cu 
15 niveluri. Cinci dintre acestea au 
și fost date în folosință, avînd o 
capacitate de 3 300 de locuri. Fie
care din noile construcții întregeș
te frumusețile litoralului prin va
rietatea arhitectonică în care sînt 
concepute. Gazdele arată că noua 
zonă a intrat în circuitul turistic 

într-un timp record — mai puțin 
de un an de zile. Grăbirea lucră
rilor a fost ușurată de folosirea u- 
nor utilaje moderne, atît la lucru
rile de excavații și de turnare a 
betoanelor pentru fundații, cît și 
la cele pentru înălțarea construc
țiilor.

Se vor executa alte construcții 
însumînd circa 2 500 de locuri. La 
unele din aceste obiective, lucrări
le vor începe în cursul acestui an.

Conducătorii de partid și de stat 
vizitează apoi vila scriitorilor. în 
noua lor casă de odihnă, dată în 
folosință în cursul acestui an, scrii
torii aflați în vacanță la Neptun, 
fac o călduroasă primire oaspeților. 
Vila, formată din apartamente și 
garsoniere elegante, frumos dota
te, are o capacitate de 100 de locuri.

In numele scriitorilor prezenți, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
acad. Zaharia Stancu, adresează se
cretarului general al partidului, ce
lorlalți conducători de partid și 
de stat, calde cuvinte de bun sosit 
și exprimă bucuria mînuitorilor 
condeiului de a-1 avea în mijlocul 
lor pe conducătorul partidului și 

statului, pe cel mai iubit fiu al po
porului nostru.

La club, după ce se vizitează 
casa de odihnă, are loc o întîlnire 
a oaspeților cu scriitorii. în nu
mele tuturor oamenilor de litere 
din țara noastră, președintele U- 
niunii Scriitorilor mulțumește con
ducerii partidului și statului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
condițiile de viață și de creație de 
care se bucură, și exprimă hotărî- 
rca lor de a depune toate străda
niile pentru a îmbogăți neîncetat 
tezaurul literaturii române cu noi 
și noi opere de valoare. Dialo
gul dintre secretarul general al 
partidului și scriitori a relevat 
încă o dată înalta menire so
cială a prozatorului, a poetului, a 
dramaturgului în societatea noas
tră socialistă, rolul deosebit al li
teraturii ca factor formativ, nece
sitatea ca opera literară să se in
spire nemijlocit din viața poporu
lui, să oglindească procesul viu, 
dinamic, de continuă transformare 
a societății noastre, conștiința o- 
mului nou al zilelor noastre. Nu
mai o literatură care se inspiră 
din viața poporului — a subliniat 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — și 
se adresează cu adevărat poporului, 
numai o astfel de literatură . are 
durabilitate^ va trăi multă vreme.

Scriitorii’își afirmă adeziunea la 
acest înalt deziderat patriotic.

Punctul final al vizitei : sala clu
bului din Neptun. Aici, edilii sta
țiunilor de pe litoral, constructo
rii. reprezentanții organelor jude
țene și municipale Constanța ale 
P.C.R. prezintă secretarului gene
ral al partidului, celorlalți condu
cători de partid și de stat imagi
nea actuală, precum și configura
ția viitoare a litoralului. Prin in
termediul unor hărți, planșe și ma
chete prind contur, în ansamblu și 
detalii. înfăptuirile din ultimul an, 
de la discuția avută în același ca
dru cu secretarul general al parti
dului. precum și dezvoltarea zone
lor turistice ce vor fi construite în 
următorii ani. Se prezintă diferite 
variante de amplasare a viitoare
lor hoteluri, restaurante, cantine, 
care vor întregi în anii următori 
ampla bază turistică a Mării Negre. 

? Se subliniază că toate indicațiile 
primite din partea secretarului ge

neral cu prilejul vizite! anterioare 
în stațiunile de pe litoral au fost 
înfăptuite întocmai.

In construcții au fost valorifica
te materii prime ieftine, autohto
ne. Se evidențiază căutarea de so
luții pentru înlocuirea unor mate
riale ce se procură din import și 
pe care cercetarea și industria 
noastră au posibilitatea să le rea
lizeze. Se arată că pe litoral vor fi 
date în folosință, în perioada 1971— 
1975, noi construcții hoteliere cu 
o capacitate de aproximativ 30 000 
de locuri, dintre care 16 000 în zona 
Mangaliei. Se recomandă celor de 
față să acorde prioritate acelor 
amenajări pentru care există în 
prezent rețele de canalizare, căi de 
transport, putîndu-se realiza astfel 
o eficiență sporită a investițiilor. 
Se insistă asupra necesității de 
a se spori densitatea construcții
lor, de a se extinde stațiunile exis
tente.

In legătură cu problema formă
rii cadrelor de lucrători din indus
tria hotelieră și turism, ministrul 
turismului prezintă schița și pro
iectul de construcție a centrului de 
perfecționare a cadrelor de turism 
prevăzut a fi construit la Bucu
rești.

Condițiile existente pe litoralul 
Mării Negre, cerințele turismului 
modern au relevat necesitatea îm
bunătățirii posibilităților de odih
nă și cură, prin construirea de ba
zine acoperite în care să se poată 
practica înotul, să se facă baie în 
orice condiții atmosferice. Pornind 
de la această constatare, a fost e- 
laborat un plan de amenajări de 
piscine, a căror amplasare în linii 
generale a fost înfățișată secreta
rului general, celorlalți conducă
tori de partid și de stat. Se subli
niază eficiența piscinelor, construi
te pînă acum, și se arată că pen
tru anii următori există un pro
gram de realizare a încă 23 de 
piscine.

In încheierea discuției, specialiș
tii sînt felicitați pentru rezultatele 
obținute și li se recomandă ca, 
plecînd de Ia experiența acumula
tă, să realizeze în termen cît mai 
scurt prevederile pentru actualul 
plan cincinal.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat prin noile sta
țiuni turistice din zona Mangalia 
Nord, discuțiile de lucru avute cu 
factorii care colaborează pentru 
îmbogățirea continuă a bazei tu
ristice din această zonă, recoman
dările și indicațiile formulate cu 
acest prilej constituie un nou sti
mulent în activitatea proiectanți- 
lor, arhitecților și constructorilor.

Pretutindeni în locurile vizita
te. constructorii, oamenii muncii 
aflați la odihnă au făcut oaspeți
lor o caldă și entuziastă primire.

Asemeni tuturor sectoarelor de 
activitate, baza turismului nbstru 
se află în continuă și rapidă dez
voltare, fapt relevat în mod preg
nant cu prilejul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de stat, în 
stațiunile din zona Mangalia-Nord.

Să folosim
din plin capacitatea 
fabricilor noastre

(Urmare din pag. I)

tehnologii de fabricație, în domeniul 
automatizării proceselor de fabrica
ție. Așa, de pildă, prin extinderea 
utilizării în furnale a gazului me
tan preincălzit, introducerea oxigenu
lui in furnale la combinatele din Ga
lați și Hunedoara, pe lingă intensifi
carea procesului de elaborare a fon
tei, s-a obținut și o reducere a con
sumului de cocs de 19 000 de tone. 
De remarcat este de asemenea fap
tul că în prezent se obține, in insta
lații cu principalele operațiuni au
tomatizate. 85 Ia sută din producția 
de laminate finite. 88 la sută din cea 
de tuburi de azbociment, 71 la sută 
din cea de celuloză. 68 la sută din 
cea de cărămizi și țigle ceramice.

Avem acum un tablou mai cu
prinzător și mai convingător al hotă- 
ririi cu care muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și specialiștii din _ nume
roase ramuri industriale înfăptuiesc 
în practică sarcinile trasate de partid 
pentru actualul cincinal in ce pri
vește înnoirea nomenclatorului de 
produse și ridicarea nivelului tehnic 
al producției, avem o dovadă vie a 
inventivității. priceperii, abnegației 
și înaltei conștiințe a oamenilor 
muncii în- ceea ce gindesc și fac, 
concep și produc, așa cum ii obligă 
poziția pe care o au astăzi în socie
tatea noastră, dubla lor calitate — a- 
ceea de proprietari colectivi ai mij
loacelor de producție și de producă
tori. Ar fi greșit să se înțeleagă. însă, 
în lumina acestor realizări certe si 
apreciabile, ca pretutindeni procesul 
de asimilare a produselor noi se des
fășoară în ritmul dorit, că promo
varea noului urmează un drum 
lin. ferit de obstacole, că între re
zultatele obținute în primul , se
mestru și potențialul real din fiecare 
întreprindere există întotdeauna o 
concordanță deplină.

în orice domeniu de activitate, noul 
se afirmă în lupta cu vechiul, cu ru
tina, cu automultumirea. noul se im
pune prin muncă susținută, prin ac
țiune perseverentă. Iar cind spiritul 
prospectiv nu este suficient de in
cisiv. cînd se renunță cu greu la fa
bricarea unui produs sau altul mai 
vechi, se ajunge la compromisuri și 
tergiversări care nu sînt deloc favo
rabile nici întreprinderii în cauză, 
nici economiei naționale. Este ceea ce 
s-a petrecut, în semestrul trecut, in 
unele unităti aparținînd Ministerului 
Industriei Materialelor de Construc
ții și Ministerului Industriei Lemnu
lui. în care gradul de înnoire a pro
ducției a fost inferior fată de cel 
planificat pe întregul an. Con
cret, finalizarea unei mari părți 
din prevederile planului de asimi
lare a produselor noi pe 1971 (circa 
80 la sută la Ministerul Industriei 
Materialelor de Construcții) a fost 
aminată pentru a doua jumătate a 
anului. în ciuda faptului că cerințele 
economiei impuneau o îndeplinire 
ritmică a programului de înnoire a 
fabricației. Situația este inexplicabi
lă. dacă avem in vedere că la cea 
mai mare parte a produselor noi au 
fost parcurse fazele de asimilare și 
problema care se punea era tocmai 
aceea de a se trece hotărît la fabri-, 
cat.ia curentă. Ne întilnim, în acest 
caz. nu cu o simplă tergiversare a 
asimilării unui produs sau altul, ci 
cu o concepție greșită a unor con
ducători de întreprinderi care. de 
teama de a nu-.și face „bătaie de 
cap" cu un nou produs — „care, nu 
se știe, cum va reuși", „cum va 
prinde pe piață" sau „cît va rezista" 
— mențin fabricația unor produsa 
tradiționale. în fața acestei — fie $1 
chiar izolate — rezistențe a vechiu
lui. în fata unor asemenea ezitări 1? 
nou. organizațiile de partid din între
prinderi și centrale induslriale au ur 
vast cimp de acțiune poiitico-educa- 
tivă pentru formarea unor convinger 
profunde de promovare a noului 
pentru crearea unui climat de in 
credere în forțele proprii ale fiecăi 
rui colectiv.

Se detașează, ca elemente funda 
mentale ale modernizării producție 
mecanizarea și automatizarea proce 
selor de fabricație, lucru de altfe 
bine ilustrat de cîteva dintre exem 
piele prezentate înainte. Atenția dea 
sebită pe care o acordă in perma 
nență conducerea partidului nostr 
creșterii neîntrerupte a gradului d 
mecanizare a muncii, ridicării genț 
rale a nivelului de automatizare 
producției este grăitoare prin reali 
zările obținute in aceste direcții 
conducerea automată a hidrocentr; 
lelor de pe Bistrița, introducerea < 
chipamentelor complexe de automi 
tizare absolut indispensabile in m< 
canizarea a numeroase procese cor 
tinue din rafinării, combinate ch 
mice, siderurgice si energetice. 5 
lucrează din plin la automatizări 
mașinilor și utilajelor folosite in d 
ferite sectoare de activitate ale ec 
nomiei.

Esențialul este ca în centrul acest 
efort general de modernizare a pr 
ducției, prin mecanizare și automat 
zare, să se situeze omul, care, elih 
rat de munca fizică grea, să fie i 
vățat să stâpînească cit mai bi 
tehnica modernă, spre a obține m 
ximum de randament. Numai a: 
uriașul efort material ce-1 face sta' 
pentru procurarea mașinilor și util 
jelor necesare extinderii mecaniză 
și automatizării va fructifica din pl 
numai așa investițiile vor putea 
amortizate în cel mai scurt timp, 
această perspectivă apare total ar 
cronică situația întîlnilă in uni 
exploatări miniere sau unităti for( 
tiere unde, fie din cauza slabei ce 
ficări a unora dintre muncitorii p 
să mînuiască „zestrea" tehnică no 
fie din cauza exploatării nerațion^ 
se ajunge la situația ca unele utili 
moderne să nu fie folosite la intre? 
lor capacitate. Nu poate fi concepi 
promovarea mecanizării și autom? 
zării fără formarea din timp a j 
drelor capabile să minuiască tehn 
modernă, fără o susținută muncă 
educare a salariaților in spiritul ir 
telor exigențe ale producției, ale c 
ciplinei muncii.

Industria românească dispune j 
tăzi de un fond numeros de cal 
de specialiști și muncitori iscuț 
de oameni talentați, inventivi, ha 
riți și capabili să facă totul pentr| 
contribui la înfăptuirea cu succq 
programului de dezvoltare econo 
că și socială a țării, elaborat de p 
tid. Promovarea noului, moderni 
rea producției trebuie să constii 
criterii de apreciere ale activității,1 
nerale a fiecărei întreprinderi. Or) 
nizațiile de partid, comuniștii 1 
buie să se situeze in fruntea tutu 
acțiunilor inițiate în acest s< 
mobilizind întreaga forță create 
a colectivelor la materializarea 
practică a tuturor sarcinilor trai 
de partid In acest domeniu.
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Știința în sprijinul

înfăptuirii programului

național de gospodărire

complexă a apelor
alea dc cercetare hidraulică 
za o gamă largă de preocu- 
nțiaie pentru viața omului. 

. ------ jocietate. Este vorba despre
problemele hidraulice pe care le 1i- 
dică lucrările de amenajare a riuri
lor. amenajarea marilor sisteme ’ 
Irigații și de desecări, construcția 
dispozitive de reglare, măsurare 
control al debitelor, nivelurilor 
presiunilor din aceste sisteme și din 
circuitele industriale, amenajările 
portuare, construcțiile maritime, de 
poduri ș-a.m.d. Cuprinse in Progra
mul național dc gospodărire raționa
lă a resurselor de apă și de extin
dere a lucrărilor dc irigații. îndi
guiri. desecări și combaterea eroziu
nii solului, aceste preocupări orien
tează eforturile cercetătorilor, tehni
cienilor. muncitorilor din Institutul 
de studii și cercetări pentru îmbună
tățiri funciare către elaborarea unor 
soluții originale, eficiente, economi
ce. Prof. dr. doc. ing. S. Hâncu. di
rector adjunct științific ai institu
tului, face o primă precizare in le
gătură cu aceste sarcini majore pri
vând cercetarea hidraulică.

— Din volumul cercetărilor hidrau
lice pe care le efectuează institutul 
nostru. 35 la sută se referă la ame
najările și construcțiile pe care le 
realizează Departamentul îmbunătă
țirilor funciare. Acest fapt este fi
resc, intrucit in acest cincinal De
partamentul îmbunătățirilor funciare 
realizează importante investiții in 
construcțiile hidrotehnice și hidro- 
ameliorative. Legarea activității noas
tre de acest program de lucrări și de 
pianul de investiții asigură eficiența 
practică a rezultatelor cercetărilor. 
Este un lucru firesc, intrucit hidrau
lica este o disciplină tehnică, ce stu
diază pe de o parte legile de 
care a fluidelor, 
parte, modul cum 
legi la rezolvarea 
nerești.

— Legătura
deci,

,tru

de 
de

Și

miș- 
iar pe de alta 
se aplică aceste 

problemelor ingi-

cu practica este 
___ , o necesitate intrinsecă a 
cercetării hidraulice. V-am ruga 
să ilustrați această idee cu cite
va rezultăte mai semnificative.

— Amenajarea marilor sisteme de 
irigație din țara noastră, unele cu 
debite de apă de peste 100 mc/s a 
pus probleme noi și dificile specia
liștilor in hidrotehnică. Este vorba, 
in primul rind, despre realizarea 
construcțiilor de captare a apei, res
pectiv a prizelor de apă. Pentru ma
rile sisteme de irigație care se ali
mentează cu apa din Dunăre — cum 
sint cele de la Calafat-Băilești, Sa- 
iova-Corabia, G iurgiu-Răzmiresti.
Mostiștea, Carasu. Pictroiu-Ștefan cel 
Mare. Terasa Brăilei etc. — și care 
localizează un debit mai mare decit 
iebitul mediu al riurilor Jiu, Olt. Ar- 
■eș, Ialomița și Șiret luate la un loc, 
îu fost efectuate și sint incă in curs 
îtadii privind stabilirea soluției celei 
nai eficiente de captare a apei, de- 
erminarea dimensiunilor optime ale 
■onstrucțiilor componente și preciza- 
ea condițiilor de exploatare. Prin 
■ercetări experimentale pe modele 
lidraulice. a fost conceput un nou tip 
le priză de apă care permite o auto- 
pălare a aluviunilor depuse la in- 
rarea in canalul de priză.

Aș vrea să subliniez că, in perioa- 
a înfăptuirii acestui program hidro- 
?hnic complex, s-a dovedit incă o 
ată înalta capacitate de creație știin- 
fică și tehnică a muncitorilor, tehni- 
ienilor, oamenilor de știință români, 
•e pildă, la sistemul de irigație Sado- 
a-Corabia, care se construiește in 
>operare cu o firmă engleză, a fost 
doptată soluția de priză de apă 
laborată de specialiștii noștri, pe 
aza studiilor pe modele ca>-e s-a 
ovedit superioară altor soluții. Un 
It exemplu grăitor il constituie con
ferea și realizarea stațiilor de 
ompare uriașe — cele mai mari din 
uropa — executate sau în curs de 
•recuție pe aducțiunile de apă ale 
arilor sisteme de irigație din țara 
jastră. Numai in sistemul de irigații 
» pe Valea Carasu, puterea insta- 
tă a stațiilor de pompare depășește 
iterea instalată a hidrocentralei 
7. I. Lenin" de la Bicaz. Cercetările 
draulice au stabilit soluțiile con- 
rucțiilor de acces și de refulare a 
>ei. dimensiunile principale ale 
estor construcții și ale instalațiilor 

aspirație și de refulare ținind 
ama de condițiile locale și in spe
li de condițiile geotehnice deosebit 

dificile pe care le prezintă tere- 
irile de fundație.
5-a găsit o nouă soluție ieftină si 
or de executat privind dirijarea 
el'prin pereți permeabili in bazi- 
le de acces la stațiile de pompa- 

soluție aplicată cu succes la sta-

t
PROGRAMUL I

17.30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară. Din 
sumar : Tableta de joi sem
nată de Heredi Gusztav ; Ac
tualități filmate ; Rubrică de 
folclor prezentată de Lâszlo 
Ferenc ; Portret Intr-o liva
dă : prof. Veress Xstvăn ; 
Muzică populară.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18.50 Timp șl anotimp In agricul
tură. In cuprins : Lucrări la 
zi ; Ferma — unitate de pro
ducție cu gestiune economi
că internă ; Două culturi pe 
an. Din experiența stațiunii 
pentru culturi Irigate Valul 
Iul Traian.

19,10 Pentru sănătatea dumnea
voastră. Cum utilizăm resur
sele climatice șl balneare în 
timpul verii.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

Convorbire cu prof, 
dr docent ing, S. HÎNCU 

director adjunct științific 
ol Institutului de studii 

și cercetări pentru îmbunătățiri 
funciare

ția de pompare de la Poarta Albă 
din sistemul de irigație de pe Valea 
Carasu șl m curs de aplicare și la 
alte stații de pompare.

— Fiecare sector de activitate 
beneficiază astăzi de metode șl 
aparate modeme. Ce ați putea 
sa ne spuneți, de pilda, despre 
folosirea tehnicii de calcul, a 
modelării sau automatizării in 
hidraulică ?

— Cercetarea hidraulică s-a dez
voltat și diversificat corespunzător 
dezvolturii pe care a căpătat-o hi
drotehnica și iniensiiicării folosirii 
tehnicii de caicul, modelării și auto
matizării. Datorită apariției calcula
toarelor electronice cu performanțe 
deosebite, problema scurgerii apelor 
mari pe Dunăre a fost tratată pen
tru pruna dată in ansamblu, pe în
tregul sector de la Baziaș la Marea 
Neagră ținind seama de variația in 
timp a debitelor și nivelurilor. A 
fost simulată prin calcul influența 
diverselor variante de îndiguire a 
luncii și Deltei Dunării asupra creș
terii debitelor și nivelurilor, stabilin- 
du-se astfel soluția optimă de îndi
guire. A fost reprodusă apoi pe mo
del fizic, scurgerea apelor in Delta 
Dunării — unul din cele mai impor
tante modele hidraulice din Europa 
și a fost elaborata o nouă metodolo
gie de calcul al nivelurilor apei In 
regim indiguit, in cona de confluen
ță a afluenților cu fluviul.

Folosirea acestor metode moderne 
de calcul a permis încheierea unor 
discuții purtate mai bine de o jumă
tate de veac de către specialiștii din 
țara noastră și din țările vecine du
nărene, asupra posibilității de îndi
guire maximală a luncii și Deltei 
Dunării. Ca urmare, au putut fi date 
agriculturii circa 3tl0 060 ha dc teren 
din cele mai fertile, din Iur.ca Dunării. 
Digurile proiectate și executate con- 
form rezultatelor studiilor și cerce
tărilor au rezistat apelor mari din 
anii 1965 și 1970, iar nivelurile și de
bitele prognozate prin calcule au fost 
confirmate de măsurătorile efectuate 
pe Dunăre, după modificarea regi
mului de scurgere. Amenajările in 
curs de execuție (Complexul hidro
energetic și de navigație de la Por
țile de Fier) sau de proiectare (Com
plexul hidrotehnic de la Islaz-Samo- 
vit, sau cele de Ia Hirșova și Cerna
vodă) au făcut de asemenea obiectul 
unor studii și cercetări hidraulice 
complexe prin calcuie și pe modele 
fizice in laborator, iar rezultatele 
cercetărilor au constituit datele de 
bază ale proiectării.

Probleme asemănătoare s-au pus și 
pentru amenajarea complexă a riu
rilor interioare, pentru apararea îm
potriva inundațiilor și pentru comba
terea excesului de apa de pe tere
nurile agricole. Prin perfectarea me
todologiei de calcul și prin extinde
rea folosirii calculatoarelor electro
nice, au fost determinați parametrii 
de proiectare ai digurilor și acumu
lărilor pe Prut. Someș, Crișuri, Olt, 
Argeș, Ialomița, Șiret ș.a.

O problemă nouă și deosebit de 
importantă in transportul și distri
buția apei pe rețelele de canale și 
conducte este aceea a automatizării 
sistemelor de irigație. Pentru soluțio
narea ei. au fost organizate cercetări 
pe modele fizice și pe modele teo
retice. stabilindu-se scheme optime 
de automatizare, condițiile de dimen
sionare economică și de funcționare 
a sistemelor de irigație. S-a creat o 
bază hidraulică experimentală in aer 
liber, pe o suprafață de 5 ha, pe 
care au fost construite modelele fi
zice. Cu ajutorul calculatoarelor e- 
lectronice au fost simulate condițiile 
de funcționare *și  au fost selecționate 
soluțiile optime. Metodele de calcul 
și soluțiile elaborate in institutul 
nostru au condus la o creștere cu 
circa 20 la sută a gradului de folo
sire a capacității de transport și de 
acumulare a apei in canalele din 
sistefhul de irigație, ceea ce repre
zintă importante economii de inves
tiții.

Studiile și cercetările efectuate pe 
modele hidraulice pentru amenaja
rea portului Constanța, pentru ame
najarea litoralului românesc al Mă
rii Negre, pentru consolidarea cor
donului litoral al lacului Razelm și 
pentru amenajarea acestuia in vede-

rea alimentării cu apă a sistemelor 
de irigație din nordul Dobrogei ș.a. 
au permis stabilirea soluțiilor și di
mensiunilor necesare ale acestor a- 
menajâri, precum și a condițiilor op
time de funcționare.

Un alt domeniu in care cercetarea 
noastră și-a dovedit eficiența sint 
studiile și cercetările hidraulice pen
tru dimensionarea podurilor. S-a con
ceput o noua metodă de calcul hi
draulic al podurilor, caracterizată prin 
elaborarea unor noi normative, 
stabilirea dimensiunilor principa
le ale unor poduri importante, 
cum ar fi cel executat pe Dunăre, la 
Vadul Oii sau cel in fază de pro
iect pe riul Șiret, la vărsare.

— Fără îndoială că aceste fru
moase rezultate s-au dovedit e- 
ficiente și pe plan economic.

— Folosind modele fizice sau mo
dele teoretice complexe, poate fi 
găsită o soluție tehnică mai scumpă 
sau mai ieftină decit cea propusă 
inițial. Cercetarea hidraulică per
mite tocmai optimizarea soluțiilor și 
din punct dc vedere economic, dind 
posibilitatea obținerii unor rezultate 
sigure, cu investiții cit mai mici. 
Numai la amenajarea portului Cons
tanța au fost realizate astfel de eco
nomii de peste 90 milioane Ici, față 
de soluția prevăzută inițial in proiect, 
aîit prin îmbunătățirea soluției gene
rale de amenajare, cit și prin conce
perea unui nou element de construc
ție numit stabilopod, superior altor 
elemente de construcție cunoscute in 
hidrotehnica mondială. Aș putea da 
și alte exemple, dar prefer să aduc 
in discuție și un aspect care inriu- 
rește negativ eficiența muncii noas
tre.

Ca in orice alt domeniu, activita
tea de cercetare hidraulică premerge 
și însoțește proiectarea. Se constată 
insă că discontinuitățile care se pro
duc in procesul de proiectare (de la 
faza studiu tehnico-economic, la faza 
proiect de execuție) au drept urmare 
discontinuități sau întreruperi in 
procesul de cercetare. în felul a- 
cesta, unele teme trebuie rezolvate 
în intervale scurte de timp, se în
cheie și se reiau cu consumuri supli
mentare de materiale și forță de 
muncă, cu înmulțirea artificială a 
numărului de contracte, toate aces
tea diminuîrid capacitatea reală de 
studiu și experimentare.'"'Uneori, în 
cadrul aceluiași bazin hidrografic, pe 
același riu cercetarea hidraulică este 
fărimițată pe atitea contracte cite 
documentații tehnice se întocmesc 
pentru lucrările care se proiectează, 
deși fenomenul scurgerii apelor și al 
efectului lucrărilor hidrotehnice pro
puse trebuie tratat in ansamblu așa 
cum se petrece in realitate. De aceea, 
am propus ca toate cercetările să fie 
contractate pe probleme mari cu o 
durată corespunzătoare termenului fi
nal de rezolvare, fără discontinuități 
și prevăzindu-se predarea pe parcurs 
a rezultatelor, conform fazelor 
proiectare.

Noul edificiu al Institutului de cercetări tehnologice pentru consfruc|ii de 
mașini din Capitală Foto : Gh. Vințilă
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• Brigada Diverse în alertă : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
GRADINA DOINA — 20,15. BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21.
© Un loc pentru Îndrăgostiți : 
CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21. la grădină — 20: 21,45. FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
o Detașamentul roșu de femei : 
CENTRAL — 10; 13; 16,30; 20.
e Floarea soarelui : SCALA — 
10,30; 13,45; 16; 18,45; 21,15, MO
DERN — 8,45: 11; 13,30; 16; 18,30;
20.45, la grădină — 20, TOMIS — 
10; 12,30; 15,30; 18, la grădină -
20.30, GRADINA SELECT — 20. 
o întoarcerea Sfîntulul Luca : 
LUCEAFĂRUL - 9; 11.15; ’* 
16; 18.30; 21.
O II cunoașteți pe Urban ? : LU
MINA — 9—16 în continuare ; 
18,15; 20,30.
© Lănțișoare verzi : TIMPURI 
NOI — 9—20 în continuare.
© Săptămîna nebunilor : EXCEL
SIOR — 9; 11,15: 13,30; 16; 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.
o Secretul planetei maimuțelor : 
FESTIVAL — 9: 11,15; 13.30; 16; 
13.30; 21, la grădină — 20.15. FE
ROVIAR, — 9; 11,15; 13,30; 18; 13.30;
20.45, MELODIA — 9; 11,15; 13.20; 
16: 18.30; 20,45.
O Dispariția iul Timo : MOȘILOR
— 15,45; 17,45, la grădină — 20/5.
• îndrăgostiți! : DRUMUL SĂRII
— 15.30; 17,45; 20.
o Cum am declanșat al doilea 
război mondial : RAHOVA — 
15,30; 19,30.
© Cortul roșu : FLOREASCA — 
16; 19.
© Asterix și Cleopatra ; Circul ; 
Domnul Goe : DOINA — 10; 11,30; 
13,45; 16; 18,15: 20.30.
a Haiducii Iul Șaptccai ; Zestrea 
domniței Ralu : CRÎNGAȘI — 
15.30; 19.
© Yo — Yo : CINEMATECA (sala 
Union) — 10; 12; 14; 16; 18.15: 20.30. 
© Turnul de aramă : BUZEȘTI — 
15,30; 18. la grădină - 20,15.
0 Al 41-lea : UNIREA — 16: 18,30, 
la grădină — 20,30.

13,30;

o Sunetul muzicii : LIRA — 15,30, 
la grădină -
15,30; 19,30.
© Facerea lumii :
15,30; 18; 20,15.
o Notre-Dame de ____
— 15,30; 18, la grădină -----
e Un surîs în plină vară : LA- 
ROMET — 15.30; 17,30; 19,30.
o Greșeala fatală : MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, BUCEGI — 
15,30; 13, la grădină — 20,15.
o Mayerling : MUNCA — 16;
19,15.
o Secretul din Santa Vittoria : 
V1TAN — 15; 17,30, la grădină
— 20.
© în arșița nopții : DACIA — 
8,30—20 in continuare.
© Intîlnlre cu o necunoscută ; 
GRIV1TA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20,15. 
o Ultimul mohican : FLACĂRA
- 15,30; 17.45; 20.
© Un Italian in America : GIU- 
LESTI — 15,30; 17,45; 20.
0 O floare și doi grădinari : 
VICTORIA — 9: 12,30; 16; 19,30, 
PACEA — 9; 16; 19.15, PROGRE
SUL — 10: 15; 19.
a S-a întîmplat în recunoaștere : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 17.45; 20.
c B. D. intră în acțiune : VIITO
RUL — 15,45: 18; 20.15.
o Prințul negru : VOLGA — 9.15; 
11,30: 13,45; 16; 13,15; 20,30.
a Fiii „Marii ursoaice" : FEREN
TARI — 15,20; 17.45; 20.
e Hibernatus : GRĂDINA PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20.15.

20, POPULAR —

COSMOS

Paris : ARTA
20,15.

9;

9;

teatre
o Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu" (la Arenele Ro
mane) : Fetele Didinei — 20.
o Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
© Comitetul pentru cultură și 
artă al municipiului București (la 
rotonda scriitorilor din. parcul 
Cișmigiu) : Spectacol de sunet și 
lumină — 20,15; 21.

Convorbire consemnată
Elena MANTU

de

EDUCAREA COMUNISTA
A ELEVULUI

sarcina de fiecare zi,
de fiecare oră
a profesorului

A vorbi despre esența procesului 
educativ În contextul rolului școlii 
noastre de astăzi înseamnă neapă
rat a vorbi despre formarea idealu
lui socialist dc viață al generațiilor 
tinere. Cristalizarea unui asemenea 
ideal presupune deopotrivă pregăti
rea tineretului pentru muncă, edu
carea lui marxist-leninistă, conform 
concepției despre viață a clasei mun
citoare, politicii partidului nostru, 
astfel incit, la absolvirea unui ciclu 
de școlaritate, fiecare tînăr să știe 
ce loc va ocupa in societatea socia
listă, să fie pregătit să-l onoreze cu 
pricepere și devotament.

Pornind de la aceste obiective de 
prim ordin ale școlii noastre, aș dori 
să subliniez, de la început, impor
tanța majoră a ideilor privind sar
cina formării politico-educative a ti
neretului, idei ilustrate magistral in 
amplul program expus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire de lucru a activului de partid 
din domeniul ideologiei și al activi
tății politice și cultural-educative, ca 
și in măsurile pe care le-a adoptat 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
pentru îmbunătățirea activității po- 
litico-ideologice de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii.

Cred că o primă concluzie pe care 
trebuie să o tragă toți slujitorii școlii 
din analiza deficiențelor existente in 
procesul educativ este următoarea : 
am greșit atunci cind in consilii pro
fesorale sau in ore de dirigenție 
despre munca educativă am discutat 
la modul general, trasindu-ne, even
tual, niște sarcini mai mult sau mai 
puțin formale. în complexul proces 
educativ școlar beneficiem de o in
finitate de verigi propice formării 
profilului nou, etic și civic, al gene
rației tinere, incepind cu ora de 
clasă, activitatea de laborator sau de 
atelier, lotul experimental sau ex
cursia de studii, cercurile pe obiecte 
sau activitatea extrașcolară, vizio
nările colective de spectacole sau va
cantele. Dacă nu uităm faptul că ti
neretul țării noastre iși petrece ne 
băncile școlii cel puțin 10 pină la 12 sau 
16—18 ani, devenim permanent cir- 
cumspecți cu noi înșine, ne între
bam cu fiecare sunet de clopoțel : 
ce oameni formăm pentru societate ? 
Ce ștafetă le predăm ? In spiritul că
rui ideal dc viață ?

Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, cu deplin ternei, 
avem un tineret bun, devotat patriei, 
socialismului, idealului comunist, un 
tineret cu o medie de virstă, in unele 
întreprinderi, de 22—23 de ani, un 
tineret care joacă un rol important 
in domeniul științei, culturii, învăță- 
mintului, un tineret, în marea lui 
majoritate, aflat pe poziții morale 
sănătoase. Iar acest tineret de 22—23 
ani și-a făcut ucenicia etico-civică pe 
una din treptele școlii — motiv de 
mindrie legitimă pentru noi, educa
torii, pentru părinții lor, pentru so
cietatea însăși. Avem, totuși, motive 

in 
cu 
de 

de-

de mulțumire deplină ? Dacă, 
general, da, nu trebuie trecute 
vederea neajunsurile, în oricit 
infime procente s-ar cifra ele, 
oarece în materie umană nu există 
cantități neglijabile. După cum in 
producție nu se admit piese rebu-

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Aparențe șl realități în lu

mea capitalului.
20,15 Interpreta săptămlntl : Florl- 

ca Bradu.
20.30 Din cronica eroică a insu

recției. Film de scurt metraj 
realizat de Studioul cinema
tografic al M.F.A.

20.50 Antologia umorului. Stan și 
Bran studenți la Oxford.

21.50 Cadran internațional. Comen
tarii, documentare, reportaje 
din actualitatea Internațio
nală.

22,20 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

29,00 Punct-contrapunct. In cu
prins : Tabletă ; Cintă Ma
riana Rădulescu, laureată a 
Concursului de canto de la 
Paris, 1971 ; Imagini de arhi
vă cu Galina Ulanova șl Olga 
Lepeșinskala ; Portret de 
inovator ; Cartierele vechi 
ale Pragăi.

20.50 Buletin de știri • Sport
21,00 Filmul artistic : „Umbrelele 

din Cherbourg- cu Cathe
rine Deneuve, Nino Castel- 
novo.

Tot elanul pe care 
II poți avea la un mo
ment dat pentru mu
zica ușoară și pentru 
poe/:ia ei se poate 
stinge la prima lectura- 
re atentă a unor „tex
te". Nu-i greu de de
monstrat. Avem in 
față peste 30 de cin- 
tece, zeci de versuri, 
zeci de rime... (Ulti
mele cenacluri ale U- 
niunii compozitorilor, 
s-au dovedit deosebit 
de fructuoase). Sint 
lucrări „achiziționate", 
bune pentru difuzare, 
tipărire... Sint, de fapt, 
paginile noi de muzică 
ușoară pe care compo
zitorii le vor oferi pu
blicului in următoarele 
luni. Le răsfoim. Gă
sim citeva melodii in
spirate, „Vreau să iu
besc", de Richard Bar- 
tzer. „Obstacol invi
zibil" de Bogardo, anoi 
livistul lent „Un ade
văr inutil" de Cristi- 
noiu... ; „în România" 
de George ~ 
are toate 
unui șlagăr ; recunoaș
tem cintecele lui Kir- 
culescu. Deda, Giro- 
veanu... Totuși sint 
prea ' puține paginile 
care aduc cu adevă
rat un aer de prospe
țime. în rest, aceleași 
și aceleași formule 
melodice de Încheiere, 
de refren... Poate, dacă 
versurile ar fi inspi-. 
rate..

Să dăm cuvlntul 
.textelor’. Lui Mihai 
Maximilian, cind ii a 
dor de munte, cind de 
mare. Declară „pe cu- 
vinl" : „beat de 
sint, după apă 
„după munte 
„dor de maluri , 
valuri ce se sparg, ay. 
ay, a.v“... Fugen Ro
taru ne înștiințează Ir. 
treacăt : „Am și uitat 
?um mă numesc", „sint 
In vacanță". In cele 
două strofe — nici o 
imagine. Iată și „uni
versul spir.tual" pe 
zare ni-1 propune cin- 
tecul „Știu ce vreau". 
De fapt, ce vrea un 
tînăr. care sint dorin
țele lui ardente, preo
cupările. bucuriile lui ?

Cităm : „îmi place
gris deschis / și ceaiul 
aromat / îmi place
luna plină / Și părul 
tapat i îmi place Pi
casso / 
perat...". 
însăilate 
Autorul 
totală confuzie : 
place / nu-mi 
place nimic".

Nici Harry Negrin nu 
merge mai departe în

Biftecul pi- 
Vorbe goale 
pe negindite. 
conchide în 

„îmi 
mai

nare („iți va fi ru
șine!?!) dc miine...") 
și pină la cuplet, („mai 
bea un coniac... imi 
pare rău de anii com
promiși")... totul se 
scaldă intr-o perora
ție gratuită, bulevar- 
distă, aproape jenantă, 
în „Dacă.." Cecilia 
Silvestri, in căutarea 
inspirației care nu 
vine, ține să se con
feseze astfel : „Vre
mea trece, eu în cap

larg" — numai ceață 
și miraj ; in „Nu mai 
vreau", — și visul 
moare... O penurie de 
idei, rime infantile. 
Iată „surse de inspira
ție" ale muzicii ușoa
re, așa cum se 
zintă ele 
„uilă-mă", 
„pleacă"...
„nălucire"... 
lansoar' ____
suspine ieftine, pe tris
teți contrafăcute. O au-

pre
singuri : 

,lasă-mâ“, 
„sfirșit". 

Un ba- 
așezat pe

aceste fraze fără de 
înțeles, aceste lacrimo
gene vorbe fără șir ?

Oare exasperanta 
banalitate, artificiali
tatea textelor de mu
zică ușoară nu dă de 
gindit forurilor de 
cultură care semnează 
cu larghețe, „bun de 
difuzat" ? Este cu to
tul regretabilă ușurin
ța cu care compozi
torii de talent acceptă 
asemenea compuneri

Banalitatea
Grieoriu 
calitățile

soare 
mor", 
mor“. 
și ric

și uscăciunea
cuvintelor
muzica ușoară

refrenul „Duminicii 
in București". Iată ce 
ține să afirme : „Că 
iubești / le grăbești / 
Cind iubești / Te gră
bești... / La, la, la".

Descoperim citeva 
încercări de texte ve
sele, citeva timide În
cercări. ...„Tristețile 
iremediabile", super
flue dorinți de evada
re le îneacă insă, iată 
un patetic autor, care 
ne obișnuise cu texte 
notabile: Mihai Dum
bravă. De la refrenul 
ooeziei ..De miine... 
fără mine" — in care 
afirmă o sentință, o 
irnputație, o condam-

am numai rime și-lin
gol imens".

Vulgarizarea senli-
menlelor, n&ina tipă-
toare, inabilă a vorbe-
lor, culorile șterse.
imaginile banale cate 
țes texte slabe, sub
mediocre sint foarte 
departe de poezie, de 
lirismul pe care tre- 
ouie sâ-l degaje un 
text de muzică ușoară 
Un text — o melodra
mă, o goană după ne
fericire. In „Iar" -- 
„destinul duce spre o 
tragică răscruce" ; ai 
„Pom fără rod". — 
„visul născut, in floare 
a murit" ; in „Nimeni 
pe mal, nimeni in

tochinuire in care ne- 
sfirșitul devine „țel”. 
Speranța este totdea
una amăgitoare ; apa 
tulbure ; ceru-mpes- 
trițat ; salcia tristă ; 
panica ciudată, cuvin
tele amare ; viața 
seacă ; mintea ne
bună ; inimă mută...; 
numai giulgiu-i proas
păt... in 
tăm, așa 
prezintă 
versuri, 
ultimului 
viață __ ___ .
inimi de stei de pia
tră, cu tinereți im- 
bătrinite... Din ce 
lume, din ce univers 
spiritual se desprind

rest... Asls- 
cum ni se 

zecile de 
la „moartea 

. vis“... într-o 
„fugară", cu

facile pentru melo
diile lor.

De nenumărate ori a 
(ost abordată tema 
„banalității cuvinte
lor" in muzica ușoară. 
.Textierii" rămin de 
fiecare dată insă cel 
mai puțin afectați. 
Dacă Uniunea compo
zitorilor nu le achizi
ționează „opusul", ii 
salvează Radio-ul, =au 
C.S.C.A.-ul, sau... In 
orice caz, se găsește 
un for caritabil... Am 
asistat o dată la o „ci
tire exigentă" a unui 
text. Un poet care tre
buia să verifice calita
tea versurilor a rugat 
un cunoscut textier să

schimbe... o rimă, 
după părerea lui, de 
importanță fundamen
tală. „Nu merge soa
re... strălucitor" — ar
gumenta domnia sa., 
înțelegător, autorul cu 
pricina a cerut răgaz 
două zile, pentru me 
ditație... și a revenit 
triumfător : „este ade
vărat ; nu-i prea e- 
locvent „strălucitor"., 
ci „sclipitor"...

Muzica ușoară este 
expresia ritmului si 
tinereții, este simbolul 
melodiei simple, can
tabile, pe care o reții, 
o iei să te întovără
șească, să te urmeze... 
Este leagănul cuvinte
lor inspirate, mulate 
pe imagini vii, pe co
tidian sau fantezie, pe 
dorinți și aspirații. 
Armături prețioase, 
încovoieri forțate, sint 
ca butaforiile în viața 
de toate zilele, sint 
costumații de hirtle in 
furtunile de vară. ’Je 
ce se „mimează" false 
sentimente in muzica 
ușoară ? De ce trebuie 
să acceptăm ca pe o 
fatalitate versurile 
fără valoare, vulgare, 
atentatele Ia decența 
exprimărilor, un uni
vers al superficialită
ții spirituale și senti
mentale ? Intr-un cu- 
vint, de ce să acceptăm 
texte de muzică ușoa
ră străine nouă, uni
versului nostru spi
ritual ?

Recentele măsuri 
din care se desprinde 
cu limpezime conștiin
ța unei adevărate edu
cații comuniste, vizea
ză direct și sectorul 
muzicii ușoare. Este 
momentul cel mai po
trivit. pentru forurile 
de conducere din uniu
nile de creație, de la 
Radio și Televiziune 
ea să-și demonstreze 
maturitatea, spiritul 
selectiv, spiritul de 
răspundere in fața a- 
valanșei de producții 
mediocre.

tate, nici In școală nu trebuie el 
admitem rebuturi educative.

Asemenea elevi sint. In primul 
rind, indolenții, răsfățații, cei care 
așteaptă totul de-a gata. Dacă se 
poate să le ia altcineva notițe, să 
aibă cu ei un magnetofon care să le 
Înregistreze lecția, să răspundă alții, 
iar ei să primească note (mari, de
sigur I). In cazul lor, cred că cerința 
primă a pedagogului de astăzi se re
fera la desfășurarea unei activități 
nu in general, ci cu totul diferențiat, 
de la nivelul cel mai de j03 pină la 
cel mai inalt și pe grupe restrinse de 
elevi, in funcție de virstă, pregătire, 
aptitudini, mediu familial. De pildă, 
activitatea la discipline ca fizica sau 
chimia poate să fie ineficientă in 
ipoteza antrenării doar a elevilor- 
virfuri. Sau, dimpotrivă, poate să 
dea rezultate bune dacă majoritatea 
tinerilor nu sint spectatori. Optica 
pedagogică după care activitatea la 
clasă s-ar reduce la cițiva, se poate 
solda cu produse umane finite anti
tetice, spre dauna societății. Pentru 
că elevii spectatori, cei care din 
școală se deprind cu un ciștig ușor — 
notă de trecere, promovarea clasei — 
vor fi mai tirziu tinerii care așteaptă 
bunuri de la societate (ară să le 
cunoască prețul realizării, pretinzlnd 
că au dreptul la tot, dind prea puțin 
sau chiar nimic.

Motiv pentru care sarcina deosebit 
de importanta a școlii este să-i educe 
în așa fel incit să înțeleagă că, In so
cialism, omul are — in afară de drep
turi - obligații, a căror neindeplinire 
nu poate fi tolerată. In vreme ce 
unii elevi nu înțeleg să se achite nici 
de sarcinile elementare ale învăță
turii. alții — foarte mulți — se auto- 
depășesc cu fiecare trimestru școlar. 
Aș cita exemplul tinerilor de la 
cercul de matematică sau cel de 
limbă și literatură română și ma
ghiară, care au trecut de multe 
ori probele concursurilor „Cine știe, 
cîștigă" și ale olimpiadelor școlare. 
Mâ gindesc că tematica acestor 
cercuri ar putea fi incă mult lărgită, 
punindu-se accentul pe ceea ce in
dicase tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Să prezentăm permanent stările de 
lucruri din trecut, să reamintim cura 
a trăit clasa muncitoare, tineretul în 
trecut, pentru că numai așa tinerii 
vor puica să înțeleagă mai bine rea
lizările de astăzi, condițiile pe care 
le au".

Lâ realizarea procesului educativ 
concură insă numeroși factori, prin
tre care și familia. Ne-am aliat-o cu 
stăruință ? Am încercat. De pildă, 
într-o suită de întilniri am discutat 
cu părinții despre: ce știe familia, 
ce știu pedagogii despre copii ? S-a 
constatat că unele familii nu prea 
știu totul despre copii (cum învață, 
dacă-și pregătesc. temele la timp, 
cum iși petrec timpul liber, cum a- 
jută la diferite munci in gospodărie 
etc). Dar școala ? Depinde de profe
sorul diriginte. Unii au alcătuit zi de 
zi fișe psiho-pedagogice, nu consem
nate doar pe hirtie, ci in memorie ; 
alții, nu. Unii au captat timpul liber 
al elevilor în mod deosebit de in
structiv, invitîndu-i la spectacole cu 
tematică social-politlcă de actualita
te pe marginea cărora au purtat dis
cuții sau au organizat vizite ia 
muzee, case memoriale, monumente 
istorice — izvoare de cunoaștere a 
luptei revoluționare a clasei munci
toare, a partidului.

O concluzie ? Ar viza responsabili
tatea sporită a cadrelor didactice de 
astăzi. Ele trebuie să fie exemplu 
printr-o pregătire temeinică de spe
cialitate, și deopotrivă politică, prin 
participarea Ia acțiuni educative, 
prin îndeplinirea sarcinilor in mod 
exemplar. Pentru că autodepășirea 
nu vizează doar elevii, ci și pe pro
fesorii înșiși. De aceea, în procesul 
instructiv-educativ socotesc că idea
lul socialist de viață nu se poate 
forma decit printr-o muncă asiduă 
și comună, printr-un fertil dialog 
profesor-elev, din care primul să nu 
scape din vedere scopul final : pre
gătirea temeinică pentru viață și 
muncă a tinerei generații, pentru 
slujirea cu devotament a socialismu
lui și comunismului, pregătire la 
care tinerii iși fac ucenicie în școală.

Prof. TULIPANT Ilona 
directoarea Liceului nr. 9 
cu predare în limba 
maghiară din București

Smaranda 
OTEANU

la uzina 
„Tractorul“-Brașov 
ucenicie la locul 

de muncă
La Uzina „Tractorul*  din 

Brașov se fac înscrieri pentru 
calificarea prin forma de In- 
vățămint „ucenicie la locul de 
muncă” în meseria forjor 
(cursuri serale cu durata de 
2 ani). înscrierile se fac pină 
în data de 30 august 1971. Se 
primesc absolvenți ai școlii ge
nerale de 7—8 sau 10 ani, cu 
vlrsta maximă 18 ani.

Examenul de admitere constă 
din lucrări scrise șl probe orale 
la fizică și matematică. Pe toa
tă perioada de școlarizare uzina 
acordă lunar o sumă de mini
mum 600 lei șl asigură, contra 
cost, trei mese pe zi la cantina 
uzinei și cazare. înscrierile se 
fac la serviciul lnvățămlnt al 
uzinei „Tractorul” Brașov, în
tre orele 6,30—14,50, in fiecare 
zi.
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FAPTULj
DIVERS
Sărată și...♦ 
piperată

Populația cartierului Some; 
ftciazâ“ de citeva săptâmiai în
coace de un tratament... obligato- 
mu cu ape minerale sărate. Nu 
ccs de priiâ pentru sănătatea ce
lor aproape 30 (XK) de locuitori ai 
cartierului. Maladia, cunoscută 
in tratamentele... necomerciale, 
fuh numele de nepăsare șl dezin
teres țață de consumatori, este 
localizată la lucrătorii depozitu
lui dc opc minerale, care distri
buie apa mineraid. in refea. nu 
după criteriul solicitărilor cum
părătorilor. ci al... lichidării 
stocurilor existente, fn ordinea 
venirii lor Acum. clnd adevăra
tul diagnostic este stabilit, spe
ram in aplicarea unor rapide 
măsuri profilactice. N-ar fi râ;i 
ca mcdicamentația celor în cauză 
să fie cit mai... piperată (la bu
zunar), pentru a înlătura perico
lul recidivei,

Trîntori 
virtuali

M. Iritnic și S. Arpad din loca
litatea Tesia (Brașov) sint api
cultori și în această calitate că
lătoresc mult, in căutarea unor 
zone tloricole. Ultima oară au 
poposit cu stupii pe raza comu
nei Făcăieni (Ialomița). Și in 
timp ce albinele alergau din floa
re în floare să culeagă mierea, 
cei doi, vrînd, pasămite, să le 
imite, stringeau cu sirg griu din 
lanurile înconjurătoare. Și așa, 
incet, încet, butoaiele in care ur
mau să transporte mierea s-au 
umplut cu griu. Dar tocmai cind 

-- neobosiții stringători de griu 
străin căutau noi mijloace de de
pozitare au fost surprinși de or
ganele de miliție. La controlul 
efectuat, in loc de miere s-au gă
sit 1 250 kg griu, care a fost ime
diat înapoiat I.A.S. Sîelnica. de 
unde fusese sustras. Acum, a- 
mindoi vor suporta rigorile legii. 
Pentru un astfel de soi de trin- 
tori nu există îngăduință.

Record neo-
mologabil

Pe lingă Consiliul județean de ■ 
educație fizică și sport din orașul I 
Sfintu-Gheorghe se află o mică | 
bază sportivă (cuprinzind trei 
terenuri de tenis de cimp și un I 
teren de handbal) a cărei e.ris- I 
tență este pusă sub semnul in- ’ 
trebării. Motivul ? Cităm din a- I 
dresa trimisă Consiliului jude- I 
țean dc educație fizică și sport | 
de către inspectoratul sanitar ju- . 
âețean : „în vecinătatea bazei, un I 
cetățean numit Jakab crește a- | 
nimale (vaci, capre, oi, porci, pă- ’ 
sări etc.) care viciază mediul in- I 
con jură tor și astfel baza sporti- I 
vă. în loc să contribuie la menți- I 
nerea șf dezvoltarea sănătății oa- ■ 
menilor, mai mult dăunează a- I 
cestora" $i, în concluzia acestor | 
constatări, inspectoratul dispune, 
nici mai mult, nici mai puțin I 
decît... retragerea autorizației de I 
funcționare a bazei sportive. A- • 
dică exact contrariul prevederi- | 
lor legale, care interzic atit dez- I 
afectarea terenurilor de sport, | 
cit sl creșterea animalelor in ■ 
mediul urban ! O adevărată per- I 
formanță negativă, pe care, spe- I 
răm, forurile de resort o vor 1 
„omologa" cum se cuvine. '

Greutăți... 
ușurate

Este cunoscută atenția pe I 
care organele de resort o acordă i 
greutăților folosite la cintare. I 
Orice abatere sau neregulă cit | 

Ir de mică in respectarea integrală 
a acestora poale aduce grave I 
prejudicii cumpărătorilor. Lu- I 

■ crătorii din comerț cunosc • 
i bine aceste prevederi, ca de alt- | 
I fel și consecințele nerespectării I 

lor. Cu toate acestea. Constantin | 
I Iauta, gestionarul magazinului 

din comuna Pingărați (Neamț), I 
a falsificat cu bună știință două I 

i greutăți, prima de 500 gr •— di- ’ 
minuind-o cu 50 gr, iar una de 50 I 

I kg. pe care a ușurat-o cu 1,500 kg I 
' prin scoaterea plumbului ce fu- | 
I sese turnat pentru echilibrare. . 

După terminarea anchetei pena- I 
' le C. I- va executa pedeapsa ■ 
I ce-i va fl stabilită de instanță. 
I Și fără nici un fel de... ușurare. | 

| Răzbunarea 
| bumerang

Intr-una din nopțile trecute, I 
Ia locuința lui Gheorghe Cristea, . 
din satul Crivăț, comuna Bu- I 

1 de-ștî (Ilfov) a izbucnit un in- I 
Icendiu. In citeva minute flăcă- * 

rile au mistuit garajul in care I 
se afla un autoturism, flăcările I 

Iiiîtinzindu-se și la magazia unui I 
vecin. Pagubele se cifrează la . 
aproape 60 000 lei. Proporțiile I 
focului înlăturau ipoteza unui I 

I accident De altfel, cercetările
întreprinse de organele de re- I 
sort au dus curind la identi- I 

Ificarea făptașului. Era Gheor- I 
che Fa 1 coș, din aceeași locali- ■ 
tate, care avlnd un diferend cu I 
G. C. a hotărit să se răzbune. | 

IPătrunzlnd in curtea dușmanu-
lui său a luat un cauciuc de re- I 
zervă de la autoturism, l-a stro- I 

Ipit cu motorină și i-a dat foc. • 
Pus in fața probelor evidente, i 

a trebuit să-si recunoască vino- I 
vâțla, urmind ca acum să su- | 

I porte consecințele faptei sale.
Rubricd redoc*ot6  de : j

I Gheorghe DAVID
Gheorqhe POPESCU ț 

eu sprijinul corespondenților | 
| «Scînteii" |

I

I

Delegația Uniunii Sindicatelor 
din R. F. a Germaniei și-a încheiat 

vizita în țara noastră
Miercuri, George Macovescu. prim

ed junct al ministrului afacerilor 
t,'rne, a primit delegația Uniunii Sin
dicatele- din R.F. a Germanici, con
dusă de Heinz Oskar Vetter, preșe-

Miercuri după-smîazâ a părăsit 
Capitala delegația Uniunii Sindicate
lor din R. F. a Germania!, condusă <1e 
Heinz Oskar Vetter, președintele U- 
niunii. care la invitați» Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România a făcut o vizita 
in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de Virgil 
Trofin. președintele Consiliului Cen
tral al U.G S.R.. de membri ai Bi
roului și Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., ?i 
alte persoane oficiale.

A fc.-.t de față dr. Franz Keil. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.F. a Germaniei is București.

Tn timpul vizitei in țara noastră, 
delegația a fost primită de tovarășul

Adunare consacrată aniversării

Partidului Comunist Bulgar
Miercuri după-amiază, la Teatrul de 

siat din Brăila a avut loc o adunare 
festivă consacrată Împlinirii a 80 de 
ani de la crearea Partidului Comu
nist Bulgar.

La adunare au luat parte reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, conducători de întreprinderi 
și unități economice și alți oameni ai 
muncii din municipiul și județul 
Brăila. Cu acest prilej, au luat cu- 
vintul tovarășii Ion Diacomatu, secre
tar al Comitetului municipal de 
partid Brăila, și Ganciu Petrov, 
prim-secretar al ambasadei Republi
cii Populare Bulgaria la București. 
Vorbitorii au relevat, în cuvîntul lor, 
evenimentele care au dus la consti

ViZITELE DELEGAȚIEI ORAȘULUI LOS ANGELES
ț 5

Delegația orașului Los Angeles, 
condusă de Sam Yorty, primarul ora
șului, care se află in vizită in țara 
noastră, a fost primită miercuri de 
Vasile Vilcu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, președintele Comite
tului Executiv al Consiliului popular 
județean. Cu acest prilej s-a făcut 
un schimb de informații privind eco
nomia județului Constanța și pers
pectivele ei de dezvoltare, pe de o 
parte, și unele aspecte ale vieții eco
nomice a orașului Los Angeles, pe de 
altă parte.

SPORT • SPOBȚ • SPORT • ȘPQgT * SPORT » SPORT

IERI, ÎN TURNEUL DE LA CONSTANȚA

Voleibalistele noastre aii jucat bine 
doar două seturi...

în a treia zi a turneului interna
țional de volei feminin de la Cons
tanța, capul de afiș l-a deținut me
ciul Romania—U.R.S.S., un meci in 
care voleibalistele noastre trebuiau 
să probeze cu adevărat valoarea in 
fața deținătoarelor titlurilor olimpic, 
mondial și european. Echipa noas
tră, cam in aceeași alcătuire care 
anul trecut... nu a dat deloc satis
facție la „mondiale", era direct in
teresată să șteargă cit de cit impre
sia nefavorabilă de atunci și să de
monstreze că merită să i se acorde 
încrederea pentru apropiatele cam
pionate europene, unde — miză in 
plus — aspiră și la ocuparea singu
rului loc încă liber pentru turneul 
olimpic '72. Jocul de ieri al echipei 
române, se poale afirma, a fost re
almente valoros în ansamblu, de bun 
nivel tehnic, cu o orientare tactică 
adecvată. Dar, după cum vom ve
dea, cu foarte mari fluctuații de la 
un set la altul.

O plăcută surpriză au furniz.it 
sportivele noastre în special in pri
mul set, in decursul căruia au luptat 
extrem de mult, atacul și blocajul 
funcționînd aproape ireproșabil. Un 
plus de evidențiere pentru Aurelia 
Câunei. Ifrim și Carolina Nan. Este 
de subliniat că. deși conduse (o dată 
detașat: 7—2. iar către final cu 
15—14). au găsit resurse pentru a 
termina setul in ciștig : 17—15. A

automobilism „Raliul Dunării" 
în apropierea startului

Puține zile ne mai despart de 
«tartul uneia dintre cele mai popu
lare competiții automobilistice — 
„Raliul Dunării” (patronat în acest 
an de compania petrolieră ELAN), 
a cărui desfășurare din ultimii ani a 
inclus și un traseu prin țara noastră. 
Competiția începe în seara zi
lei de 12 august, la Vlena, și, 
după parcurgerea a peste 3 000 
km (In 44 de ore de merB con
tinuu — cu viteze medii cuprin
se intre 35 și 75 km pe oră), se va 
Încheia ia 14 august, ia Poiana Bra
șov. Punctele principale de trecere 
ale echipajelor automobilistice 
sint : Viena — Jajțe — Sarajevo — 
Belgrad — Stamora Moravița — 
Reșița — Caransebeș — Hațeg — 
Sebeș — Petroșani — Tg. Jiu — 
Rlmnicu Vilcea — Curtea de Areeș
— Clmpulung Muscel — Rucăr — 
Bran — Rișnov — Predeal — Bra
șov — Tg.-Secuiesc — Gheorghieni
— Topii ța — Bicaz — Gheorghieni 

dintele uniunii, care a făcut o vi
zită in țara noastră. Cu acest prilej 
a avut loc un schimb de vederi pri
vitor la unele probleme internațio
nale de interes comun.

Nicolae Ceaușescu, șecretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Slat.

Oaspeții au avut convorbiri cu o 
delegație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de 
Virgil Trofin. președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R.. in cursul 
căreia s-a făcut o informare reciprocă 
privind activitatea desfășurată de 
cele două central» sindicale pe plan 
intern si extern și un schimb de pă
reri asupra unor probleme actuale 
ale mișcării sindicale internaționale.

Au fost vizitate, totodată, o seri*»  
de întreprinderi si institulii din Ca
pitală și cie pe litoral. Drliej cu care 
oaspeții au purtat discuta cu mun
citori, activiști ai sindicatelor, oameni 
de cultura și artă.

(Agerpres)

tuirea, in urmă cu opt decenii, a Par
tidului Social Democrat Bulgar, 
lupta poporului bulgar, sub condu
cerea comuniștilor, pentru libertate, 
independență, progres economic și 
social, pentru construirea socialis
mului. Au fost evocate, de asemenea, 
legăturile vechi și trainice de priete
nie care unesc popoarele român și 
bulgar, legături întărite în procesul 
construcției socialiste in cele doua 
țâri.

După festivitate, a urmat un spec
tacol susținut de formații artistice 
profesioniste și de amatori din mu
nicipiul Brăila.

(Agerpres)

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

In cursul aceleiași zile, oaspeții 
au făcut o vizită la Consiliul popular 
municipal Constanța, unde au avut o 
convorbire cu Nicolae Petre, deputat 
in M.A.N., primarul municipiului. 
Cu acest prilej, primarul municipiu
lui Constanța a oferit șefului dele
gației americane cheia de aur a ora
șului, iar oaspetele a inminat gazdei 
cheia de aur a orașului Los Angeles.

La amiază, Nicolae Petre a oferit 
un dejun în cinstea oaspeților.

(Agerpres)

urmat, ca și in repetate alte rînduri 
— un set— pierdut, un set de rela
xare nepermisă totuși in competiții 
cu miză. Firesc, formației sovietice 
i-a fost cit se poate de ușor să-si 
adjudece setul : 15—4. Ca și cum 
totul ar fi fost în firea lucrurilor, 
urmează din nou o completă „schim
bare la față" a jocului echipei noas
tre ; in setul al treilea sportivele ră
mâne conduc in permanență, răs
pund prompt numeroaselor și puter
nicelor atacuri ale adversarelor (a- 
cestea au către terminarea setului 
o extraordinară revenire !) și iau se
tul cu 15—11.

După „una caldă“ va urma încă 
„una rece" ? întrebarea a apărut 
pentru toți cit se poate de firească, 
iar răspunsul, din păcate, a fost... 
afirmativ. Echipa noastră s-a bucu
rat prea repede din presupusa vic
torie, setul al patrulea pierzindu-1 
la un scor greu de bănuit : 1—15 In 
fine, setul decisiv revine campioa
nelor olimpice (cu 15—7). după un 
joc apreciat de publicul spectator, 
din rindul învingătoarelor remarci n- 
du-se, ca de fiecare dată. Buldakova 
și Smoleeva.

Astăzi este zi de odihnă. Nliine, 
în cadrul turneului pentru locurile 
1—4 se vor disputa meciurile : Ro
mânia—R.P.D. Coreeană și U.R.S.S — 
Cehoslovacia.

— Praid — Brașov — Poiana Bra
șov.

Ca de obicei, in astfel de întreceri 
departajarea o vor face probele 
speciale de viteză in coastă ; in 
„Raliul Dunării", sint 10 asemenea 
probe, dintre care, in ziua de 14 
august, 8 pe teritoriul țării noastre. 
Iată citeva dintre acestea : Podul 
Dîmboviței (ora 7). Rișnov (ora 8), 
Toplița (ora 13), Bicaz (ora 15). Po
iana Brașov (ora 19. Imediat după 
sosire).

Ieri, prin Intermediul serviciului 
competiții al Automobil Clubului 
Român — coorganizator al „Raliului 
Dunării" —. am aflat că printre 
Înscriși se află cinci echipaje ale 
firmei Porsche-Salzburg, pe auio- 
mobile Volkswagen 1302 S (un pro
totip in premieră, pe baza colabo
rării dintre Porsche si V W.). La 
volanul uneia dintre noile mașini 
se va afla însuși ciștigătorul raliului 
de anul trecut — Giinther Janger.

1. D.

Tineretul universitar 
participă nemijlocit 

la activitatea productivă 
RĂSPUNS la chemarea brigăzii de muncă

PATRIOTICĂ A STUDENȚILOR ACTIVIȘTI

Mobilizați de inflăcăratul Îndemn 
dc n munci și trăi in chip comunist, 
adresat întregului tineret și organi
zației sale revoluționare dc către se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
Consfătuirii de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educa
tive, studenții activiști aflați in Ta
băra de instruire organizată de Comi
tetul Executiv a) U.A.S.R. la Izvorul 
Mureșului au hotărit să se constituie 
in Brigadă de muncă patriotică pen
tru a lucra pe șantierul noului local 
al Institutului politehnic din Bucu
rești. Dind expresie recunoștinței 
pentru condițiile optime de' studiu și 
viață create prin eforturile întregu
lui nostru popor, convingerii ferme 
că munca este o înaltă dovadă a pa
triotismului lor nețărmurit, ei au 
adresat tuturor studenților țării che
marea de a transforma vacanța de 
vară intr-o sesiune a muncii entu
ziaste consacrate înfloririi patriei.

Puternicul ecou al acestei chemări 
patriotice își găsește o largă reflec
tare in răspunsurile prompte date de 
numeroase consilii din centrele uni
versitare. din institute și facultăți, de 
colective de studenți — români, ma
ghiari. germani, sirbi și de alte na
ționalități — aflați in orașele și sa-v 
tele natale, la practică sau în va
canță, care se angajează să sporească 
aportul lur Ia munca patriotică din 
această vară, să transforme inițiati
va luată recent intr-o activitate per
manentă. desfășurată pe întreg par
cursul anului universitar. Conjugin- 
du-și forțele cu cele ale tinerilor 
muncitori, tehnicieni, ingineri, acțio- 
nind intr-o strinsă colaborare cu or
ganizațiile U.T.C. din întreprinderi și 
de pe șantiere, studenții iau parte la 
lucrări de investiții, in industrie și 
agricultură, la construcția noilor 
obiective de invâțămint și a cămine
lor, la amenajarea spațiilor destinate 
activităților social-culturale și spor
tive.

In răspunsul studenților de la In
stitutul de Construcții din București 
se exprimă hotărirea de a participa 
direct la lucrările de extindere a 
spațiului de invâțămint, precum și 
de a lucra nemijlocit in unele între
prinderi din Capitală. La rindul 
lor, studenții de la Institutul Poli
tehnic, Universitate, Academia de 
Studii Economice, Institutul Medico- 
tarmaceutic, Institutul Agronomic și

ÎNTOARCEREA ÎN CAPITALĂ A DELEGAȚIEI
CONSILIULUI GENERAL A.R.LU.S.

Delegația Consiliului General 
A.R.L U.S., condusă de Octav Live- 
zeanu. membru in Biroul Consiliu
lui. s-a înapoiat miercuri seara in 
Capitală, venind din Uniunea Sovie
tică. unde a făcut o vizită la invita
ția Asociației de prietenie sovieto- 
române.

Cronica zsles vremea
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea lui Ivan 
Bașev, ca răspuns la felicitările ce i-au 
fost adresate cu ocazia numirii sale 
in funcția de ministru al afacerilor 
externe al Republicii Populare Bul
garia.

*
Miercuri s-a înapoiat in Capitală 

delegația Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, condusă de prof, 
univ Tudor D lonescu, președintele 
comitetului, care a făcut o vizită in 
Uniunea Sovietică, la invitația Comi
tetului Sovietic al Păcii.

(Agerpres)

in interesul destinderii
(Urmare din pag. I)

cit mai grabnică la intîlniri multi
laterale, cu participarea tuturor sta
telor interesate. Această nouă fază 
de pregătire reclamă renunțarea la 
punerea unor condiții prealabile și 
inlăturarea oricăror obstacole, ac
țiuni pozitive concrete care să favo
rizeze convocarea neintirziată a con
ferinței și reușita ei.

După cum este cunoscut, una din 
problemele primordiale preconizate 
de statele socialiste pentru a fi in- 
scrlse pe ordinea de zi a conferin
ței o constituie renunțarea la folo
sirea forței sau la amenințarea cu 
folosirea forței in relațiile reciproce 
dintre statele Europei. Această pro
punere a întrunit o larga adeziune 
internațională, ceea ce arată că ea 
corespunde unor necesități stringente 
și actuale. Intr-adevăr, interesele 
tuturor popoarelor europene ccr 
in mod categorie să se renun
țe la orice fel dc acte și demon
strații de forță, de amenințări mili
tare, de presiuni dc orice natură a- 
supra altor state. Politica forței la 
care recurg cercurile imperialiste 
pentru a-și promova tendințele lor de 
dominație, dictat și amestec in tre
burile interne ale altora vine in fla
grantă contradicție cu interesele de
stinderii și legalității internaționale, 
cu aspirațiile de pace și securitate 
ale popoarelor. Tn lumea de azi, forța 
și amenințarea cu forța nu poate să 
constituie „un argument" politic sau 
un mod de soluționare a unor pro
bleme litigioase ; practicarea acestei 
politici nu face decit să nesocotească 
imperativele majore ale vieții inter
naționale, să provoace un regres in 
evoluțiile pozitive, să stimuleze în
cordarea, aducind astfel serioase 
prejudicii cauzei păcii. De pe urma 
unui asemenea curs de agravare a 
situației internaționale nu are de ciș- 

din alte Institute bucureștene și-au 
manifestat dorința dc a-și desăvârși 
prin muncă pregătirea ideologică și 
cultural-educalivă.

Același acord unanim de a con
tribui la munca poporului nostru în
chinata înfloririi patriei, dezvoltării 
sale multilaterale, se regăsește și in 
răspunsurile primite din celelalte 
centre universitare. Studenții Poli- 
tennicii ieșene lucrează, in această 
perioadă, la amenajarea parcului din 
t-raia teatrului Național din locali
tate, precum și la modernizarea prin
cipalei artere a orașului, bulevardul 
„23 August". La Cluj, studenții aflați 
la practică in producție sau venlți in 
vacanță sint puternic angajați in 
realizarea sarcinilor de plan ale unur 
importante unități economice șl in 
înfăptuirea obiectivelor de Investiții 
locale. Constituiți in brigăzi de mun
că patriotică, studenții timișoreni 
si-au unit forțele pe șantierele de 
construcție a unor noi laboratoare la 
Institutele politehnic și agronomic. 
La fel, studenții din Brașov desfă
șoară o activitate susținută pe șan
tierul Facultății de Mecanică, iar cei 
clin Tirgu Mureș la realizarea unor 
obiective economice de interes muni
cipal. De asemenea, pe șantierul de 
extindere al localului Universității 
craiovene lucrează cu entuziasm stu
denții din acest centru universitar.

Mulți studenți aflați în taberele de 
odihnă, la practică sau in vacanță, 
in diverse localități ale țării, cum ar 
li Cimpina, Brașov, Baia Mare, Cos- 
tineșli și-au exprimat dorința de a 
participa la munca patriotică, alâtu- 
rindu-se brigăzilor inițiate de orga
nizațiile U.T.C. Brigada „Paltinul", 
alcătuită din studenți ce se găsesc 
la practică la Cimpina, a hotărit ca, 
după terminarea stagiului de prac
tică, să răminâ in continuare in ora
șul Cimpina pină la 23 August, spre 
a efectua zilnic 6 ore de muncă.

Răspunsul tineretului universitar 
la chemarea Brigăzii de muncă pa
triotica a studenților activiști — par
ticiparea directă și însuflețită la 
munca de edificare socialistă a țării 
— constituie o nouă dovadă a ade
ziunii depline și a devotamentului 
profund al sludențimii față de poli
tica Partidului Comunist Român, 
consacrată ridicării României socia
liste pe noi trepte ale progresului și 
civilizației.

(Agerpres)

Printre persoanele prezente la so
sire pe aeroportul Otopeni se afla 
V. S. Tikunov, ministru consilier a) 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 august. In țară : Vremea va fi 
ușor instaoilă în Transilvania, Crișana, 
Banat, vestul Olteniei, unde cerul va 
prezenta unele innorărl și unde se vor 
semnala ploi de scurtă durată, însoțite 
de descărcări electrice și izolat de că
deri de grindină. In celelalte regiuni, 
vremea se va menține în general fru
moasă, cu cer variabil : aversele vor 
fi cu totul izolate. Vîntul potrivit. 
Temperatura va înregistra o ușoară 
scădere în nordul țării. Minimele vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, mal 
coborite în depresiunile intramontane. 
iar maximele intre 22 și 32 de grade, 
cu valori mal ridicate în sud-estul tă
rii. Tn București : Vreme în general 
frumoasă, cu cer variabil. La sfîrșitul 
interx’alului, averse de ploaie. Vint po
trivit. temperatura în scădere ușoară.

tigat nici o țară, nici un popor, iar 
promotorii lui nu pot conta decît pe 
dezaprobare și dezavuare din partea 
opiniei publice.

întreaga desfășurare b vieții in
ternaționale subliniază importanța 
pe care o au pentru rezolvarea pro
blemelor spinoase contactele directe 
intre factorii de răspundere, discu
țiile, negocierile pașnice, cu res
pectarea deplină a drepturilor si in
tereselor fiecăreia din părți. In a- 
ceastă privință practica internațio
nală dovedește că atunci cînd se por
nește de la dorința sinceră de a cău
ta soluții în cadrul unor discuții pur
tate în spiritul stimei și respectului 
reciproc, cind se manifestă recepti
vitate față de opiniile fiecărei părți 
se poate ajunge la înțelegeri și a- 
corduri reciproc acceptabile. Aceas
ta este poziția pe care se situează 
ferm, consecvent România socialistă. 
„Considerăm — afirmă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că dezvoltarea 
evenimentelor internaționale de
monstrează în mod pregnant că tre
buie pus cu desăvîrșire capăt poli
ticii imperialiste de forță, de dictat 
și amestec in treburile altor state, câ 
dezideratul păcii internaționale nu 
se poate realiza decit prin renunțarea 
la politica de război, la orice fel de 
presiuni împotriva altor state". 
„Viața evidențiază tot mai mult — 
subliniază de asemenea secretarul 
general al partidului nostru — că 
unica modalitate de rezolvare a pro
blemelor litigioase o constituie mij
loacele pașnice, tratativele purtate 
în spiritul stimei și respectului re
ciproc. In acest sens, sint chemate, 
după părerea noastră, să acționeze 
toate statele — mari, mijlocii sau 
mici — indiferent de orinduirea so
cială sau de continentul pe care se 
află situate".

Realizarea tn cadrul unei prime 
conferințe europene a unui acord in

Din viata partidelor 
comuniste si muncitorești

Comuniștii spanioli 
apără cu hotărîre 
unitatea rîndurilor 

partidului
Este bine cunoscută și se bucură 

de o caldă simpatie lupta dusă de 
Partidul Comunist din Spania pentru 
libertate. democrație și progtes. 
pentru împlinirea aspirațiilor vitale 
ale maselor muncitoare, ale intre- • 
gulul popor spaniol în istoria sa de 
peste o jumătate de veac, P.C. din 
Spania a străbătut un drum glorios, 
manifestîndu-se ca o puternică forța 
politică, fiind totdeauna in prima li
nie a luptei revoluționare a poporu
lui spaniol împotriva reacțiunii și 
dictaturii, pentru aTirmarea idealu
rilor de libertate și dreptate socială. 
Nepieritoare vor rămine in memoria 
întregii omeniri faptele eroice ale 
comuniștilor in anii de grea încer
care ai războiului național-revoluțio- 
nar împotriva fascismului

Cu aceeași abnegație și nețărmurit 
devotament față de poporul spaniol, 
partidul comunist. Comitetul său 
Central în frunte cu Dolores Ibarruri. 
președintele partidului, și Santiago 
Carillo, secretarul general, desfășoa
ră o activitate neobosită pentru uni
rea tuturor forțelor democratice si 
progresiste în lupta împotriva reac- 
țiunii. pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale maselor populare, 
pentru o Spanie liberă, democrată, 
prosperă, pentru socialism.

Partidul comunist este sufletul ma
rilor bătălii pentru drepturi și liber
tăți democratice. organizatorul și 
conducătorul amplei mișcări reven
dicative a maselor muncitoare. în 
toate principalele evenimente de pe 
frontul politico-social al Spaniei, co
muniștii se manifestă ca principala 
forță a tării, al cărui prestigiu și in
fluență în rîndul maselor, a poporu
lui spaniol sint în continuă creș
tere. O demonstrează cu elocventă 
marile acțiuni inițiale de partid <n 
apărarea patrioților basci, rolul său 
uriaș în mobilizarea poporului spa
niol, a opiniei publice internaționale 
împotriva simulacrului judiciar de la 
Burgos, amplele mișcări greviste 
din ultima vreme de la Sevilla, Bil
bao. Barcelona, succesele importante 
înregistrate in ultimele alegeri sin
dicale de către comisiile muncito
rești, în a căror conducere comuniștii 
au un rol important.

O puternică manifestare a forței și 
influenței partidului comunist a 
constituit-o marele miting de soli
daritate cu lupta poporului spaniol, 
desfășurat recent la Paris cu parti
ciparea a pește 50 000 de spanioli din 
întreaga Europă, intre care mii de 
militanți ai partidului.

De-a lungul Întregii sale lupte re
voluționare, Partidul Comunist din 
Spania și-a întărit in permanență 
rindurile, și-a consolidat unitatea — 
cerință fundamentală a izbînzii in 
lupta grea pentru împlinirea nă
zuințelor vitale ale poporului spa
niol.

Este un adevăr verificat de prac
tică, de întreaga experiență a miș
cării comuniste și muncitorești că 
numai acționînd unit, clasa munci
toare, detașamentul ei de avangardă, 
comuniștii. își pot indeplini misiu
nea istorică, conducînd cu succes po
poarele spre eliberare sociaiâ și na
țională. în același timp unitatea miș
cării comuniste, combativitatea și in
fluența ei- asupra dezvoltării contem
porane sînt condiționate nemijlocit 
de unitatea, tăria și capacitatea de 
luptă a fiecăruia din detașamentele 
ei. Cu cit fiecare partid este mai pu
ternic și mai unit, cu atit mai trai
nică este unitatea mișcării comuniste 
și muncitorești în ansamblul ei. In 
această lumină apare și mai clar cit 
este de important ca fiecare partid, 
care poartă o răspundere istorică față 
de clasa muncitoare și față de po- 
poiul din care face parte, să-și întă
rească neîntrerupt unitatea, să lichi
deze orice manifestare de scindare 
în rîndurile sale. Activitatea scizio- 
nistă in sinul unui partid nu poate 
aduce decît daune luptei comuniști
lor. a forțelor democratice din țara 
respectivă. Aceasta este cu atit mai 
valabil in cazul unui partid ca P.C.

problema abolirii forței in relațiile 
intereuropene, ca și in problema lăr
girii relațiilor economice și tehnico- 
științiflce, ar contribui la crearea 
premiselor pentru soluționarea ul
terioară, treptată și a altor probleme 
esențiale pentru progresul ideii de 
securitate europeană, inclusiv adop
tarea unor măsuri de destindere 
militară și dezarmare. La asemenea 
măsuri, pe care statele socialiste le 
susțin in permanență, s-a referit din 
nou delegația română la Conferința 
de dezarmare de la Geneva, cind, 
în ședința de marți, a reafirmat ne
cesitatea de a se adopta măsuri pri
vind reducerea cursei înarmărilor, 
lichidarea bazelor militare de pe teri
toriile altor state și retragerea trupelor 
străine in granițele naționale, des
ființarea simultană a blocurilor mili
tare, renunțarea la efectuarea de ma
nevre militare pe teritoriile altor state, 
abținerea de la demonstrații de forță 
și de la orice acte care generează 
încordarea și stimulează înarmările, 
impiedicind progresul pc calea dez
armării. Toate aceste măsuri con
verg spre dezvoltarea procesului de 
destindere, netezesc drumul spre în
făptuirea dezarmării nucleare și gene
rale, spre obiectivul făuririi unei 
păci șl securități trainice în Europa 
și în lume.

Europa poate și trebuie să devină 
o vastă regiune a păcii trainice, a 
conlucrării reciproc avantajoase, care 
să joace rolul demn ce îi revine, ca 
vechi leagăn al civilizației, în lumea 
de azi. tn acest scop este insă nece
sar ca toate statele să depună efor
turi perseverente pentru înlăturarea 
surselor de neîncredere și fricțiuni 
între state, abandonarea practicilor 
politicii de forță, pentru dezvoltarea 
destinderii, corespunzător aspirațiilor 
majore de pace ale popoarelor euro
pene și ale întregii omenii L 

din Spania, constrins să-șl desfășoa
re lupta in grelele condiții ale ilega
lității, infruntind prigoana și teroa
rea franchistă. In acest sens, plenara 
lărgită a Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Spania din 
septembrie 1970 a luat o atitu
dine fermă împotriva activității frac- 
ționiste și a hotărit excluderea din 
partid a lui Enrique Lister și a unor 
sprijinitori ai săi datorită acțiunilor 
acestora de spargere a unității, de 
defăimare a liniei politice a partidu
lui și de calomniere a conducerii 
sale.

Ziarul ,,Mundo Obrero", organ al 
C.C. al PC. din Spania, a publicat o 
declarație a Comitetului Executiv al 
partidului in legătură cu intîlnirea 
organizată recent de grupul Lister, 
care s-a autointitulat „al VUI-lea 
Congres al P.C. din Spania". „Nu a 
avut loc nici un fel de congres — 
sc spune în declarație. A avut loc o 
întilnire a fantomelor, a citorva din 
ădepții lui Lister, excluși din partid 
sau care s-au rupt, de el. Cum e și 
firesc, această întilnire nu a repre
zentat pe nimeni. Nu a fost repre
zentată nici una din organizațiile de 
partid. întreaga Spanie a lipsit to
tal de la această întilnire. S-au întil- 
nit exclusiv unele persoane care des
fășoară astăzi lupta împotriva parti
dului".

în numeroase scrisori, rezoluții ale 
organizațiilor de partid, marea masă 
a comuniștilor spanioli din întreaga 
țară, precum și a celor nevoiți să-și 
desfășoare activitatea in afara grani
țelor Spaniei, au condamnat cu ho- 
tărire activitatea scizioniste a gru
pului Lister, exprimîndu-și totodată 
hotărirea de a stringe tot mai mult 
rindurile în jurul partidului, a con
ducerii sale încercate. „Comuniștii 
din închisoarea Carabanchel — se 
subliniază într-o scrisoare trimisă din 
celulele sinistrei temnițe din Madrid 
— iși pxprimă adeziunea unanimă 
față de Comitetul Central, față de 
secretarul general și președintele 
partidului". „Răspunsul militanților 
partidului — subliniază organul P.C. 
din Spania — va continua să fie iden
tic cu cel de pină acum : apărarea 
hotărîtă a unității partidului". Din 
luările de poziție ale tuturor organi
zațiilor partidului din întreaga Spanie 
reiese in evidență in modul cel mai 
pregnant că acest grup nu se bucură 
de nici un fel de sprijin in partid, 
nu are nici un fel de bază de mase, 
că el nu reprezintă pe. nimeni în a- 
fara celor citeva persoane care îl 
compun și care prin activitatea lor 
ostilă partidului. intereselor vitale 
ale poporului spaniol, s-au autoex- 
clus din rindurile comuniștilor.

Curâțindu-și rindurile de cele ci
teva elemente izolate care alcătuiesc 
grupul fraeționist, P.C. din Spania a 
ieșit mai puternic ca oricînd, bucu- 
rindu-se de un larg sprijin, de o tot 
mai mare influență In masele de oa
meni ai muncii. Este semnificativ în 
acest sens că, în ultima vreme, numă
rul membrilor săi a crescut, s-a în
tărit puterea sa organizatorică,- capa
citatea sa mobilizatoare.

Vitalitatea partidului comunist — 
avangarda politică a clasei munci
toare. forța catalizatoare a întregii 
mișcări sociale din Spania, exponen
tul fidel al celor mai nobile as
pirații ale poporului spaniol — 
își are izvorul in politica sa demo
cratică, națională, urmărind să uneas
că intr-un singur fluviu forțe sociale 
dintre cele mai largi — clasa mun
citoare, masele țărănești, tinăra gene
rație, numeroși intelectuali, cercuri 
catolice cu vederi progresiste și chiar 
unele sectoare ale armatei, interesate 
in determinarea unor schimbări de
mocratice, înnoitoare în viața politică 
a țării. Subliniind, cu ocazia marelui 
miting de la Paris, hotărirea partidu
lui de a milita neabătut pentru uni
tatea tuturor forțelor democratice, 
tovarășa Dolores Ibarruri declara : 
„Să pregătim, prin unitatea clasei 
muncitoare, unitatea tuturor forțelor 
democratice și progresiste și să mer
gem umăr la umăr cu toți cei care 
luptă, de pe diferite poziții, pentru o 
Spanie democratică, o Spanie a pro
gresului șl păcii, in care să fie posi
bile transformările sociale la care 
au visat și pentru care au luptat si 
au căzut cei mai buni fii ai poporu
lui spaniol". In același timp. P.C. din 
Spania, fidel în întreaga sa activi
tate ideilor marxist-leniniste, de
monstrează în practică atașamentul 
său față de internaționalismul pro
letar ca unul din detașamentele miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Comuniștii, oamenii muncii din țara 
noaslră dau o inaltă prețuire activi
tății desfășurate de Partidul Comunist 
din Spania pentru unirea tuturor pă
turilor și categoriilor sociale cu ve
deri democratice în lupta pentru 
libertate și progres. își manifestă 
profunda solidaritate cu această 
luptă. Legăturile internaționaliste 
de strinsă prietenie și solidarita
te frățească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Spania, cu vechi tradiții în tre
cutul de luptă al celor două partide, 
cunosc o continuă dezvoltare, avind 
la temelie principiile marxism-leni- 
nismului și internaționalismului pro
letar, ale egalității in drepturi și ne
amestecului în treburile interne, res
pectării dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora linia politică corespunză
tor condițiilor specifice din țara res
pectivă, intereselor naționale funda
mentale.

In acest sens, partidul nostru con
sideră t a o îndatorire internați analis
tă de piim-ordin a fiecărui partid 
este de a manifesta cea mai mare 
grijă pentru întărirea unității fiecă
rui detașament al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, de a 
nu întreprinde nimic, de a nu face 
nici un pas care să dăuneze acestei 
.unități. Viața, întreaga evoluție a 
evenimentelor evidențiază cu preg
nanță necesitatea întăririi unității fie
cărui partid, ca o condiție esențială 
pentru consolidarea unității și coeziu
nii întregii mișcări comuniste și 
muncitorești internaționale. Acesta 
este un imperativ arzător ai luptei 
împotriva imperialismului, al cauzei 
socialismului, progresului și păcii.

Dumitru ȚINU.

furniz.it


viața internațională
- r——wiibii—nim im m m   ■■ i ia irwwni1—— -t-.i .i i ■—nw iim   iii i i iiînmmmMwnrrmrri

CAMBODGIA

Atacuri ale forțelor 
de rezistență 

populară
PNOM PENH 4 (Agerpres). — For- 

fclc de rezistență populară din Cam- 
bodgia au lansat in ultimele 24 de orc 
un puternic atac asupra pozițiilor 
deținute dc trupele regimului Lon 
Noi la 25 kilometri nord de Pnom 
Penh. Agențiile de presă relatează, 
de asemenea, că la 112 kilometri 
sud-vest do capitala cambodgiana 
au avut loc lupte violente intre uni
tățile patrioților khmeri și efectivele 
militare inamice.

Nguyen Thi Binh:

„Propunerile noastre 
deschid largi 

posibilități pentru 
realizarea păcii 

in Vietnam"
BRUXELLES 4 (Agerpres). — O 

reglementare definitivă a problemei 
războiului din Vietnam impune re
tragerea tuturor trupelor americane 
ți ale aliaților lor din Vietnamul dc 
sud ți renunțarea la sprijinul acor
dat de către Washington actualului 
regim de la Saigon — a declarat in
tr-un interviu acordat agenției bel
giene de informații șeful delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud la 
Conferința cvadripartită de la Paris, 
Nguyen Thi Binh. Recentele propu
neri de pace ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu, a arătat Nguyen 
Thi Binh. sint realiste și construc
tive. Vorbitoarea a menționat că 
G.R.P. este gata să inițieze convor
biri cu o nouă administrație de la 
Saigon, care s-ar pronunța pentru 
pace, independentă, neutralitate și 
democrație. Propunerile noastre, a 
relevat in încheiere Nguyen Thi 
Binh, deschid largi posibilități pen
tru realizarea păcii in Vietnam.

Costul „oficial**  
al trupelor mercenare 
finanțate de S.U.A. 

in Laos

• Constructorii navali sînt 
pînă la capăt • Un imbold 

nințați cu
Potrivit relatărilor 

presei britanice, mun
citorii care au ocupat 
șantierele navale „UP
PER CLYDE SHIP
BUILDING* din Glas
gow (Scoția) se bucură 
de sprijinul oamenilor 
muncii din întreaga 
țară. în numeroase în
treprinderi au Ioc mi
tinguri de solidaritate, 
la care sint adoptate 
rezoluții de salut. Pe 
adresa comitetului de 
acțiune al muncitori
lor de la șantierele 
navale sosesc un șuvoi 
neîntrerupt de tele
grame ai căror sem
natari se alătură intru 
totul hotăririi adopta
te de aceștia ; a fost, 
de asemenea, inițiată o 
largă campanie 
subscripții.

După cum se știe, 
personalul șantierelor, 
cele mai mari din 
Marea Britanie, a 
trecut la această for
mă superioară a lup
tei revendicative — o- 
cuparea locului de 
muncă — ca urmare a 
deciziei guvernului de 
a reduce drastic acti
vitatea de producție, 
ceea ce înseamnă con
cedierea a peste trei 
sferturi din cei 10 000

PRECIZĂRI 
ALE DEPARTAMENTULUI 

DE STAT
WASHINGTON 4 (Agerpres). - 

Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat, Robert McCloskey, a 
declarat că Statele Unite cheltuiesc 
in prezent 65.8 milioane dolari pe an 
pentru finanțarea trupelor merce
nare tailandeze aflate in Laos. Este 
prima dată, relevă agenția Associated 
Press, că se precizează oficial fon
durile alocate pentru a se asigura 
prezența mercenarilor tailandezi in 
Laos. Aceste fonduri, a căror exis
tență a fost negată inițial, sint ad
ministrate de Agenția Centrală pen
tru Investigații (C.I.A.)

McCloskey a admis, pe de altă 
parte, că numărul militarilor ameri
cani aflați in Laos a crescut in ul
timul an. Un raport al Comisiei se
natoriale pentru afaceri externe a in
dicat că. in prezent, in Laos se gă
sesc 1 232 de militari americani.

„Apollo-15“ pe traiectoria 
lună-Păniint

© 0 nouă premieră spațială — lansarea unui 
minisatelit selenar

Astronauți! de pe 
nava „Apollo-15**  și-au 
început programul de 
cercetări al ultimei 
zile de evoluție pe 
o orbită circumlunară 
miercuri dimineață la 
ora 11.00 (ora Bucu- 
reștiului).

în jurul aceleiași ore, 
Centrul spațial de la 
Houston a anunțat că 
printr-o comandă de la 
sol a fost repusă in 
funcțiune camera de te
leviziune instalată pe 
jeep-ul lunar abando
nat pe Selene de astro
nauții David Scott și 
James Irwin. Timp de 
14 minute, la Houston 
eu fost recepționate 
imagini panoramice ale 
locului de aselenizare. 
Specialiștii N.A.S.A. au 
avut posibilitatea să 
examineze aspectul pei
sajului și al stației ști
ințifice automate insta
late de astronauți, 
după decolarea modu
lului lunar.

Cu ajutorul acestei 
camere va putea fi ur
mărită, pentru prima 
©ară, vineri intre orele

21.45 și 24,00 (ora Bucu- 
reștiuiui) eclipsa de 
Soare in cursul căreia 
discul Pămintului se 
va suprapune peste cel 
al Soarelui. Eclipsa va 
putea fi astfel studiată 
de savanți. ț

S-a anunțat, totoda
tă, că volumul de roci 
colectate de Scott și 
Irwin este de aproxi
mativ 77 kg. Conform 
calculelor efectuate de 
N.A.S.A.. distanța par
cursă de automobilul 
lunar se ridică la 24 
km, dacă nu se ține 
seama de înclinarea 
pantelor urcate și co
bori te.

Spre sfîrșitul evoluției 
circumlunare, astronau
ții au pus În funcțiune 
motorul principal pen
tru a se plasa pe o or
bită ceva mai îndepăr
tată de suprafața sele
nară. Apoi, la ora 22,10, 
cei trei astronauți au 
realizat o nouă pre
mieră spațială după in
stalarea camerei auto
mate de televiziune și 
„plimbarea**  In auto
mobilul lunar) — de 
la bordul navei a

BELGRAD

PR1SEDINTEIE CONSILIULUI EXECUTIV FEDERAL
Al R.S.E.I. l-A PRIMII PE MINISTRUL 

AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI
BELGRAD 4. — Corespondentul

Agerpres George lonescu transmite : 
Președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F.I., Genial Bicdici. l-a 
primit miercuri la Belgrad pe tovară
șul Corneliu Măncscu, ministrul afa

lî.l1. Chineză-singurul reprezentant 
legitim al poporului chinez

UN COMENTARIU AL AGENȚIEI CHINA NOUĂ REFERITOR 
LA DECLARAȚIA SECRETARULUI DE STAT AL S.U.A.

PEKIN 4 (Agerpres). — Referin- 
du-se la recenta declarație a secre
tarului de stat american. William 
Rogers, câ S.U.A. vor sprijini la se
siunea din toamnă a Adunării Ge
nerale admiterea Republicii Populare 
Chineze in O.N.U.. impotrivindu-se, 
in același timp, oricărei acțiuni de 
excludere a clicii ciankaișiste din
O.N.U., agenția China Nouă subli
niază că ea continuă linia obstrucțio
nistă a S.U.A. împotriva restabilirii 
drepturilor legitime ale R.P. Chineze 
la O.N.U. și vehiculează ideea ne
chibzuită a celor două Chine.

Relevind că. anul trecut, proiectul 
de rezoluție al celor 18 state cerînd 
restabilirea tuturor drepturilor legi
time ale R.P. Chineze la O.N.U. și 
excluderea imediată a clicii lui Cian 
Kai-și a fost adoptat de majoritate 
în aplauzele furtunoase ale Adunării 
Generale, iar proiectul de rezoluție 
similar prezentat anul acesta de 18 
state a ciștigat o caldă aprobare și 
sprijinul unui număr și mai mare de 
țări. China Nouă arată că „in fața 
perspectivei sigure de a fi mai izo
lat ca oricind. guvernul S.U.A. tre
buie să facă uncie schimbări in tac
tica sa".

DECLARAȚIA COMUNĂ
CUBANEZO-CHILIANĂ

HAVANA 4 (Agerpres). — In ur
ma vizitei la Havana a delegației 
conduse de ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Chile, Clodomiro 
Almeyda, a fost dat publicității tex
tul unei declarații comune cuba- 
nezo-chiliene, transmis de agenția 
Prensa Latina.

Declarația subliniază importanța 
restabilirii relațiilor diplomatice, 
consulare și comerciale intre cele 
două țări, apreciind ca „lipsite de 
valoare juridică și morală actele a- 
doptate de Organizația Statelor A- 
mericane privind ruperea relațiilor 
cu Cuba de către țările din America 
Latină**.  Totodată, politica de izolare 
economică dusă împotriva Cubei 
este calificată drept ,.o violare a 
dreptului la autodeterminare al po
porului cubanez”.

Cele două părți se pronunță pen
tru adoptarea „tuturor măsurilor care 
contribuie la dezvoltarea relațiilor 
comerciale intre Chile și Cuba**.  A- 
ceste relații, se spune in declarație, 
contribuie la formarea conștiinței 
comune latino-americane, îndreptată 
spre încurajarea independenței și 
dezvoltării suverane a popoarelor 
noastre.

„Guvernele celor două țări, men
ționează documentul, apreciază fa
vorabil măsurile luate de către gu
vernele unor state latino-americane 
pentru crearea bazei necesare inde
pendenței economice și a posibilită
ții de recuperare a resurselor natu
rale și a bogățiilor de bază**.

foSt lansat pe orbită un 
minisatelit al Lunii. In 
greutate de 35,6 kg, sa
telitul este dotat cu a- 
paratură științifică 
complexă, cu ajutorul 
căreia se vor face cer
cetări ale suprafeței 
selenare timp de apro
ximativ un an. La 
scurt timp după lan
sarea satelitului, Scott 
a raportat o nouă scur
gere de apă in sistemul 
de răcire a costume
lor.

La ora 23,35, astro
nauții au pus din nou 
in funcțiune motorul 
principal pentru des
prinderea de pe orbita 
circumlunară. Opera
țiunea s-a desfășurat 
conform programului, 
în momentul în care 
vehiculul spațial se afla 
in partea invizibilă de 
pe Pămint .a Lunii. Cei 
trei astronauți s-au în
scris pe traiectoria spre 
Terra, Încheind șase 
zile de ample explorări 
ale suprafeței selenare. 
Amerizarea urmează să 
aibă loc simbătă seara. 

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, care se află in Iugo
slavia pentru a-și petrece o parte din 
concediul de odihnă.

A fost de față ambasadorul român 
în R.S.F.I.. Vasile Șandru.

în continuare, agenția China Nouă 
serie : ..Clica lui Cian Kai-și a fost 
do multă vreme repudiată de poporul 
chinez și a fost creată exclusiv de 
imperialismul S.U.A. prin ocuparea 
eu forța militară a provinciei chineze 
Taivan și strimtorii Taivan. Așa-nu- 
mitcle «realități» ale «celor două 
Chine» nu sint decit rodul fanteziei 
sale. Nu există decit o singură Chină 
in lume și aceasta este Republica 
Populară Chineză".

„Manevra stingace cu privire la 
cele două Chine — arată agenția 
China Nouă — este absolut ilegală și 
zadarnică. Provincia Taivan este o 
parte inalienabilă a teritoriului chi
nez. Poporul chinez se împotrivește 
cu hotărire politicii «celor două Chi
ne» sau politicii «o Chină și un Tai- 
van«, precum și altor absurdități si
milare. Sintem profund convinși că 
țările iubitoare de dreptate și popoa
rele lumii nu vor îngădui niciodată 
nimănui ca sub lozinca «celor două 
Chine» să continue ocuparea cu forța 
a teritoriului chinez Taivan și să ri
dice obstrucții în calea restabilirii 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la O.N.U.".

Referindu-se la unele probleme ale 
vieții internaționale; cele două 
părți consideră ca un pas pozitiv 
convocarea unei conferințe pentru 
securitate europeană și, in același 
timp, susțin restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Populare Chi
neze in cadrul Organizației Națiuni
lor Unite.

în încheiere, in comunicatul co
mun se menționează invitațiile adre
sate primului ministru cubanez. 
Fidel Castro, și ministrului cubanez 
al afacerilor externe, Râul Roa, de 
a vizita Republica Chile.

Sărbătorirea ziarului 
„l’fiumanite" 
va avea loc 

la Couveneuve
PARIS 4. — Corespondentul Ager

pres P. Diaconescu transmite : In
trată in tradițiile vieții pariziene, săr
bătoarea anuală a ziarului „L’Huma- 
nite" va avea loc in luna septembrie, 
la Couveneuve, in loc de Vincennes. 
După cum am mai relatat, Consiliul 
municipal al Parisului a refuzat să 
ofere poiana din Vincennes pentru 
organizarea festivităților. Ziarul 
„L’Humanite**  de miercuri anunță a- 
ceastă știre sub titlul „în ciuda unui 
nou refuz cu privire la pădurea Vin
cennes, ne vom aduna cu sutele de 
mii in zilele de 11 și 12 septembrie in 
parcul Couveneuve. care va găzdui 
sărbătorirea ziarului nostru".

in Consiliul de Securitate
al O.N.U.

NEW YORK 4 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate, întrunit marți 
noaptea in sesiune extraordinară 
la cererea Guineei, a adoptat o re
zoluție in care, luind în considerare 
faptul că toate statele membre ale 
O.N.U. trebuie să se abțină de a re
curge in relațiile lor internaționale 
la folosirea sau la amenințarea cu 
folosirea forței, cere ca integritatea 
teritorială și independența politică ale 
Republicii Guineea să fie respectate. 
Consiliul de Securitate a hotărit, tot
odată, să trimită in Republica*  Gui
neea o misiune specială pentru a 
conferi cu autoritățile acestei țări 
și a întocmi in cel mai scurt timp un 
raport asupra situației existente. 
Componența acestei misiuni va fi 
desemnată prin consultări intre pre
ședintele Consiliului de Securitate și 
secretarul general al O.N.U. Con
siliul a decis, totodată, ca situația 
din Guineea să fie menținută pe or
dinea sa de zL

agențsâh de presă transmit.
Ciu En-lai, Prcmicrul Con!1- 

liului de Stat al R. P. Chineze, și 
Huan Iun-șen, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei populare chineze 
de eliberare, au primit pe Agostinho 
Ncto, președintele Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei, care face 
o vizită in R. P. Chineză. Cu acest 
prilej, menționează agenția China 
Nouă, a avut loc o convorbire prie
tenească.

Forțele patriotice au eli
berat mai mult de jumăta
te din supraiaia țării, 3 dc_ 
clarat reprezentantul la Alger al 
Partidului african al independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde. Joseph Turpin. El a arătat 
că lupta armată pentru eliberarea 
țării de sub colonialismul portughez 
a Intrat intr-o nouă etapă. Forțele 
de eliberare și-au extins acțiunile 
militare asupra orașelor, inclusiv a 
capitalei Bissau. în același timp, 
Partidul african al independenței a 
trecut la reconstrucția zonelor elibe
rate.

Noul premier al R.D.P. a 
Yemenului, Ali Nasser Moham- 
med, a declarat presei că guvernul 
său va promova o politică de întărire 
a colaborării și cooperării cu cele
lalte țări arabe și va extinde rela
țiile cu statele socialiste. Republica 
Democratică Populară a Yemenului, 
a subliniat el, este solidară și spri
jină lupta mișcărilor de eliberare na
țională din Asia, Africa și America 
Latină.

Guvernul olandez, form:,t 
la 30 iunie de Barend Biesheuvel, a 
prezentat parlamentului declarația sa 
program, care cuprinde un număr de 
măsuri prioritare ce vor fi adoptate 
in domeniul economic, fiscalității, in- 
vățămintului. Pe planul politicii sale 
externe, cabinetul olandez declară că 
susține propunerea întrunirii unei 
conferințe general-europene asupra 
securității.

Convenția anuală a Con
siliului General al Sindica
telor Japoneze (SO H Y °> s‘-3 
încheiat dezbaterile la Tokio. Con
venția a aprobat programul de luptă

MAREA BRITANIE 

Ample acțiuni de solidaritate 
cu muncitorii de la șantierele 

navale scoțiene

de muncitori care lu
crează aici. In prezent, 
activitatea pe șantie
re continuă sub con
ducerea directă a co
mitetului de acțiune. 
„Sintem pe deplin so

lidari cu acțiunea 
voastră îndrăzneață" 
— se spune intr-o te
legramă a comitetului 
sindical al întreprin
derilor Brook Motors 
(Huddersfield). Dacă 
aveți nevoie de mo
toare electrice, sintem 
gata să vi le livrăm. 
Uniți, cauza noastră 
este invincibilă".

Din inițiativa parti
dului comunist, la 
Glasgow a avut loc o 
mare întrunire, la care 
s-au adoptat măsuri 
concrete in vederea a- 
jutorării muncitorilor 
de la șantierele sco
țiene. Organizația lo
cală a sindicatelor 
lucrătorilor din con
strucții din Aston a a- 
rătat că membrii săi 
vor acorda tot ajuto
rul acestora. Secreta
rul comitetului londo
nez de acțiune împo
triva închiderii fabri
cilor și creșterii șo
majului a subliniat, la 
rindul său, că orice 
măsură din partea gu-

de

Demonstrație revendicativa organizată la Londra de P.C. din Marea Britanie împotriva legislației antisin- 
dicale, a concedierilor și șomajului, pentru pace și socialism

al sindicatelor pentru acest an, în ve
derea opririi spiralei prețurilor, re
ducerii impozitelor și creării unui 
sistem de pensii pentiu muncitori. 
In rezoluțiile adoptate, participant!! 
subliniază necesilatea restabilirii re
lațiilor diplomatice japono-chlnczc.

Demisia guvernului ma- 
I0CUÎ1 în,r-un mesaj adresat na
țiunii, regele Hassan al II-lea al Ma
rocului a anunțat că primul ministru, 
Ahmed Laraki, i-a prezentat demisia 
colectivă a guvernului său. Mențio- 
nind că va face apel in curlnd la noi 
personalități pentru a le include in 
guvern, suveranul marocan a arătat 
că acestea se vor ocupa de învăță- 
mint, de valorificarea bogățiilor na
ționale, de agricultură, problemele 
administrative și justiție. „Viitorul 
guvern, a menționat regele Hassan, 
nu va fi decit un cabinet provizoriu, 
de tranziție, el urmind să inițieze un 
vast program economic și social**.

Balanța de plăți a Repu
blicii Gliile pe perioada ianuarie- 
septembrie 1970 s-a încheiat cu un 
excedent de 311 630 000 dolari, anun
ță un raport dat publicității la San
tiago de Chile de către Ministerul 
Finanțelor.

Capriciile vremii. In Ulu- 
mele 24 de ore, asupra întregului teri
toriu al Belgiei s-au abătut violente 
furtuni, însoțite de ploi torențiale și 
de grindină. O violentă furtună în
soțită de averse a provocat și în re
giunea pariziană pagube importante. 
In Polonia, termometrele continuă 
să înregistreze temperaturi deosebit 
de ridicate, la 3 august, mercurul 
ajungind, in regiunile nordice, pînă 
la plus 30 grade C. Agenția P.A.P, 
i elevă că din cauza secetei a început 
să coboare nivelul apelor freatic?, 
provocind greutăți în aprovizionarea 
unor localități cu apă potabilă.

FîCnitCI va Proce^a ^a rambursa
rea anticipată a datoriilor sale față 
de Fondul Monetar Internațional, da
torii ce se cifrează la 608,8 milioane 
dolari. Ele vor fi rambursate la 9 
august a.c., deși termenele prevăzute 
erau aprilie 1972 și aprilie 1973, a 
declarat Leo Hamon, purtătorul de 
cuvînt al guvernului francez.

' DIN LUMEA CAPITALULUI

ferm hoiărîți să-și ducă lupta 
pentru toți cei care sint ame- 
concedierea

vernului vizind să îm
piedice pe constructo
rii navali să-și desfă
șoare activitatea va 
duce la o grevă gene
rală în întreaga țară, 

însuflețiți de vasta 
campanie de solidari
tate care se extinde în 
permanență, reprezen
tanții muncitorilor de 
la „Upper Clyde Ship
building" au declarat 
că sint ferm hotărîți 
să-și ducă pînă la ca
păt lupta, pentru a sili 
guvernul să renunțe 
la planurile de închi
dere a șantierelor. Sa- 
lutînd fermitatea con
structorilor navali sco
țieni, ziarul „MOR
NING STAR", organ al
P.C. din Marea Brita- 
nie, scrie: „Acțiunea lor 
constituie un puternic 
imbold pentru toți cei 
care sint amenințați cu 
concedierea ca urmare 
a politicii guvernului 
conservator. Muncitorii 
de la șantierele „Up
per Clyde* 4 cer si se 
renunțe la planurile 
de închidere a acestor 
șantiere. Datoria noas
tră, a tuturor, este de 
a-i ajuta să obțină o 
victorie, de pe urma 
căreia va beneficia 
fiecare muncitor en
glez".

Fam Van Dong, Primul m|- 
nistru al R. D. Vietnam, a primit 
miercuri delegația guvernamentală a 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, condusă de Abdelaziz 
Bouteflika, ministrul afacerilor ex
terne, informează agenția V.N.A. 
Ministrul algerian a exprimat, cu 
acest prilej, sentimentele de priete
nie și sclidaritate militantă ale po
porului algerian cu poporul vietna
mez.

Camera Reprezentanților 
a S.U.A. a aprobat un proiect de 
rezoluție prin care cere președintelui 
Statelor Unite să se consulte in prea
labil cu Congresul atunci cind adoptă 
hotâriri privind implicarea forțelor 
armate americane in conflicte mili
tare. Președintele este, totodată, so
licitat să dea explicații Congresului 
pentru toate cazurile in care a adop
tat astfel de hotăriri fără a se putea 
consulta cu forurile legislative.

Situația din Irlanda de 
nOrd continuă să se mențină încor
dată. Marți seara, în plin centru al 
Belfastului a explodat o bombă care 
a rănit o persoană și a avariat Banca 
irlandeză. La Londonderry, o bombă 
a fost plasată în cartierul cheiurilor, 
iar alta la intrarea unei săli de 
cinema. La Newry, comitatul Down, 
aproximativ 3 000 de persoane au or
ganizat o puternică manifestație pe 
străzile orașului, în semn de protest 
față de prezența militarilor britanici 
în această provincie.

Președintele Nixon 3 ln,0‘- 
mat Congresul că a hotărit să în
ceapă imediat „o operațiune siste
matică de publicare a documentelor 
secrete privind al doilea război 
mondial" aflate în posesia S.U.A. și 
a solicitat, in acest sens, aprobarea 
unui fond de 636 000 dolari pe exer
cițiul financiar în curs. Documentele 
secrete aflate în arhiva națională a 
S.U.A. totalizează circa 160 milioane 
de pagini și peste 18 500 rolfilme. 
Revizuirea lor va necesita circa 6 ani 
și va costa peste 5 milioane dolari.

Revoluția noastră iși are 
izvorul in aspirațiile anti- 
imperialiste ale popontlui

FRANȚA

Noi majorări ale tarifelor
Ziarele franceze anunță o nouă 

creștere a prețurilor — la electri
citate și gaz. Astfel, costul curen
tului electric pentru consumatorii 
particulari, pentru meseriași și co- 
mercianți a fost mărit intre 1 și 
4 la sută. După cum scrie ziarul 
„l’Humanită", „tariful la curentul 
de uz industrial este revizuit In 
așa manieră incit marii consuma
tori, adică trusturile, vor plăti pre
țuri mai mici. Ceea ce nu este 
cazul pentru consumatorii mici și 
mijlocii, care vor plăti tarife ma
jorate".

De asemenea, prețul gazului me
tan înregistrează o majorare cu
prinsă intre 4,5 și 5,5 la sută. „Ta
rifele serviciilor publice — scrie in 
acest sens ziarul „l’Aurore" — au 
fost deja ridicate cu 3 la sută in 
luna mai a acestui an, iar tarifele 
industriale, cu 15 la sută. Electri
citatea, gazul, poșta aeriană, trans-

BRAZILIA

contra sumei
Grupul muncitorilor agricoli sta

biliți pe moșie este atacat de ban
da inarmată a latifundiarului. în
cleștarea devine crîncenă. 4 per
soane își pierd viața. In final, po
liția intervine și ea in favoarea 
moșierului, arestând o parte din 
muncitori. încărcați in dube, aceș
tia ajung in orașul din vecinătate, 
Caninde, situat in nord-estul Bra
ziliei, in statul Ceara, pentru a fi 
supuși torturilor in beciurile tem
niței din localitate.

...Un incident tipic, un produs al 
injustiției sociale care nesocotește 
drepturile muncitorilor agricoli, su-

pOrUGIl * implica imitarea
vreunui model sau impunerea vreu
nei formule — a declarat președin
tele Republicii Peru, Juan Velasco 
Alvarado, Intr-un discurs pronunțat 
la Universitatea San Marcos din 
Lima. Subliniind „caracterul auten
tic al actualului proces de adinei 
transformări social-economice și al 
reformelor viitoare politice și struc
turale", președintele a lansat intelec
tualității apelul de a-șl aduce contri
buția la schimbările promovate de 
guvern.

Troiectul de lege privlnd 
naționalizarea zăcămintelor de gaze 
naturale ale Venezuelei a fost apro
bat de Senat. Societățile străine 
concesionare ale zăcămintelor de 
petrol și gaze naturale au făcut apel 
la Curtea Supremă, cerind anularea 
hotăririlor Senatului.

Banca de import-export 
a S.U.A. a acordat întreprinderi
lor petroliere „Ina" din Zagreb un 
credit de 7,8 milioane de dolari, 
sumă ce va fi folosită pentru fes’ ‘ 
zarea unui program de dezvoltări a 
industriei petroliere din bazinul pa- 
nonian, menționează agenția Taniug.

Premiile Festivalului fil
mului de la Moscova. L” 
Moscova a luat sfirșit cel de-al 7-lea 
Festival internațional al filmului. 
Marele premiu al juriului pentru fil
me artistice de lung metraj și Me
dalia de aur au fost decernate filme
lor : „Mărturisirea comisarului de 
poliție făcută procurorului republicii" 
(Italia), „Să trăiesc astăzi, voi muri 
miine" (Japonia), „Pasărea albă cu 
pată neagră" (U.R.S.S.), precum și 
cineastului Andrzej Waida (Polonia) 
pentru regie. Medalia de argint a fost 
obținută de filmele „Cheia" (Ceho
slovacia) și „In familie" (Brazilia). 
Premiul pentru cea mai bună inter
pretare feminină a fost acordat Adei 
Rogovțeva (protagonista filmului so
vietic „Salut Maria") și Idaliei Reus 
(interpreta principală a filmului cu
banez „Zilele apei**).  Premiile pentru 
cea mai bună interpretare masculină 
au fost decernate actorilor Daniel 
Olbrychski (Polonia) și Richard Har
ris (Anglia). Filmul românesc „Mihal 
Viteazul" a obținut premiul pentru 
înalta calitate tehnică a peliculei, 
acordat de Uniunea internațională a 
asociațiilor de cineaști „Uniatek",

porturile pe căile ferate : lată cum 
se accentuează in mod inexorabil 
majorarea tarifelor publice".

într-un comunicat al Biroului 
confederal al Confederației Gene
rale a Muncii, dat publicității 
miercuri, se spune printre altele ; 
„Consecințele acestor măsuri, care 
sporesc tensiunea inflaționistă, vor 
fi resimțite puternic de familiile 
muncitorești și mai ales de munci
torii cu veniturile cele mai mid, 
precum și de pensionari. In ritmul 
in care au crescut prețurile, ținind 
seama și de repercusiunile pe care le 
vor avea ultimele măsuri guverna
mentale. majorarea costului vieții 
amenință să devină dublă față de 
prevederile de la începutul acestui 
an ale Ministerului Economiei și 
Finanțelor".

Paris
P. DIACONESCU

și de moarte

puși celui mai inuman tratament 
din partea marilor latifundiari. 
Moșierii, de un conservatorism a- 
troce, utilizează metode de exploa
tare feudală, tratindu-1 pe munci
torii agricoli ca pe niște iobagi. 
Totodată, latifundiarii își Intensi
fică ofensiva împotriva țăranilor cu 
mici loturi de pâmint, deposedîn- 
du-i cu forța de proprietățile lor. 
In felul acesta, rindurile proleta
riatului agricol se îngroașă zi 
de zi.

Situația din cele 7 state din 
nord-estul Braziliei a devenit și 
mai critică în urma secetei de a- 
cum clteva luni, care a distrus re
coltele și_ a ucis vitele. Foametea, 
declanșată de secetă și de lipsa de 
lucru, a alungat mii de oameni pe 
drumurile ce duc spre coastă. Intre 
țăranii înfometați și autorități au 
avut Ioc numeroase ciocniri. S-a 
relatat că 1 000 de țărani literal
mente înnebuniți de foame au a- 
tacat magazinele alimentare din o- 
rașul Pesqueyra, situat în statul 
Pernambuco, de unde au putut fi 
scoși doar prin intervenția poliției 
și armatei. Acțiunea țăranilor, ca
racterizată de cotidianul „Jornal 
do Brazii" drept un act de dispe
rare, a urmat respingerii cererii a- 
cestora de a li se acorda asistență.

De situația astfel creată in nord- 
estul Braziliei profită traficanții de 
mină de lucru, care oferă țăranilor 
înfometați mirajul unei vieți mai 
bune pe plantațiile din sud. De 
fapt, aici e vorba de o nouă formă 
a comerțului cu sclavi, deoarece 
acești traficanți furnizează contra 
sumei de 18 dolari per om munci
tori asupra cărora plantatorul din 
sud își arogă drept de viață și de 
moarte.

T. PRELIPCEANU
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