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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT, IERI, 0 VIZITĂ DE LUCRU

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, împreuna cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a făcut, vineri, o vizită de lucru în 
județul Constanța.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de 
tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Cioară, Ion loniță, 
Gheorghe Oprea, Vasile Vîlcu, Ion Coman, Aurel 
Duma.

Tovarășul Nicolas Ceaușescu s-a 
tntîlnit cu cadre de conducere din 
economie, cu specialiști, cu muncitori 
șl tehnicieni, examinind și stabilind 
împreună cu ei măsuri eficiente pen
tru realizarea unor obiective priori
tare din domeniul industriei chimice 
și construcțiilor navale, amplasate la 
Năvodari și Mangalia. Dialogul de 
lucru al secretarului general al parti
dului s-a referit la aspecte esențiale 
ale dezvoltării economice a județului- 
!n următorii ani.

Pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost Intimpinat cu sen
timente de caldă dragoste și recu
noștință. pentru grija permanentă 
manifestată față de continua dezvol
tare și înflorire a meleagurilor con- 
stănțene, pentru activitatea neobosită 
consacrată progresului neîntrerupt al 
patriei noastre socialiste, fericirii în
tregului popor.

Exprimîndu-și deosebita satisfacție 
de a-1 avea din nou in mijlocul lor, 
oamenii muncii și-au reînnoit anga
jamentul de a munci cu și mai mul
tă însuflețire, de a face totul pentru 
a-și îndeplini în mod exemplar sar
cinile ce le revin din actualul cinci
nal. de a contribui cu întreaga lor 
capacitate creatoare la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și a Programului partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Elicopterul prezidențial aterizează 
pe locul pe care se va înălța cel mai 
mare obiectiv al chimiei românești 
din actualul cincinal.

Mii de constructori, muncitori, ce
tățeni fac secretarului general al 
partidului o caldă și entuziastă pri
mire.

O gardă, alcătuită din marinari, 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire militară 
a tineretului, prezintă onorul. Se 
intonează Imnul de stat al Republi
cii Socialiste Romanial Potrivit dati- 
nei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sint invitați 
să guste din pîine și sare, din ploști 
cu vin. Un grup de pionieri le oferă 
flori.

Sînt prezențl Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice. Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Vasile Bumbăcea, 
ministrul construcțiilor industriale, 
conducători ai unor centrala indus
triale, institute de cercetare șl pro
iectare, numeroși specialiști.

La indicația secretarului general al 
partidului, specialiștii au definitivat 
studiile privind amplasarea aici, pe 
teren in totalitate impropriu agricul
turii, a unei noi platforme indus
triale dobrogene — Năvodari — care 
va cuprinde un mare combinat pe
trochimic, o rafinărie, o Centrală 
electrică și de termoficare, precum 
și un port maritim.

Ministrul industriei chimice pre
zintă tovarășului Nicolae Ceaușesoa, 
macheta platformei, planșele cu pro
filul noului obiectiv petrochimic, 
principalii indicatori tehnico-econo- 
mici ai investiției, precum și pro
gramul de lucru pe acest an. Com
binatul de la Năvodari va reprezenta 
unitatea chimică cu cel mai înalt 
grad de utilizare a inteligentei româ

nești, atît tehnologiile, cît și instala
țiile fiind de concepție proprie. Teh
nologiile unităților viitoarei cetăți 
petrochimice, ce vor fi realizate la 
nivelul cerințelor cincinalului revolu
ției tehnico-științifice. vor oferi po
sibilitatea valorificării la un nivel 
superior a țițeiului, chimizării a 
peste 25 la sută din cantitatea pre
lucrată — cel mai înalt indice din 
tară. Construirea acestui obiectiv 
prezintă o deosebită importanță pen
tru ridicarea potențialului industrial 
al județului Constanța și al țării. La 
elaborarea studiului tehnico-econo- 
mic, a proiectelor sale au colaborat un 
mare număr de specialiști cu bogată 
experiență din mai multe unități de 
cercetare și proiectare, în frunte cu 
Institutul central de cercetări chi
mice, precum și cadre didactice de 
la institute de învățămînt superior 
din București, Timișoara și Ploiești, 
în centrul atenției specialiștilor au 
stat transpunerea în practică a sar
cinilor date de secretarul general al 
partidului cu prilejul vizitei din au
gust anul trecut — realizarea unei 
platforme industriale unitare, care să 
dispună de dotări comune, asigurarea 
unei ridicate densități a construcții
lor industriale, o eficientă înaltă a 
investițiilor.

Proiectele pe care azi specialiș
tii le prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu răspund acestor cerințe, 
confirmă conceperea unei platforme 
organizate științific, amplasată în a- 
celași timp în imediata apropiere a 
localității Năvodari, constituind o 
componentă a acesteia, ce se reali
zează în corelare cu dezvoltarea edi
litară și socială a orașului.

O preocupare aparte a tuturor celor 
care au contribuit la conceperea aces
tei unități a constituit-o elaborarea 
unui profil și a unei tehnologii care 
să mențină în zonă mediul existent, 
să fie înlăturat pericolul poluării. 
Apele reziduale, de pildă, vor fi pu
rificate, înainte de deversare în mare, 
lntr-o uzină de dimensiuni impresio
nante, ce se construiește în acest 
scop. De asemenea, au fost prevăzu
te măsuri speciale pentru evitarea 
poluării atmosferei. Gazele vor fi 
captate în totalitatea lor și valorifi
cate.

Secretarul general al partidului stu
diază pe machetă și în planuri fie
care obiectiv, se interesează despre 
detaliile de construcție și de ampla
sament. în același timp, recomandă 
ca prin sistematizarea platformei, pa
ralel cu dezvoltările prevăzute în 
perspectivă, să poată fi consjruit în 
zonă și un combinat metalurgic. De 
asemenea, subliniază necesitatea ca 
Înălțarea digului de larg al portului 
să fie realizată într-o manieră care 
să asigure și menținerea plajei de 
aici.

Tovarășul.Nicolae Ceaușescu este 
informat că' pentru nevoile de teren 
ale platformei se recuperează din 
mare o suprafață de 45 hectare, care 
este acoperită cu un strat mai subți
re de apă, fapt ce creează, în același 
timp, condiții optime și pentru con
strucția portului maritim Năvodari.

Ministrul construcțiilor industriale, 
cadre universitare din domeniul con
strucțiilor raportează secretarului ge
neral al partidului că au fost puse la 
punct unele tehnologii speciale pen

tru lucrările de fundații, adaptate a- 
cestei zone cu nisip. Se arată că pe 
șantier s-a obținut deja o largă co
operare între unitățile de construcții 
specializate, aparținind diferitelor 
ministere, în soluționarea unor pro
bleme tehnice complexe menite să 
contribuie și Ia reducerea duratei de 
realizare a acestei importante inves
tiții. în prezent, aici se desfășoară lu
crări la fabrica de betoane și la plat
forma de prefabricate din beton și 
oțel, care vor acoperi nevoile actuale 
și de perspectivă ale tuturor unități
lor din zonă.

Secretarul general al partidului este 
invitat să pună în funcțiune echipa
mentul de batere a pilotului nr. 1 de 
la fundația primei unități a combi
natului — instalația de distilare at
mosferică și în vid. Momentul, sub
liniat cu aplauze de constructori, de 
toți cel prezenți, marchează începerea 
lucrărilor de construcții la obiective
le productive ale noii platforme in
dustriale Năvodari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind modul de organizare a noii plat
forme, și-a exprimat, în același timp, 
dorința ca primele instalații ale com
binatului petrochimic să fie racordate 
la circuitul productiv în cursul anului 
1978. Factorii de răspundere asigură 
pe secretarul general al partidului că 
vor înfăptui această sarcină și toate 
recomandările ce le-au fost făcute. La 
plecare, secretarul general al partidu
lui a urat specialiștilor, constructori
lor, tuturor oamenilor muncii succese 
în realizarea în cele mai bune con
diții a noii zone industriale Nă
vodari.

După puține minute de zbor, eli
copterul aterizează la Șantierul naval 
Mangalia. Și aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat sînt întîmpinați cu sentimente 
alese de bucurie și de satisfacție, cu 
urale și ovații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
află pentru a treia oară în mijlocul 

colectivului da la Mangalia, fiecare 
vizită de lucru făcută reprezentînd 
etape decisive in realizarea acestui 
obiectiv industrial de primă impor
tanță.

Din momentul în oare s-au pus 
bazele acestei vaste platforme indus
triale, în august 1974, toți cei care 
lucrează aici au înțeles sarcina de 
înaltă răspundere ce le-a fost în
credințată — de a construi un șantier 
naval de mari proporții, profilat pe 
realizarea unor vase de tonaje cu
prinse între 55 000 și 100 000 tdw.

Privind retrospectiv cei doi ani de 
muncă în cadrul șantierului, apare 
și mai limpede rolul hotărîtor al 
îndrumărilor pe care secretarul ge
neral al partidului le-a formulat cu 
ocazia vizitelor precedente, în depă
șirea greutăților, în dinamizarea acti
vităților, în desfășurarea cu succes a 
lucrărilor. J

Muncitorii, tehnicienii, inginerii de 
la șantierul din Mangalia se simt 
astăzi onorați și mindri de a raporta 
tovarășului Nicolae Ceaușescu că in
dicațiile date au fost transpuse în 
viață, că au fost respectate, și uneori 
devansate, termenele stabilite. Docul 
de construcție este în momentul de 
față terminat, iar cel de reparații — 
în plină execuție. Imensa hală pentru 
confecționarea corpurilor de navă 
este și ea intr-un stadiu avansat de 
realizare ; primele capacități de pro
ducție s-au și pus în funcțiune. Așa 
cum a cerut secretarul general al 
partidului, s-au redus construcțiils 
acoperite la strictul necesar, creîn- 
du-se, în schimb, platforme de lucru 
în aer liber, care vor însuma, în fi
nal, circa 98 000 mp. în felul acesta, 
au scăzut cheltuielile de construcții, 
s-a obținut o creștere a productivi
tății muncii, a fost asigurat un flux 
tehnologic mai rațional și — ceea ce 
este foarte însemnat — s-a putut 
trece, în paralel cu execuția investi
ției. la asamblarea primei nave de 
55 000 tdw, ce va fi lansată în mai 
1977.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu exa
minează stadiul lucrărilor, împreună 
cu membrii conducerii de partid și 
de stat care îl însoțesc, cu miniștrii 
prezenți, cu constructorii și benefi
ciarii acestui mare obiectiv, cu spe
cialiștii din instituțiile care partici
pă la realizarea lui. în acest cadru, 
sint analizate aspectele concrete pe 
care le ridică construcția șantieru
lui, racordarea lui, nu peste multă 
vreme, la circuitul economic națio
nal.

Secretarul general al partidului 
subliniază, în cadrul discuției, nece
sitatea asigurării tuturor condițiilor 
pentru viitoarea extindere a unită
ții. în același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat ca sarcină 
să se dezvolte în așa fel șantierul 
în perioada imediat următoare încit 
să fie în măsură să poată prelua în 
reparație o gamă mai largă de na
ve. S-a indicat, totodată, să fie sis
tematizată zona apropiată șantieru
lui, pentru a se crea un peisaj arhi
tectonic adecvat, modern.

Odată cu dezvoltarea șantierului 
a fost examinată și amenajarea vii
torului port, secretarul general al 
partidului subliniind că aceste pro
bleme trebuie văzute ca un tot uni
tar.

Mulțumind călduros , tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru noua vi
zită de lucru, pentru interesul cu 
care urmărește activitatea lor si 
pentru indicațiile date, toți cei care 
lucrează pe Șantierul naval de la 
Mangalia l-au asigurat pe secreta
rul general al partidului că își vor 
face și in viitor datoria, că vor 
munci mereu mai bine, că își vor 
îndeplini la nivelul celor mai înalte 
exigențe sarcinile ce le revin, că își 
vor aduce, alături de întregul po
por, întreaga contribuție la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului, la înflorirea 
continuă a României socialiste.

Recoltarea cerealelor păioase se 
desfășoară din plin în cea mai mare 
parte a țării. Caracteristic pentru 
actuala campanie agricolă de vară 
este faptul că atît în județele sudice, 
cît și în cele mai nordice orzul și 
griul s-au copt aproximativ în ace
lași timp. Aceasta impune, mai mult 
decît în alți ani, ca în fiecare uni
tate agricolă. în fiecare comună să 
fie luate măsuri organizatorice și teh
nice corespunzătoare, astfel încit. 
printr-o amplă participare la muncă 
a tuturor mecanizatorilor și coopera
torilor și folosirea deplină a utilaje
lor, să se îndeplinească programele 
zilnice de lucru care prevăd încheie
rea recoltatului in 10—12 zile. Tot in 
această perioadă se execută nume
roase alte lucrări — irigarea și între
ținerea culturilor — de care depinde, 
în măsură hotărîtoare, nivelul recol
tei la plantele prăsitoare, legume și 
cartofi. Problemele legate de orga
nizarea temeinică și desfășurarea în 
bune condiții a lucrărilor agricole de 
vară au constituit obiectul ședinței 
de lucru a comandamentului central 
care a avut loc ieri după-amiază. 
Din datele centralizate la organele 
de specialitate și din constatările fă
cute pe teren rezultă că lucrările 
agricole de vară se desfășoară intens.

Principalele forțe din agricultură 
sînt concentrate la RECOLTATUL 
CEREALELOR PĂIOASE. Piuă joi, 
9 iulie, orzul a fost strîns de pe 77 la 
sută din suprafețele cultivate. Coope
rativele agricole din 17 județe au în
cheiat această lucrare, recolta fiind 
pusă Ia adăpost. A mal rămas de 
recoltat orzul de pe circa 75 000 hec
tare, situate îndeosebi în zonele co- 
linare din Transilvania și Moldova. 
Se desfășoară din plin secerișul 
griului, lucrare care s-a executat pe 
211 000 hectare. în județul Ilfov, re
colta de grîu a fost strînsă de pe un 
sfert din suprafața cultivată, sece
rișul fiind avansat și în județele Ia
lomița, Teleorman și Dolj. Chiar 
dacă zilele călduroase sînt întrerupte 
de averse de ploaie, coacerea griului 
avansează rapid. Ținind seama de 
această situație și pe baza analizelor 
efectuate pe teren, comandamentul 
central a Indicat ca pretutindeni co
mandamentele locale și conducerile 
de unități agricole să acționeze e- 
nergic In vederea concentrării tu
turor forțelor la seceriș, transportul 
și depozitarea in cele mai bune con
diții a recoltei.

Succesul în campania de recoltare 
este hotărît, în cea mai mare mă
tură, de folosirea la Întreaga capaci
tate a combinelor, a celorlalte uti
laje. Aceasta impune o înaltă res
ponsabilitate a fiecărui specialist, a 
fiecărui mecanizator. Combinele vor 
trebui dirijate operativ (în special 
noaptea, astfel Incit timpul de lucru 
să poată fi folosit din plin) pe acele 
tarlale unde griul s-a copt. Comanda
mentul central a indicat ca organele 
de specialitate și conducerile unită
ților agricole să întocmească grafice 
in care să se prevadă cantitățile de 
griu care să fie recoltate zilnic cu 
fiecare combină, cît să se transpor

LA BOCȘA

Macaraua turn numărul 1000
Zi obișnuită de mun

că la întreprinderea 
de construcții de ma
șini din Bocșa. Și to
tuși, la ștandul de pro
be al macaralelor se 
simte febra evenimen
telor deosebite : cea 
de-a 1 000-a macara 
turn de 110 tone forță 
trece ultimele pro
be de verificare. Fap
tul în sine este de 
o semnificație mai 
largă. care expri
mă, dincolo de ritmul 
accelerat de fabrica
ție din întreprindere, 
ritmul susținut al con
strucțiilor din întrea
ga țară, macaraua cu 
numărul 1 000 fiind 
destinată, ca și celelal
te 999, șantierelor de 
locuințe și obiective 
social-culturale. Dar 
să notăm și alte citeva 
amănunte, legate de 
acest eveniment. în 
primul rînd, ciclul de 
fabricație, la maca
raua cu nr. 1 000, față 

de prima macara de 
acest fel produsă in 
Întreprindere cu 13 ani 
în urmă, a fost redus 
de la circa 5 luni la 
numai 42 de zile. în 
această perioadă, co
lectivul secției maca
rale, în frunte cu co
muniștii Iancu Sper- 
neac, Constantin Simu, 
Iosif Kifăr, Cornel Bă- 
dălău, a adus o serie 
de îmbunătățiri și per
fecționări atît fluxu
lui de fabricație, cît și 
produsului în sine. Și 
un alt amănunt, care 
vine să întregească 
succesul constructori
lor de macarale boc- 
șeni : de pe șantierele 
de locuințe au primit 
numai aprecieri bune 
pentru calitatea maca
ralelor livrate.

Colectivul de muncă 
din Bocșa, ferm an
gajat în Întrecerea so
cialistă, răspunzînd 
cerințelor impuse de

te zilnic la bazele de recepție, să se 
știe cu exactitate ce trebuie să se 
realizeze în fiecare zi. Prin măsurile 
organizatorice și tehnice care se în
treprind trebuie să se asigure înde
plinirea și depășirea programelor zil
nice la seceriș, transportul recoltei 
și livrarea produselor la bazele de 
recepție.

TNSAMÎNȚAREA CULTURILOR 
SUCCESIVE pe cele 1,2 milioane 
hectare prevăzute — porumb pentru 
boabe, furaje și legume — este o 
sarcină de mare răspundere ce tre
buie să preocupe în cea mai mare 
măsură conducerile de unități agri
cole și comandamentele locale. Po
trivit ultimelor date centralizate la 
ministerul de resort, au fost insămîn- 
țate peste 200 000 ha cu culturi suc
cesive, ceea ce este încă puțin față 
de suprafața de pe care s-a strîns 
recolta. Această situație este determi
nată, in principal, de faptul că se 
întîrzie eliberarea terenului de paie. 
Comandamentul central a indicat ca 
in toate unitățile agricole să fie or
ganizate acțiuni de masă în vederea 
eliberării terenului de paie, iar prin 
folosirea judicioasă a mijloacelor 
mecanice pregătirea solului și semă
natul să se facă in cel mult 48 de 
ore de la recoltarea cerealelor pă
ioase. Respectarea acestei cerințe 
va asigura răsărirea rapidă a plante
lor și obținerea recoltelor prevăzute. 
- Condițiile climatice din această 
vară — lipsa umezelii din sol — im
pun, mai mult decît în alți ani, să 
se acorde cea mai mare atenție 
IRIGĂRII CULTURILOR. în ultime
le zile a plouat îndeosebi în sudul 
țării, inregistrindu-se 2—8 litri de apă 
pe metru patrat în Dobrogea, 5—10 
litri in Bărăgan, 20—36 litri in bazi
nul Argeșului, 5—31 litri în sudul Ol- 
tenieL A plouat, local, in nord-estul 
Moldovei și sud-estul Transilvaniei. 
Din aprecierile făcute la Institutul 
de meteorologie și hidrologie rezultă 
că, în cea mai mare parte a țării și 
îndeosebi în Dobrogea și estul Bă
răganului, deficitul de umiditate din 
sol este incă foarte accentuat, ceea 
ce impune continuarea cu intensitate 
a irigării culturilor. Analizele făcute 
în ședința comandamentului central 
au arătat că In cele mai multe ju
dețe nu s-au respectat programele de 
udări, oele mai mari restanțe înre- 
gistrîndu-se în județele Dolj, Olt, 
Tulcea și Teleorman. In ritm nesa
tisfăcător se desfășoară udările în 
unele sisteme locale. Ținind seama 
de rezerva mică de umiditate din sol 
și de faptul că plantele au mare ne
voie de apă se cere ca in toate sis
temele de irigații să fie bine orga
nizată aplicarea udărilor. în acest 
scop se cere ca utilajele să fie folo
site atit ziua, cît și noaptea. De ase
menea, trebuie acționat energic in 
vederea punerii în funcțiune a noi 
sisteme de irigații, înlăturarea de
fecțiunilor la cele existente, astfel 
Incit plantele de pe suprafețe cit 
mai mari să poată beneficia de apă 
— condiție hotărîtoare pentru obți
nerea unor recolte mari la hectar.

actualul cincinal al re
voluției tehnico-științi
fice, a realizat de la 
Începutul anului pro
duse suplimentare in 
valoare de peste 10 
milioane lei, ridicînd 
ritmul de fabricație de 
la 17—18 macarale pe 
lună în anul trecut la 
25. Așadar, cea de-a 
1 000-a macara turn de 
110 tone forță, produ
să de bocșeni, va fi 
expediată în curînd be
neficiarului. Să-i feli
cităm, din toată ini
ma, pe oamenii care, 
prin munca lor stărui
toare, prin dăruire și 
pasiune, prin înaltă 
conștiință muncitoreas
că, realizind aceste 
macarale gigant con
tribuie la clădirea 
noului chip al orașe
lor tării.
Nicolae CATANA 
corespondentul 
„Scinteii"
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în cuvîntarea rostită la recenta ședință comună 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a României, tovarășul 
jNicolae Ceaușescu a reliefat cu tărie imperativul 
major care trebuie să coordoneze, în permanentă 
și cu maximă rigoare, activitatea tuturor celor an
gajați în înfăptuirea programului de investiții pre
văzut pentru acest cincinal : „Să luăm măsuri co
respunzătoare pentru realizarea la timp a lucrări
lor, pentru mai buna organizare și folosire a for
ței de muncă de către unitățile de construcții, a 
tuturor mijloacelor de care dispun, astfel incit 
toate unitățile să intre in producție cel puțin la 
termenul planificat, dacă nu mai Înainte". Incon
testabil, indicațiile precise, deosebit de prețioase 
ale secretarului general al partidului constituie 
un adevărat program de lucru pentru toți factorii 
din acest sector, ilustrînd, totodată, cit se poate de 
convingător importanța covîrșitoare pe care parti
dul nostru o acordă infăptuirii unei politici active 
și raționale in domeniul investițiilor, capabilă să 
asigure dezvoltarea neîncetată a forțelor de pro
ducție, lărgirea continuă a proporțiilor producției, 
sporirea neîntreruptă a venitului național — ca 
bază a ridicării nivelului de trai al poporului, a 
gradului de civilizație a societății noastre. Par- 
curgînd doar două din prevederile planului cinci
nal 1978—1980, este perfect explicabil de ce asi
gurarea unei eficiente economice înalte reprezintă 
direcția fundamentală a politicii noastre da inves
tiții 1

• VOLUMUL TOTAL AL INVESTIȚIILOR 
1N ECONOMIA NAȚIONALĂ, in perioada 
1976—1980 va fl de 1000 MILIARDE LEI în 
prețuri comparabile.

• în perioada 1976—1980, SE VOR PUNE ÎN 
FUNCȚIUNE 2 700 CAPACITĂȚI PRINCIPALE.

• în actualul cincinal rezultă că VOLUMUL

TOTAL AL INVESTIȚIILOR DESTINATE 
DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE ESTE 
MAI MARE DECÎT CEL ALOCAT ÎN ÎNTRE
GUL DECENIU 1966—1975.

Este vorba de un efort de investiții de o amploa
re fără precedent în istoria construcției socialiste 
din România. Cum se explică necesitatea lui ? Să 
pornim de la un adevăr mai general, impus

și asigurării unei baze trainice pentru ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale ale poporului. 
Pentru România, deci, menținerea unei rate Înalte 
de acumulare constituie un imperativ vital. Iată, 
dealtfel, cîteva argumente grăitoare în acest sens.

Pe plan economic :
1) O trăsătură definitorie a politicii la investiții 

pentru etapa următoare o reprezintă repartizarea

lorlalte ramuri. Reține atenția faptul că nouă ze
cimi din totalul investițiilor sînt repartizate ramu
rilor producției materiale, ponderea mai mare — 
peste 58 la sută — revenind industriei. Mai lim
pede spus, majoritatea covîrșitoare a fondurilor 
sint alocate sectoarelor care creează nemijlocit 
venit național, aceasta constituind chezășia sigură 
a sporirii mai rapide a avuției naționale, în con
cordanță cu cerințele ridicării nivelului de trai.

4. SPORIREA EFICIENTEI INVESTIȚIILOR
de realitatea în care trăim, și anume, de la 
implicațiile revoluției tehnico-științifice contem
porane asupra ritmului reînnoirii și lărgirii 
mijloacelor de producție. Este bine cunos
cut că Înseși statele dezvoltate din punct de 
vedere economic au ajuns de multă vreme la con
cluzia că nu pot ține pasul cu ritmul progresului 
tehnic, cu competiția internațională, dacă nu fi
nanțează și susțin ample programe de investiții. 
Ca atare, și în aceste țări dezvoltate se recurge 
sistematic la investiții mari, este menținută o pon
dere ridicată de acumulări, cu tendințe de creș
tere.

Cu atît mai mult țările aflate în curs de dezvol
tare — printre care se numără și țara noastră — 
sînt în mod obiectiv determinate să înfăptuiască 
mari programe de investiții, în vederea recupe
rării grabnice a decalajului față de celelalte state

judicioasă a fondurilor atît pe ramuri șl subra- 
muri, cit și pe întreg teritoriul țării. Repartizarea 
zonală judicioasă a forțelor de producție se deta
șează, astfel, ca o coordonată fundamentală a po
liticii partidului nostru, ce va fi înfăptuită potri
vit unei concepții științifice, de sistematizare pla
nificată și omogenizare a dezvoltării economico- 
sociale a teritoriului. Unul dintre cele mai impor
tante efecte : pînă la finele cincinalului, in fiecare 
județ industria va deveni preponderentă, realizind 
o producție industrială de cel puțin 10 miliarde 
lei.

2) Orientarea prioritară a investițiilor spre dez
voltarea ramurilor producției materiale va contri
bui la dezvoltarea puternică a industriei, cu o 
structură mereu mai modernă, la accentuarea po
ziției conducătoare a industriei in economie, la 
dezvoltarea și modernizarea agriculturii și a ce

Fe plan social :
1) în cele 2 700 de capacități Importante, ca și 

in multe altele, se vor crea circa 1,2 milioane noi 
locuri de muncă, ceea ce înseamnă 1,2 milioane de 
retribuții în plus în familiile oamenilor muncii. 
Totodată, va spori considerabil detașamentul cla
sei muncitoare, asigurîndu-se și o repartizare a ei 
mai uniformă, în toate județele țării.

2) Importante investiții se vor aloca pentru 
creșterea gradului de civilizație. Din aceste fonduri 
se vor construi 815 000 apartamente, circa 200 000 
locuri în cămine pentru nefamiliști, noi spitale, po
liclinici, creșe, așezăminte de cultură, se vor reali
za ample lucrări gospodăreștl-edilitare.

Numărul și importanța economică a acestor noi 
uzine, capacități și instalații definesc pregnant 
multiplele exigențe, cu care sînt confruntați fac-

torii din acest domeniu, exigente dintre care. In 
primul rînd, se detașează imperativul respectării 
riguroase a tuturor termenelor planificate de pu
nere in funcțiune. Pe bună dreptate se poate a- 
precia că cerința : „Fiecare capacitate de produc
ție să fie dată in exploatare Ia termen sau in de- 
vans“ a devenit cuvîntul de ordine pentru cons
tructorii, beneficiarii și titularii de investiții, pen
tru proiectanți și furnizori de utilaje tehnologice. 
Acestei sarcini de mare responsabilitate profesio
nală și politică trebuie să i se răspundă pretutin
deni printr-o maximă concentrare a Întregului po
tențial uman și tehnic, organizarea temeinică a în
tregii activități pe șantiere, Întărirea ordinii și dis
ciplinei in muncă, folosirea cit mai rațională a 
timpului de lucru și a utilajelor de construcție in 
scopul intensificării ritmului de realizare a tuturor 
categoriilor de lucrări, scurtării duratelor de exe
cuție ale acestora.

O mare importanță o are și buna pregătire a 
investițiilor, efortul depus pe reducerea ponderii 
lucrărilor de construcții In totalul investițiilor, pe 
eliminarea cu desăvîrșire a tendințelor de supra
dimensionare a construcțiilor, aiocîndu-se o parte 
tot măi mare din fonduri pentru dotare cu utilaje 
și tehnică modernă. Căci nu clădirile sau zidurile, 
ci mașinile sînt cele care realizează producția ma
terială ! Și nimeni nu ne întreabă In ce. hală a 
fost realizat un produs sau altul, ci care sînt cali
tățile acestuia. Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința comună, acest obiectiv 
impune strînsa conlucrare Intre beneficiari, pro
iectant! și constructori pe Întreaga durată a lucră
rilor. Ca adevărate jaloane după care se angajează 
o parte Însemnată din fondurile statului, proiectele 
trebuie elaborate in deplină cunoștință de cauză, 
bine fundamentate tehnic și economic, trebuie să 
poarte cu ele toate atributele muncii de concepție.

Cristian ANTONESCU y

GRÎUL 
Anotimpul plinii 
si al odihnei 

in cîmpifle Ilfovului

Obiectivele acestei campanii : re
coltarea a 31 450 hectare de orz și a 
139 000 hectare cu grîu ; insămîn- 
țarea a 85 000 hectare cu cul
turi duble. Forțe : mii de combine, 
prese de balotat paie, autocamioane, 
tractoare cu remorci ori cu pluguri, 
căruțe. Stăpîni peste toate, răspun
zători de toate — oamenii. Oamenii
— mecanizatori și cooperatori, spe
cialiști — pe care ne-am obișnuit 
să-i întllnim mereu, dintr-o iarnă în 
alta, pe clmp, în marele amfiteatru 
al muncii. In nici 
o perioadă a anu
lui însă, atît de 
grăbiți, atît de 
zgîrciți cu odihna 
ca în anotimpuri
le culesului. Și 
vremea aceasta, a 
secerișului, poate 
fi numită frumos 
anotimpul pîinii. 
De la gestul omu
lui dezbrăcat pînă 
la brîu, ars de 
soare, care coboa
ră din cînd in 
cînd de pe com
bină să vadă dacă 
nu cumva mașina 
mai lasă în urmă 
și boabe, și pînă 
la cel al femeii,
care lopătează în magazii griul deșer
tat din camioane — întreaga muncă 
de strîngere â recoltei este încărcată 
de răspundere, de grija pentru plinea 
unui an, de un adevărat sentiment de 
respect pe care oamenii pămîntului 
l-au încercat Întotdeauna în fața 
griului.

„Grîu curat, in pai cit trestia, în 
spic cît vrabia, cu foarte buni in
dici calitativi. Așa-i în toată zona"
— ne spune Tiberiu Popea, ingine- 
rul-șef al I.A.S. Sărulești, cu care 
am străbătut, zilele trecute, zeci de 
kilometri printre lanurile celor șase 
ferme ale întreprinderii și ale coo
perativelor agricole din Ștefănești, 
Tămădău și Gurbănești. La ferma 8 
a respectivei întreprinderi agricole, 
spre sfîrșitul zilei mecanizatorii 
Gheorghe și Constantin Gherman, 
Nae Constantin, Stan Florea și încă 
alți patru combineri terminau de 
recoltat grîul dintr-o tarla de 70 hec
tare. Producție bună, munca bine or
ganizată aici ca și la cele două fer
me de la Frumușica : autocamioanele 
preiau încărcătura din contein,erele 
combinelor direct în lan, presele de 
balotat lucrează în urmă deșertînd 
din loc în loc baloții de paie de pe 
săniile pe care le trag după ele, se 
arau ultimele hectare de pe care s-a 
recoltat orzul, în urma căruia au fost 
însămînțate în întreprindere, pină la 
acea dată, 600 ha cu porumb. Ingi
nerul Mihai Firescu, șeful fermei 
N. Bălcescu, pe care, dacă l-am fi 
întllnit altundeva, l-am fi crezut un 
om odihnit, după o cură de soare 
pe litoral, ne spune că și la orz tot

așa s-a lucrat, in flux. Numai In 
acest fel, folosind mașinile la între
gul potențial, precizează inginerul 
șef, se va putea stringe la timp griul 
de pe cele 2 500 de hectare. „La 
timp" pentru lucrătorii de la I.A.S. 
Sărulești înseamnă cel mult 10 zile 
bune de lucru. Buna organizare a 
muncii în cimp, inclusiv a asistenței 
tehnice, pentru cele 50 de combine 
„Gloria" și 22 de prese de balotat 
paie, a transportului, pe care il fac 
cei 45 de vrednici șoferi, după cum 

spun gazdele, ve- 
niți din județul 
Vaslui cu mașini 
bine echipate își 
are izvorul în con
știința profesio
nală și morală a 
acestor oameni.

Un asemenea 
mod de a gîndi 
munca la strinsul 
recoltei, de a o 
organiza l-am in- 
tîlnit și la meca
nizatorii și specia
liștii din unitățile 
care fac parte din 
consiliile interco- 
operatiste Periș și 
Bolintin-Vale. Și 
Intr-o parte și în 
alta însă, și pro

blema e departe de a fi loca
lă, se înregistrează dese defec
țiuni la presele de balotat paie și 
bineînțeles tradiționala lipsă a unor 
piese de schimb. Din această cauză, 
mai ales în zona Bolintin. oamenii 
și-au adus aminte (și bine au făcut) 
că paiele se mai strîngeau cindva 
și cu furcile. Astfel s-a eliberat o 
bună parte din cele 350 hectare în- 
șămințate cu culturi duble după orz. 

Dacă la recoltat viteza zilnică de 
lucru este In multe unități aproape 
de cea planificată (o ambiție de a o 
atinge cu orice preț, ignorind starea 
de vegetație, ni se pare pă
guboasă) la eliberatul terenului și 
insămînțatul culturilor duble decala
jele sînt încă mari în cooperativele 
agricole, în special. Din cele .45 000 
ha de orz și grîu recoltate pînă la 
8 iulie, numai 20 000 ha au fose eli
berate și arate și 14 500 însămînțate. 
Or, pentru a realiza suprafețe de 
culturi duble de 73 500 ha cit s-a 
prevăzut trebuie luate măsuri 
grabnice, altfel există riscul ca toate 
lucrările pe care le impune această 
acțiune, cu excepția aratului, să fie 
făcute în zadar. Hotărîrea secreta
riatului comitetului județean de 
partid de a detașa în unități, pînă la 
sfîrșitul campaniei, cadrele de con
ducere de la unele organisme jude
țene, întregul activ de partid dă ga
ranția că cele mai acute probleme 
ale muncii în această perioadă vor fl 
rezolvate in cele mai bune condiții.

Strlngerea grabnică și fârâ pierderi a recoltei de cereale, folosirea la 
întreaga capacitate a combinelor șl mijloacelor de transport sînt douâ 
obiective pe care și lucrâtorli fermei Lucianca de la I.A.S. Buftea le 

îndeplinesc printr-o bund organizare a muncii, (foto — Al. Brad)

In județul Prahova, in urma indica
țiilor date de comitetul județean de 
partid, se urmărește zilnic programul 
de recoltare și de însilozare a furaje
lor. „In plină actualitate — preciza 
ing. Aurel Furfurică, directorul direc
ției generale a agriculturii județului — 
este organizarea muncii in flux con
tinuu in I.A.S. și cooperativele agri
cole din zona de șes a județului 
unde se lucrează Ia recoltarea lu
cerne! și insilozarea acesteia in 
amestec cu paie tocate, metodă deo
sebit de eficientă pentru a conserva 
în condiții mai bune aceste impor
tante resurse de nutrețuri. In total, 
cooperativele agricole vor insiloza 
200 000 tone de nutrețuri, creindu-se 
premise propice pentru creșterea 
producției 'de came și lapte. Totoda
tă, in urma combinelor, remorcilor, 
camioanelor și căruțelor care trans
portă boabele și paiele de orz intră 
tractoarele la pregătirea terenului 
și semănatul culturilor duble pe cel 
puțin 18 000 hectare. Activiști de 
partid și de stat, specialiști ai or
ganelor județene sprijină concret 
unitățile agricole pentru realizarea 
zilnică a graficelor de strîngere a 
furajelor. întărind spiritul de ordine 
și disciplină al formațiilor mixta 
de mecanizatori și cooperatori, pen
tru folosirea deplină a resurselor de 
nutrețuri ale fiecărei unități și fer
me zootehnice".

Iată citeva secvențe de muncă. 
Organizația de partid și consiliul de 
conducere al cooperativei agricole 
Șir na au Întreprins măsuri concrete 
pentru a depozita pentru iarnă mai 
multe furaje in comparație cu ori
care dintre anii precedenți. Pe baza 
calculelor, s-a stabilit să fie însilo- 
zate 4 000 tone de nutrețuri. Acum, 
echipele de mecanizatori și coopera
tori lucrează din zori pină in noapte 
la cosit, transport și insilozare. Sint 
folosite la Întreaga capacitate de lu
cru toate utilajele existente : cosi
tori și greble mecanice, combinele 
tip C.S.U., mijloacele de transport. 
Cooperatorii acordă atenția cuvenită 
respectării normelor tehnice de care 
depinde calitatea nutrețurilor însllo- 
zate : umplerea fiecărui siloz în ma
ximum 3—4 zile, amestecul cit mai 
omogen al nutrețurilor verzi și us
cate, presarea continuă a furajului 
pentru eliminarea oricăror goluri de 
aer, ceea ce asigură dezvoltarea fer
mentației lactice favorabilă conser
vării nutrețurilor în cele mai bune 
condiții. Pentru presarea puternică 
a silozului, mecanicii au echipat un 
tractor cu pneuri duble, măsură pe 
rit de simplă pe atît de bună, ce 
merită a fi extinsă și In alte unități 
agricole. Un punct important al pro
gramului de măsuri stabilite de or
ganizația de partid se referă la a- 
sigurarea furajelor pentru animalele 
proprietate obștească ale cooperati
vei agricole și pentru cele ce se

cresc In gospodăriile personale ale 
cooperatorilor. In acest sens, s-a tre
cut la însămînțarea unei suprafețe 
de 300 ha cu plante furajere, ime
diat după recoltarea orzului și altor 
culturi timpurii.

In momentul de față, organizațiile 
de partid de la sate trebuie să des
fășoare largi acțiuni pentru organi
zarea exemplară a muncii în vederea 
recoltării la timp a furajelor. Am 
consemnat aspecte de muncă ce 
atestă exigentă și răspundere din

FURAJELE
Cositul 

si msiozarea - 
in flux continuu
Raidul nostru în unități 

agricole
din județul Prahova

partea mecanizatorilor și specialiști
lor din I.A.S. Albești, Puchenii Mari 
și Movila Vulpii, unde după recol- 
iarea orzului terenul este eliberat 
de paie, pregătit și insămîntat cu 
hibrizi de porumb din grupele tim
purii. Lucrările se desfășoară, de 
asemenea, in flux continuu și la 
cooperativele agricole Brazi. Cio- 
ranii de Jos, Urlați ș.a. Pe măsu
ră ce frontul secerișului ț înain
tează spre nordul județului, trebuie 
intensificate acțiunile de întrajuto
rare cu mijloace mecanice și de 
transport, pentru ca pretutindeni, 
terenul eliberat de orz să fie semă
nat cu culturi duble, iar paiele to
cate să fie insilozate, in proporții 
optime, in amestec cu lucernă și ier
buri.

Un rol deosebit la recoltarea și în- 
silozarea furajelor au formațiile spe
cializate de mecanizatori și coope
ratori. în cele 12 consilii Intercoope- 
ratiste ale județului Prahova au fost 
organizate asemenea formații care 
lucrează permanent Ia strinsul și de
pozitarea furajelor, deplasindu-se pe 
bază de grafice concrete in coope
rativele agricole. Acolo unde condu
cerile S.M.A. s-au ocupat eu răspun
dere de îndrumarea și controlul ac

tivității acestor formații, așa cum 
este cazul la Mizil, Drăgănești, Ino- 
tești ș.a. rezultatele sint bune. In 
unele situații insă, formațiile spe
cializate nu au reușit să recolteze 
furajele la timp. O parte din coope
rativele agricole din cadrul S.M.A. 
Buda, de exemplu, unde nu au mai 
ajuns să lucreze formațiile speciali
zate de mecanizatori, lucerna in loc 
să fie insilozată a fost transformată 
în fin de slabă calitate. La coopera
tiva Brătășanca, finul lăsat în braz
de s-a depreciat, pierzindu-se can
tități Importante de eubstanțe nu
tritive.

Programul județean de dezvoltare 
a zootehniei prevede un șir de mă
suri pentru asigurarea furajelor in 
cooperativele agricole situate în 
zona colinară, precum șl in gospo
dăriile țăranilor din zona de munte 
necooperativizată. împreună cu dr. 
Ion Popescu, director adjunct al di
recției agricole, am urmărit modul 
cum se înfăptuiesc aceste măsuri. O 
primă constatare : flnețele amelio
rate prin lucrări complexe executate 
de întreprinderea de pajiști au fost 
recoltate cu aproape o lună mal de
vreme decît în anii trecuți. Acum 
se lucrează la cositul și Insilozarea 
ierburilor din livezi. La cooperativa 
agricolă Nucșoara, după cum ne spu
nea inginerul-șef Dumitrescu Ale
xandru, pe toate cele 375 ha finețe, 
datorită fertilizării și lucrărilor de 
întreținere aplicate, ierburile s-au 
dezvoltat viguros. Consiliul de con
ducere acordă prioritate oosirii ier
burilor de pe cele 60 ha de livezi, 
care n-au fost pășunate. „Vrem să 
obținem numai nutrețuri de calitate, 
să Înlăturăm orice pierderi", «punea 
interlocutorul. Dar, nu am reușit 
să procurăm la timp foliile de 
polietilenă necesare acoperirii silo
zurilor". Iată o problemă a cărei so
luționare este urgentă, pentru că ln- 
șilozarea nu poate fi aminată. Șl 
aceasta cu atît mai mult cu cît, 
pe fiecare metru pătrat de siloz, 
cantitatea de nutreț depozitată, și 
care trebuie bine acoperită, valorea
ză pe puțin 1 200 de lei.

Generalizarea tehnologiei de Insi
lozare la suprafața solului este, de 
asemenea, o problemă la ordinea 
zilei. Or, In unele cooperative agri
cole se mai practică incă insilozarea 
in gropi de pămint, de unde nutre
țurile se scot cu cheltuieli suplimen
tare și Inutile de forță de muncă. 
La cooperativa agricolă Drajna de 
Jos, in apropierea fermei zootehnice, 
nutrețurile se lnsilozează in gropi 
adinei de 2 m. „Așa ne-am obișnuit 
de multi ani" — «punea brigadierei 
zootehnic al cooperativei. Experiența 
multor unități agricole demonstrează 
convingător necesitatea de a se re
nunța I*  asemenea practici neecono
mice.

C. BORDEIANU
Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii*

în urmă cu mai bine de 
10 luni, „Scinteia" publica 
articolul „Ora 23 la între
prinderea de utilaj alimen
tar din Slatina : nici mun
că, nici odihnă, doar bani 
pierduți", în care erau cri
ticate o serie de lipsuri in 
organizarea muncii și a pro
ducției, ce au avut ca e- 
fect nerealizarea indicatori
lor de plan. Lipsurile sem
nalate în articol, precum și 
alte neajunsuri au făcut 
obiectul unei temeinice a- 
nalize din partea comitetu
lui județean de partid care, 
împreună cu consiliul oa
menilor muncii și organi
zația de partid din între
prindere a stabilit măsurile 
necesare pentru îmbunătă
țirea activității.

Ca o primă măsură, a fost 
înlocuit din funcție directo
rul Întreprinderii, precum 
și alte cadre cu funcții de 
răspundere, care au dove
dit pasivitate in organiza
rea muncii și în aplicarea 
propriilor hotărîri. In al 
doilea rind, s-au luat mă
suri pentru mai buna orga
nizare internă a producției 
și repartizarea sarcinilor și 
răspunderilor de la nivelul 
cadrelor de conducere ale 
Întreprinderii și pînă la ni
velul secțiilor și atelierelor.

— încă de la începutul 
acestui an — ne-a spus 
Gheorghe Iustin, noul di
rector al unității — consi
liul oamenilor muncii a fă
cut, pornind de Ia sarcinile 
de plan, o amplă analiză a 
rezervelor interne existen
te la fiecare loc de muncă 
și a stabilit măsuri pen
tru valorificarea lor. Au 
fost întărite secțiile și ate
lierele de producție cu oa
meni' competent!. S-au com
pletat și echilibrat forma

țiile de lucru în funcție de 
sarcinile de plan. S-a făcut 
reamplasarea utilajelor teh
nologice din mers — atît a 
celor existente, cit și a celor 
noi primite.

Directorul întreprinde
rii ne-a prezentat, în con-

carea calificării ; a fost re
organizată și s-a îmbunătă
țit activitatea controlului 
tehnic de calitate ; se acor
dă o asistență tehnică mai 
eficientă la locul de muncă, 
asigurindu-se cadre califi
cate și în schimburile 2 și

Aceiași oameni, 
dar cu alt 

spirit de muncă 
„Secretul" redresării activității 

la întreprinderea de utilaj alimentar 
din Slatina

tinuare, un larg șir de 
măsuri care au fost aplica
te pe baza indicațiilor date 
de comitetul județean de 
partid. Practic, activitatea 
fiecărui compartiment din 
Întreprindere a fost supusă 
unei exigente analize, ur- 
mărindu-se menținerea și 
extinderea experiențelor 
bune și înlăturarea și pre
venirea lipsurilor. In acest 
sens, amintim că a fost inț 
trodus acordul global la 
secția de sculărie și acordul 
colectiv la o parte din lu
crătorii din secția mecani
că ; la locurile de muncă 
s-au organizat instruiri și 
lecții practice pentru ridi-

3 ; în unitate au mai fost 
repartizate 20 de cadre cu 
studii superioare, iar 20 de 
muncitori au fost trimiși la 
școlarizări pentru funcțiile 
de maiștri ; s-a organizat 
mai bine gospodărirea ma
terialelor și se ține o evi
dență mai clară a comenzi
lor ; s-a organizat o secție 
pentru debitarea centraliza
tă a materialelor, ceea ce 
duce la economie de timp 
și de materiale ; planul de 
fabricație a fost repartizat 
pe an, trimestru, lună, de
cadă și oameni ; există o 
mai bună conlucrare a 
membrilor din consiliul oa
menilor muncii.

Firește, nu se poate spu
ne că s-a ajuns la o activi
tate perfectă. Mai există 
loc pentru mai bine în fie
care sector. Cert este insă 
că toate aceste măsuri a- 
mintite, precum și altele 
au creat un climat bun de 
muncă și s-au soldat cu o 
seamă de realizări pozitive 
în procesul de producție și 
în activitatea economică. 
Astfel, pe primul semestru 
al acestui an, planul pro
ducției globale a fost reali
zat — de același colectiv, 
dar care acționează acum 
organizat, intr-un spirit 
de muncă nou — in pro
porție de 106 la sută, 
iar al producției-marfă 
in proporție de 104 la 
sută ; productivitatea mun
cii a fost depășită cu 16 
la sută ; s-a realizat o pro
ducție fizică peste plan de 
68 tone de utilaj alimentar.

Realizările din primul se
mestru dovedesc că măsu
rile întreprinse au fost 
bine gîndite și creează o 
certitudine pentru realiza
rea și depășirea planului de 
producție anual. Directorul 
unității a ținut să precizeze 
că mai sînt necesare o sea
mă de acțiuni și măsuri 
pentru îmbunătățirea con
tinuă a procesului de pro- 
■ducție și pentru punerea in 
valoare cu o bună eficiență 
a tuturor rezervelor din u- 
nitate, dar e convins că 
membrii consiliului oame
nilor muncii, toți muncitorii 
și specialiștii din unitate 
vor depune eforturi susți
nute pentru îmbunătățirea 
activității în toate sectoa
rele de producție.

Florea CEAUȘESCU

INIȚIATIVE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

„Să realizăm 25 de vagoane pe an din metal economisit"
Atunci, aproape cu 6 luni in urmă, 

cînd am lansat inițiativa „Să reali
zăm 25 de vagoane pe an din metal 
economisit", comuniștii, întregul nos
tru colectiv au avut în vedere un lu
cru esențial : de modul cum vor fi 
realizate sarcinile de plan pe 1976 in 
domeniul reducerii cheltuielilor ma
teriale va depinde îndeplinirea preve
derilor, la acest capitol, pe intregul 
cincinal. Pe baza unui studiu temei
nic, elaborat de un colectiv larg, al
cătuit din specialiști, tehnicieni, mai
ștri și muncitori cu înaltă calificare, 
s-a ajuns la concluzia că în fiecare 
secție, la fiecare loc de muncă există 
încă importante rezerve de sporire a 
producției. S-au evidențiat, dealtfel, 
rezerve considerabile, mai ales pe li
nia reducerii consumului de metal. 
„Vagoane moderne, cu parametri teh
nici și funcționali superiori, realizate 
cu un consum de metal cit mai re
dus" — sub această deviză-indemn 
s-a trecut hotărit la acțiune.

Fiecare dintre noi a înțeles că pen
tru reușita deplină a acestei inițiative 
este necesar să gîndească mai mult, 
să-și pună în valoare inteligența. În
treaga experiență, să vină in acest 
mobilizator efort de autodepășire cu 
cel puțin o idee sau o soluție, care 
să se soldeze, prin aplicarea în prac
tică, cu economii de metal.

$i am început cu... începutul : pro
iectarea. Discutînd cu colectivul de 
proiectanți, evaluind sugestiile și pro
punerile formulate am ajuns la con
cluzia că proiectanții pot și trebuie 
să își aducă o contribuție considera
bilă în ampla acțiune de reducere a 
consumului de metal pe fiecare va
gon și reper in parte. Căutările s-au 
canalizat, cu prioritate, în două di
recții : in primul rînd, am considerat 
că se impune o reîmprospătare a pro
iectelor, mai ales, la acele tipuri de 
vagoane cunoscute, care se află de

cîțiva ani in producția de serie. A- 
dică acționăm in vederea moderniză
rii fiecărui produs, pentru a putea 
fi în pas cu cerințele actuale ; in al 
doilea rind, pentru noile tipuri de 
vagoane, pe care urmează să le lan
săm în producție pe parcursul anu
lui, este absolut obligatoriu ca incă 
din faza de proiectare să ne Înca
drăm în norme de consum cît mal 
reduse.

Oamenii din cadrul colectivului de 
proiectare s-au convins în atîtea rln-

de vagon s-a redus eu două tone și. 
In același timp, s-au Îmbunătățit pa
rametrii funcționali. Numai de aici 
a rezultat, de la începutul anului șî" 
pină acum, la vagoanele realizate, o 
economie de peste 150 tone metal.

Reținem că pină la finele anului, 
numai prin eforturile proiectanților, 
economia de metal se va mări cu cel 
puțin incă 300 tone. Sînt, desigur, și 
alte căi prin care această cantitate 
de metal economisit va crește sub
stanțial. Astfel, în fiecare secție, la

Experiența constructorilor de vagoane 
din Drobeta Turnu-Severin

duri că atunci cînd Învestești mai 
multă inteligență, că atunci cind ești 
receptiv la ceea ce este nou, rezul
tatele scontate nu intirzie să se vadă. 
Avem aici, la Întreprinderea de va
goane din Drobeta Turnu-Severin, 
multe astfel de exemple, dintre care 
ne oprim la unul. După ce a fost 
proiectat vagonul pe patru osii pentru 
transportat ciment în vrac, cantitatea 
de metal care urma să fie folosită a 
părut cam exagerată, cu toate că se 
respectaseră cu exactitate normele 
tehnice prevăzute. „Credem că se 
poate realiza și cu mai puțin metal" 
— și-au zis cei care lucraseră pro
iectul. A fost suficientă doar ideea, 
și după aceea s-a trecut intens la lu
cru. Inginerii Viorel Pasca. Luca Pro
fir. Constantin Epuran și Glavan Hil
degard și-au delimitat precis atribu
țiile și într-un timp record au găsit 
alte soluții mult mai eficiente prin 
reproiectarea unor repere. Față de 
norma inițială, consumul pe un astfel

locurile de muncă, poate fi remarcată 
grija deosebită cu care oamenii gos
podăresc metalul. în secția I, de 
pildă, reușim să folosim in totalitate 
cantitățile de metal care sosesc zilnic. 
Așa-zisele resturi, „căzături" care ră- 
min după debitarea metalului nu se 
mai aruncă, așa cum se proceda pină 
nu de mult. Le-am găsit o între
buințare. Le depozităm pe dimensiuni 
și pe baza unei evidente riguroase 
știm precis unde anume le putem 
.găsi atunci cind avem nevoie. Ele 
sînt folosite, in special, la realizarea 
unor repere care nu necesită un con
sum prea mare de metal. în felul 
acesta evităm risipa de orice fel și 
reușim să atingem un indice supe
rior de folosire a metalului. La ora 
actuală, pe fiecare tip de vagon in 
parte, i4 repere se realizează numai 
din aceste resturi rezultate in urma 
debitării metalului. Efectul ? în nu
mai patru luni, pe această cale s-au 
economisit peste 270 tone metal.

Se cuvine să amintim și faptul că 
pentru a stimula căutările In ceea ce 
privește reducerea consumului de me
tal, între secții, echipe și formații de 
lucru s-a declanșat o adevărată în
trecere. La locul său de muncă, fie
care om este preocupat să găsească 
noi soluții, să gîndească cum anume 
se poate folosi mai gospodărește me
talul. In fiecare lună și trimestru a- 
nunțăm rezultatele obținute.

In același timp desfășurăm, prln- 
tr-o diversitate de forme, o intensă 
muncă politico-educativă. Zilnic, pe 
formații de lucru sint evidențiat) cci 
care dobindesc cele mai bune rezul
tate. Sînt popularizate, in scopul ge
neralizării lor. cele mai bune idei, 
cele mai bune soluții care au fost 
aplicate intr-o secție sau alta. îndem
nurile, chemările, calculele cit mai 
convingătoare, munca politică vie. da 
Ia om la om Întregesc paleta acțiu
nilor politico-educative care au un 
scop precis : dezvoltarea conștiinței 
socialiste, astfel Inctt fiecare om din 
întreprindere să fie convins că gos
podărirea și economisirea metalului 
este și un act patriotic. O chestiuna 
de demnitate comunistă. Demnitate 
comunistă finalizată zi de zi prin 
fapte pilduitoare. Iată unul din aces
te fapte : numai de la începutul anu
lui, in întreprinderea noastră s-au e- 
conomisit circa 480 tone metal, o 
cantitate de metal din care se pot 
realiza 36 de vagoane pe două osii 
de diferite tipar). Sint rezultate pe 
care Ie vom consolida în lunile ur
mătoare.

Gheorghe ILEANU 
secretarul comitetului de partid 
al întreprinderii de vagoane 
Drobeta Turnu-Severin
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CRITICA — 
la „lumina zilei"
Omul acela a crescut pe multi In meserie. Cu generozitate comu

nistă, cu răscolitoarea dorință „de a lăsa ceva In urma lui". Și nu 
putini navaliști au învățat de la dînsul știința de a spune deschis ce 
gindesc, de a avea în toate împrejurările o atitudine pătrunsă de 
răspundere și curaj. Atitudine dreaptă și principială, proprie clima
tului instaurat de partid în întreaga noastră viață socială. Astfel incit 
n-a mirat pe nimeni, și nimeni n-a taxat drept un semn al lipsei de 
respect cînd „ucenicii" au promovat o asemenea atitudine chiar și față 
de munca celui care le-a fost îndrumător. întimplarea făcuse 
ca și „profesoirul" să fie repartizat la o lucrare de virtuozi
tate profesională — platforma de foraj marin — și să nu se 
acomodeze ritmurilor alerte și exigențelor calitative. Și iată, foștii 
ucenici nu s-au sfiit să-i spună meșterului, potrivit conduitei de viață 
cinstite, străbătută de curaj, învățată de la el, că aici se cere fiecăruia 
un randament superior. Omul a înțeles și a trecut să muncească acolo 
unde capacitatea sa se valorifica cu rezultate mult mai bune.

Episodul amintit dimensionează, înainte de toate, calitatea noului 
tip de relații dintre membrii societății noastre — relații cu toate por
țile deschise spre opinia activă, exprimată cu franchețe, constructiv, 
așezată trainic în slujba progresului. Episodul consemnat dă relief 
viabilității democratismului climatului nostru social care promovează 
pe toate căile, prin structuri organizatorice anume create, prin edu
cația în spiritul exigenței principiale, o atitudine activă la fiecare, în 
(tare să determine înlăturarea neajunsurilor, să deschidă clmp larg 
experienței înaintate.

Dar nu de puține ori o asemenea conduită de viață, confruntată 
ou opacitatea, cu lipsa de receptivitate, în ultimă instanță cu atitudini 
retrograde, mal dă încă destulă „bătaie de cap". Cunosc oameni care 
n-au pregetat, vreme îndelungată, să lupte împotriva unor nereguli 
pe care conștiința lor nu le putea îngădui ; oameni care, oricite 
piedici li s-au ivit în cale, n-au abdicat nici o clipă de la crezul lor 
comunist de a spune răspicat, constructiv, ceea ce gindesc.

„Are curajul opiniei", categorisim de regulă, cu respect, pe oamenii 
care dovedesc această calitate morală. Calitate la antipodul „opiniei" 
azvirlită din cotlonul anonimatului, fie din lipsa puterii unei poziții 
clare, limpezi față de ceva, fie din intenția de a arunca umbre nedo
rite pe chipul unui om ori al unul colectiv. Purtătorul opiniei anonime 
se justifică deseori cu sloganul temerilor de neplăceri. Dar chiar cînd un 
ins sau altul se mai dedă pe ici, pe colo la măsuri represive in fața po
liției active, ori mimează „elegant" receptivitatea, pină la urmă punctul 
de vedere sănătos, atitudinea constructivă, deschisă, curajoasă triumfă. 
Pentru că — este un adevăr arhicunoscut — astăzi, la noi, muncim și 
trăim într-un climat social receptiv la părerile și opiniile valoroase, 
intolerant cu atitudinea înapoiată de respingere a criticii constructive.

Statornice, neslăbite se cuvin a fi peste tot eforturile de a 
instaura trainic climatul fertil al schimbului de idei. Confrun
tarea de păreri nu se promovează doar de dragul părerilor, ci 
pentru a le converti în idei valoroase, în rezultate practice pri
vind bunul mers al activității unui om sau al unui colectiv. Filtrul 
judecății colective este pus în acțiune tocmai pentru a deschide ușile 
experienței înaintate și a combate exigent, de pe poziții revoluționare, 
eeea ce ar putea frina accelerația progresului. Tocmai de aceea opinia 
colectivă trebuie să fie exigentă șl față de acele manifestări de în
sușire formală a părerilor, de promovare a opiniei pentru că așa e 
la... modă. „Receptivitate", se-nțelege, de „ochii lumii", aflată de fapt 
la antipodul practicilor statornicite în societatea noastră de a asigura 
cimp liber părerilor și ideilor valoroase, necesare progresului continuu.

în acest cadru firesc se înscrie dezvoltarea opiniei deschise, indi
viduale și colective, în stare să armonizeze relațiile dintre oameni, să 
dezvolte spiritul de exigență și autoexigență. Atitudinea curajoasă, la 
„lumina zilei", caracterizată prin spiritul înnoitor, ofensiv, aflată me
reu în avangarda progresului social, probează înainte de toate matu
ritatea de gîndire, unitatea moral-politică a poporului încrezător în 
forțele sale, in capacitatea sa de perfecționare și autoperfecționare.

Iile TĂNASACHE

...Pa Gheorghe Rus îl 
știam numai din fotografia 
reprodusă pe o chemare 
lansată tuturor maiștrilor 
și muncitorilor de înaltă 
calificare dîmbovițeni, prin 
octombrie 1974, ca fiecare 
dintre ei să califice cite 
doi tineri pe semestru, în- 
vățindu-i meserie „ca la 
carte", dar, mai ales, „ca la 
muncă" și „ca în viață". 
Atunci, întregul județ vor
bea de chemarea lui Rus. 
Apelul lui de comunist, de 
om care-și asuma o mare 
responsabilitate prin exem
plul personal găsea un ecou 
tot mai larg printre maiș
trii și muncitorii de înaltă 
calificare.

Acum îl cunoșteam pe 
Gheorghe Rus. Mă aștep
tam să aflu un om copt și 
răscopt la experiența vie
ții, unul din acei „lupi de 
atelier", cu stagiu îndelung 
și vorba sfătoasă. Am găsit 
un tînăr bălai, suplu, sfios, 
cu trăsături încă adolescen
tine, cu o privire blîndă de 
profundă și subtilă inteli
gență, cu o voce calmă, 
dîndu-1 vorbei ardelenești 
o tulburătoare muzicalitate. 
Gheorghe Rus are 30 de 
ani, dar în oglinda din pri
virile oamenilor de la oțe- 
lăria tîrgovișteană, în opi
nia pe care oțelarii și-au 
format-o despre el. Gheor
ghe Rus este o autoritate.

L-am găsit acolo unde se 
(imte mai mult ca oriunde 
el însuși, la gura cuptoru
lui în care clocotea oțelul. 
Se muncea în tăcere, cu se
ninătate, într-un spirit de 
echipă statornic așezat, ti
nerește. Mi-a cerut să-l 
aștept pină descarcă șarja. 
Și l-am privit pe el și pe 
tovarășii lui de muncă, mai 
tineri ca el, cu excepția zi
darului șamotor Ion Nicolae 
și a lui Petru Maymdt, care, 
la 40 de ani, este „bătrînul" 
echipei. Ceilalți trei din 
formație — Ovidiu Man- 
ghevici, Constantin Savu și 
Nicolae Ciobanu — abia 
„bat" către 25 de ani. Toți 
trei, ca alți doi colegi de-ai 
lor, la fel de tineri. Stan 
Slabu și Constantin Oprică 
— emulii lui Gheorghe Rus, 
pregătiți și calificați de el 
în ultimii doi ani. după 
lansarea chemării sale, ge
neralizată astăzi în toate 
întreprinderile dîmbovițene 
și extinsă in multe alte ju
deț*  ale țării. Acolo, la

gura cuptorului, printre bă
ieții care parcă oficiau un 
ritual — deși descărcarea 
șarjei nu era pentru ei 
decit un lucru de rutină 
executat însă cu toate rigo
rile momentului — se mai 
afla o tinără femeie. Înaltă, 
slabă, cu ochi ca de căpri
oară, termotehniciana Flo- 
rica Rus, soția meșterului. 
Din cînd în cînd, ea mă
sura temperatura șarjei și 
atunci stratul de zgură din 
oala plină cu metal 
topit Izbucnea în jerbe de 
scîntei ca intr-un joc de

obține. Căci nu poți fi un 
bun meseriaș fără a fi om 
de omenie, și nu poți fi 
astfel de om solicitînd „ra
baturi" la viața personală, 
eschivîndu-te de la obligați
ile de membru al unei co
lectivități care nu poate 
funcționa optim decit prin 
coeziune și omogenitate. 
Dar dacă pentru calificarea 
în meserie există doar cîte 
un examen pentru fiecare 
nouă treaptă urcată, cealal
tă calificare cere un exa
men conjinuu la care „cori
gentele" atîrnă greu și nu

„Meștere, zice, dacă pui 
mina pe mine și mă pri
mești învățăcel, in șase luni 
mă prezint la examenul de 
calificare 1“ Termenul ml 
se părea prea redus pentru 
însușirea unei meserii, dar 
simțeam că se poate. Și s-a 
putut. Astăzi, Stan Slabu 
și-a terminat și liceul seral 
și a susținut cu succes cel 
de-al treilea examen pen
tru treapta a TII-a de cali
ficare. Apoi, a mai fost 
ceva : propria mea expe
riență de viață, atîta cît 
pot spune că am la 30 de

Aripile 
încrederii

Cum înțeleg comuniștii de la Combinatul de oțeluri speciale 
din Tîrgoviște răspunderea pentru pregătirea tinerilor muncitori
artificii. Au venit amlndol, 
și el, și ea, de la Hunedoa
ra, unde poposiseră să în
vețe meserie temeinică, 
cobOrînd în cetatea hunia- 
zilor tocmai din Bistrița- 
Năsăud. Ea a terminat in 
1974 un curs special postli- 
ceal de electrotehnică, după 
care a cerut să lucreze cot 
la cot cu soțul ei. in a- 
ceeași echipă. El a învățat 
meseria de oțelar în cetatea 
de foc a Hunedoarei de la 
meșterii Pavel Bulzea și 
Nicolae Farcaș, pentru a-i 
putea instrui la rîndul lui, 
astăzi, pe cei mai tineri ca 
el. Au un fiu, Gheorghiță, 
care merge spre trei ani, 
lăsat deocamdată spre îm- 
bucurarea bunicilor tocmai 
în Prundul Bîrgăului.

îl întreb pe Rus, în mi
nutele de răgaz, atunci cînd 
se poate „rupe" de la tre
burile cuptorului : care este 
cea mai grea dintre cele 
două calificări la care își 
supune ortacii — cea in 
meserie sau ceva în viață ?

— Ambele sînt la fel de 
grele — îmi spune el — dar 
una fără alta nu se poate

pot fi trecute apelînd me
reu la circumstanțe atenu
ante.

— Bine, dar sînt tineri...
— Tinerețea devine o cir

cumstanță agravantă și nu o 
scuză atunci cînd compor
tamentul cuiva în viață, in 
societate Iasă de dorit.

— Ce v-a incitat la lan
sarea chemării de acum doi 
ani ?

— Am „copt-o" mult, ca 
pe o șarjă de oțel deosebit. 
După cum vedeți, nu sînt 
un om prea bun de gură. 
Și mă temeam să nu mi se 
spună de către colegi : 
„Ce-ți trebuie să te legi la 
cap cînd nu te doare ? Ai 
meseria ta, ai echipa ta for
mată, cine vrea să învețe 
n-are decit să se școlească 
și să fure meseria trăgind 
cu ochiul..." Atunci, oțelă- 
ria abia se pregătea să in
tre în funcțiune la întreaga 
ei capacitate și multi dintre 
tinerii care lucraseră la 
construirea ei ca muncitori 
necalificați ar fi vrut să 
devină oțelari. Unul dintre 
cei mai tineri, Stan Slabu, 
mi-a lansat o provocare :

ani, dar știți că, astăzi, ex
periența nu se mai măsoa
ră cu vîrsta, ci mai ales 
cu cantitatea de Cunoștințe 
acumulate. Pe mine m-au 
învățat doi meșteri de elită, 
și nu mi-a trebuit prea 
mult, ca să pătrund cele 
mai multe din tainele me
seriei. Terminasem școala 
profesională la „Oțelul 
roșu", dar adevărata mese
rie de siderurgist nu se în
vață decît la cuptor, cu un 
ochi pe carte și cu 'altul la 
metalul topit.

— Și viața ?
— Păi tocmai asta e. Să 

știi ce vrei, adică să vrei 
să fii om ! Poate că noro
cul meu a fost și ea — îmi 
arată spre soție — între
bați-o.

O întreb. Zîmbește. Are 
surîsul acela care cheamă 
surîs. dind întotdeauna si
guranță celuilalt asupra ta 
însăți, reconfortîndu-1 pe 
toți cei din jur.

— întreabă-i pe ei — îmi 
spune Florica Rus — ară- 
tînd spre cei trei tineri.

— A fost greu ? — îl în
treb pe Constantin Savu.

— N-a fost ușor, dar încă 
nu s-a terminat. La în
ceput, credeam că n-o să 
fac față, că n-o să rămîn. 
Apoi mi-am dat seama că 
meșterul avea dreptate 
spunîndu-mi : „Cine rămî- 
ne aici un an, rămine !“ 
Acum n-aș mai pleca pen
tru nimic în lume.

— După ce băieții și-au 
obținut calificarea, ați ră
mas împreună. Ce poate 
astăzi fiecare dintre ei ?

— Simplu și ușor de ve
rificat : cei trei pot da 
șarja singuri. Și trebuie să 
știți că aici se produc 70— 
80 mărci de oțeluri și, in
tr-o singură zi, schimbăm 
cîte trei tipuri, uneori de la 
o șarjă la alta.,

— Și cei care v-au urmat 
chemarea ?

— Probabil că au simțit 
același lucru ca mine. Că, 
pretutindeni, întîlnim tineri 
setoși de învățătură, inteli- 
genți și cu mîini de aur, 
care nu așteaptă decît alto
iul de maturizare și respon
sabilitate. învață-i cu te
meinicie să facă ceva, țin-te 
de ei pas cu pas căutînd 
să-i înțelegi și să le dai 
aripi și apoi, cînd îți dai 
seama că merită, că și-au 
însușit tainele meseriei, a- 
cordă-le încredere. Nu te 
vor dezamăgi. Știți ce În
seamnă ca în actualul cin
cinal, al revoluției tehnico- 
științifice. fiecare muncitor 
de înaltă calificare să cali
fice în muncă doi tineri pe 
semestru, douăzeci în cinci 
ani ? Practic, demonstrația 
faptului că, în 1980. cînd 
învățămîntul obligatoriu va 
fi de 12 ani și cînd toți ab
solvenții care părăsesc șco
lile intrind in viața produc
tivă vor fi bacalaureați. 
imensa majoritate a tineri
lor din fabrici și uzine își 
vor fi obținut calificarea.

— Și acum, cînd expe
riența și-a dat examenul ?

— Examenul continuă. Cu 
fiecare dintre băieți, dau și 
eu un examen. Cînd cîștig 
sînt fericit, cînd simt că 
pot să pierd sufăr. Dar nu 
mă las, căci acum nu se 
mai lasă ei... Gata leilor, 
la treabă căci ne cheamă 
cuptorul.

Se încărca metalul pentru 
o nouă șarjă.

Ioan GRIGORESCU

Zîmbete 
pentru bucuriile 

muncii
într-un moment de răgaz, o 
discuție despre bucuriile și 
Împlinirile unei zile de muncă 
intre tinerele muncitoare din 
atelierul de manometre meca
nice ol întreprinderii de meca

nică fină din Capitală

Foto : E. Dichiseann

S-au căsătorit 
ca să facă nuntă

Primăvara anului 1974. La 
Mereni, localitate așezată in 
„bărăganul" vestitei recolta 
a județului Constanta, a- 
vea loc adunarea generală 
a membrilor cooperativei 
agricole. Pe ordinea de zi, 
alături d« problemele mun
cii curente ale campaniei 
agricole — alegerea unui 
nou președinte.

Ion Mareș, cel ales, fu- 
»ese ani de-a rîndul bri
gadier, iar soția lui lu
cra într-o brigadă de 
cimp. Apoi fus ase pro
movat în funcția de vice
președinte al consiliului 
popular comunal. Om tinăr, 
cu putere de muncă și ex
periență, cum ți socoteau 
localnicii.

Se angajase atunci să 
nu precupețească nici un 
efort pentru a fi la înăl
țimea încrederii, să fie 
primul om care să lupte 
pentru întărirea averii ob
ștești, să fie exemplu de 
cinste și corectitudine.

Și iată tă în primăvara 
anului acesta, la Mereni are 
din nou loc o adunare ge
nerală a cooperatorilor, care 
și-a propus 1» ordinea de zi 
înlocuirea președintelui 

'•*  Ion Mareș « odată cu 
el a contablului-șef, a 
doi șefi de fermă și a 
doi economiști de fermă, 
după ce în ajun avusese 
loc plenara comitetului co
munal de partid care ho- 
tărîse excluderea acestora 
și a șefului postului de mi
liție, Ion ParascWv, din 
rîndul comuniștilor. Moti
vul : prejudicierea avutului 
obștesc și însușirea, fără 
muncă, în interes penonal, 
a unor sume de bani si bu
nuri materiale.

Am plecat la Mereni în- 
tr-una din aceste zile de 
vară pentru a reconstitui 
faptele. Dar satul parcă era 
pustiu, încremenit sub do
goarea soarelui. Nici pe 
străzi, nici în curți și nici 
hi sediul cooperativei agri
cole sau al consiliului 
popular nu întîlneai pe ni
meni. Toată lumea era la 
cîmp și acolo aveam să a- 
flu cu greu aceste întîm- 
plări pentru că oamenii nu 
vor să și le mai aminteas
că. rămînînd în schimb cu 
morala lor. cu învățătura

care trebuie să dăinuie pen
tru totdeauna.

...Doi ani la rlnd, în ul
timul timp, campaniile agri
cole, în special cele de vară 
și de toamnă, care solicită 
multă muncă manuală, la 
întreținerea culturilor și la 
recoltat, au fost tot mai 
grele la Mereni. Cauzele ? 
Insuficiența brațelor de 
muncă, conducerea coope
rativei demonstrînd aproa
pe statistic că majoritatea 
bărbaților lucrează la 
S.M.A., la complexele zoo-

(implu o sfidare a bunului 
simț, a obligației elemen
tare de a nu lăsa să se 
prăpădească pe cimp truda 
muncii lor de un an, păr
ticică din pîinea și din re
colta întregii țări. Situația 
aceasta a atins coarda cea 
mai gravă în momentul în 
care cooperatorii au aflat 
un fapt de-a dreptul incre
dibil : șefii fermelor nr. 2 
și 3. Badea Veta și Nurla 
Vilaver, împreună cu eco
nomiștii Gheorghe Ene și 
Omer Nejmedin, au întoc-

raschlv, omul care ar fi 
trebuit să fie printre pri
mii apărători ai legalității, 
nu și-a trimis soția nici 
măcar să semneze statul și 
să încaseze banii, ci, nerăb
dător, s-a prezentat el. is
călind „pentru". La anche
ta care a urmat s-a dove
dit că Ion Paraschiv își 
mai însușise și altădată nu
meroase bunuri materiale 
din cooperativă : o baterie 
pentru automobilul perso
nal, materiale pentru con
strucția garajului etc. De

Dacă ți-ai pierdut cinstea, 
nu mai ai ce pierde...

Un „caz“ care evidențiază cu putere solidaritatea 
obștii în apărarea bunurilor sale, a normelor eticii 

și echității socialiste

tehnice din împrejurimi, 
în Unitățile industriale 
etc. La cimp. pentru 
prașilă, pentru recoltat și 
alte lucrări rămîneau mai 
mult femeile. Iar ogoarele 
cooperativei însumează 3 500 
de hectare, din care cele 
mai mari suprafețe sint 
cultivate cu prăsitoare : 
porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, soia, legu
me etc. Explicația aceasta 
a fost dată și pentru faptul 
că din recolta anului trecut 
o suprafață importantă de 
porumb a fost recoltată a- 
bia în ianuarie, iar o mare 
cantitate de sfeclă a fost 
scoasă abia în februarie, 
după ce trecuse iarna peste 
ea, injumătătind-o. Ar fi 
fost o explicație plauzibilă 
dacă într-adevăr toată su
flarea satului, toți membrii 
cooperatori ar fi muncit cu 
rivnă la efectuarea acestor 
lucrări șl nu le-ar fi putut 
face față. Dar de la o vre
me soțiile unor „șefi" își 
făcea1 a veacul acasă, măci- 
nînr tu-ș» timpul în discuții 
— atitudine pe care coope
ratorii au socotit-o pur șl

mit state fictive pentru 
retribuirea soției preșe
dintelui cooperativei agri
cole și a soției șefului 
postului de miliție cu cîte 
1 500 de Iei, contravaloarea 
recoltării a cîte unui vagon 
de sfeclă, deși ele nici mă
car nu aflaseră în ce par
te erau cultivate solele cu 
această cultură. Și, că- 
lăuzindu-se după princi
piul că „cine împarte par- 
te-și face", șefii de fermă 
și economiștii respectivi își 
înscriseseră și ei pe statul 
respectiv soțiile sau fiicele 
— care de asemenea nu vă
zuseră cimpul — și astfel 
„rotunjiseră" din condei in 
jur de 3 000 lei pentru fie
care. Contabilul-șef al coo
perativei, Dumitru Popescu, 
care mai fusese avertizat 
de adunarea generală pen
tru neglijentă și mai fusese 
sancționat de organizația de 
partid cu vot de blam pen
tru aceleași motive, a în
chis ochii și a aprobat. La 
rîndul Iul, președintele coo
perativei, Ion Mareș. și-a 
frecat palmele bucuros de 
„ciștigul" soției, iar șeful 
postului de miliție, Ion Pa-

asemenea, șeful și econo
mistul fermei nr. 3 au „va
lorificat", în interes perso
nal, 7 500 kg floarea-soare
lui din recolta obștii.

— La drețrt vorbind, ne 
relatează secretarul comite
tului comunal de partid. 
Ragaip Denisleam, pină la 
urmă cooperativa n-a fost 
păgubită din punct de ve
dere material, pentru că 
atît sumele respective, cit 
și bunurile au fost restitui
te imediat de către cei vi- 
novați datorită vigilenței 
comuniștilor, a tuturor coo
peratorilor. Dar oamenii 
sint obișnuiți să nu admită 
necinstea și înșelătoria nici 
cit negru sub unghie.

— Sint femeie de 60 de 
ani și membră de partid 
din 1946. peste un an voi 
ieși la pensie, ne spune 
Paraschiva Angheloiu, șefa 
unei echipe de femei 
care lucrează la ferma 
legumicolă, dar n-am cre
zut că tocmai cei pe 
care i-em ales să apere 
averea obștii, s-o gospodă
rească și să muncească cot 
la cot cu noi, în fruntea 
noastră, să se abată de la

—ă
normele cinstei și să se în
frupte pe nedrept din ave
rea tuturor. E adevărat, 
pagubele au fost recupera
te, la drept vorbind n-au 
fost nici prea mari — în 
total 11 000 lei — dar 
cea mai mare pierdere e 
cinstea celor Vinovați.

împărtășind aceleași sen
timente, care sint ale tutu
ror, ing. șef al cooperativei, 
Damian Avramescu, care 
este acum și noul pre
ședinte, și pe care abia am 
putut să-l găsesc pe cimp, 
alergînd de la o combină 
la alta, de la o fermă la 
alta, ne spunea :

— Oamenii și-au dat 
seama încă o dată cît de 
solidari sînt în apărarea 
averii obștești și că spiri
tul de dreptate și echitate 
socialistă sînt cîștiguri că
rora nimănui nu-i este în
găduit să le aducă atinge
re. Iar confirmarea și do
vada cea mai concretă este 
faptul că, deși sîntem în 
cel mai greu virf de cam
panie. cind avem de irigat 
și întreținut peste 2 000 
hectare de prăsitoare și de 
recoltat 1 000 hectare de 
păioase, înregistrăm cea 
mai mare participare Ia 
muncă din partea întregii 
suflări a satului. Pînă și 
copiii de școală, aflați în 
vacanță, s-au constituit in 
echipe, la prașilă si irigat 
și participă zilnic cîte 50—60 
la muncile cimpului. Iar sa
tisfacțiile noului an au și 
început să apară. Deși avem 
secetă, am recoltat cea măi 
mare producție de orz din 
istoria cooperativei. 4 700 
kg Ia hectar, cu 300 kg pes
te plan, grîul are spicul în
cărcat și ne va da o pro
ducție bună. la porumb 
udăm zi și noapte pentru a 
nu se simți lipsa apei.

...Cînd am plecat din Me
reni, soarele intra în lanuri 
ca o pîine caldă, mare și 
rumenită, dar satul era 
încă „pustiu". Abia de a- 
cum încolo urmau să se în
toarcă din cîmp cei care îl 
umolu cu viata, cu bucu
riile lor. La Mereni. sub 
un cer senin d° muncă har
nică și cinstită, oamenii 
trăiesc bucurii statornice.

George M1HAESCU 
corespondentul „Scînteil"

— Promite-mi că o să fiu fericită.
— Cea mai fericită femeie din 

lume 1
— Și că o să fim mereu împreună.
— întotdeauna 1
— Promite-mi...
Atunci cînd se consumau dialogu

rile de mai sus, Al. B. și G.B. — am
bii domiciliați în Ploiești — se 
aflau încă în ajunul unuia dintre 
evenimentele de seamă din viața fie
cărui om — căsătoria. E adevărat, nu 
pentru prima dată își promiteau, re
ciproc, fericirea ; nu pentru prima 
dată se gîndeau, cu avîntul și pasiu
nea specifice vîrstei — el avea 24 
ani, ea 19 — la drumul pe care îl vor 
parcurge de acum înainte împreună, 
la rostul lor. Și totuși, acum jură
mintele se doreau mai ferme, promi
siunile mai pline de conținut. Așa. de 
pildă, la un moment dat, cei doi s-au 
înțeles ca, imediat după căsătorie, 
fiind de-acum doi, să facă unele eco
nomii, să-și cumpere împreună tot 
ceea ce au nevoie 
în casă — înce- 
pind „de la lin
gură", cum se 
spune în popor.

Dialogul de mai 
sus l-am auzit 
însă relatat nu în intimitatea căminu
lui celor doi — acum cînd căsătoria 
lor are deja un an — ci... în tribunal. 
Și nu într-un proces de divorț — 
cum ne-am fi așteptat, la prima ve
dere — ci într-un altul, de... împăr
țire a bunurilor comune ! Dar să 
luăm lucrurile de la capăt, așa cum 
s-au petrecut ele...

Cum spuneam, cei doi au hotărît, 
de comun acord, ca, imediat după 
căsătorie, să se ocupe și de. unele 
treburi mai „prozaice" ale acesteia, 
inerente oricărei gospodării : de 
„baza materială", ca să zicem așa. 
Pe lingă cadourile primite din partea 
părinților, rudelor și prietenilor cu 
ocazia oficierii căsătoriei, să-și facă 
rost, prin chibzuirea veniturilor pro
prii, de restul. De la lingură la tele
vizor, de la mașina de călcat la fo
tolii. Numai că, spre deosebire de 
imensa majoritate a tinerilor căsăto
riți, Al. B. și G. B. n-au vrut să urce 
„dealul" cu pasul, ci să sară dintr-o 
dată pină în vîrf. în loc să caute 
să-și realizeze dorințele prin eforturi 
proprii, așa cum foarte bine și te
meinic își propuseseră, au încercat să 
le realizeze pe toate deodată — și 
asta chiar din pragul și prin inter
mediul... căsătoriei. Așa că, pentru a 
face rost de bani, nu s-au apucat de 
muncă, de gospodărirea și chibzuirea 
veniturilor proprii, ci de... organiza
rea unei cît mai fastuoase nunți „cu 
dar". Motiv pentru care au renunțat 
imediat și la ordinea priorităților 
mai înainte stabilite : pe primul loc 
al necesităților a trecut nu prover
biala lingură, ci... deloc proverbia
lul... autoturism. (Dacă nu o „Dacia 
1 301", măcar' o „Dacia 1 300") ! Mai 
mult : odată cu înmînarea cuvenite
lor invitații, părinților, rudelor și 
prietenilor li s-au adus la cunoștință 
— pe căi mai mult sau mai puțin 
directe — și „necesitățile" de primă 
urgentă ale mirilor. Să țină seama, 
să știe cît dau !

Primii pași in afara sensului firesc

ancheta socială

al lucrurilor fuseseră deja făcuți, cei
lalți urmau de la sine...

— Cetățene Al. B„ de bună voi*  
și nesilit de nimeni o iei în căsătorie 
pe cetățeana...

Mai mult cu gîndul la ce și cît 
vor oferi nuntașii decît la recentele 
promisiuni de dragoste și stimă re
ciprocă, cei doi au spus „Da", au pri
mit florile și felicitările de rigoare. 
(O poză de atunci ni-i prezintă (încă) 
fericiți, plini de încredere unul în 
celălalt. Și în „hazardul" care, după 
opinia lor de astăzi, le-a jucat 
feste...).

Căsătoria a avut loc la 1 iulie. Nun
ta — la 2 august. Despărțirea — 
„definitivă", cum menționează soția, 
într-una din declarațiile din tribunal 
— a avut loc... cu 15 zile mai tîrziu. 
De ce ?

Nuntașii s-au dovedit și în acest 
caz oameni de omenie, săritori cînd 
este vorba de fericirea celor din jur. 
chiar dacă pretențiile acestora sînt 

ieșite din comun. 
De neomenie s-au 
dovedit a fi mirii 
înșiși. O dată ba
nii în buzunar, ti
nerii căsătoriți au 
hotărît să re

nunțe la mașină. (Lucru deloc
rău în sine ; in condițiile lor,
chiar salutar !). Cei doi n-au făcut
însă aceasta nici din chibzuială — 
banii ar fi fost mai bine investiți în 
altceva — nici din spirit de econo
mie. Hotărîseră că e mai bine alt
fel : să... împartă banii între ei, ca 
într-o „afacere", pe care tot împreu
nă o realizaseră. Lucru care s-a do
vedit a fi însă nu numai ceva mai 
complicat decît li s-a părut inițial, 
dar chiar dezastruos, fiecare dintre ei 
avînd o cu totul altă opinie în legătură 
cu împărțeala. Soțul opinează că, mai 
înainte de împărțire, din suma în 
cauză ar trebui să i se restituie in
vestițiile făcute de el personal. Soția 
nu este de acord ! Firesc este, după 
părerea ei — care, personal, n-a „in
vestit" nimic ! — ca din suma discor
diei să se scadă numai și numai su
mele investite de părinții ei. nu și 
celelalte ! Etc., etc... „Contradicții" 
din care cei doi au tras concluzia fer
mă că celălalt — și numai el ! — și-a 
călcat în picioare propriile-i jurămin
te, că „idealurile" sale de fericire 
au fost grav și iremediabil înșelate ! 
Așa că, după o lună de pregătiri de 
nuntă au urmat... numai două săptă- 
mini de căsnicie. (Și dacă cei doi nu 
se află încă în divorț — ceea ce nu 
le dorim 1 — bănuim că o fac numai 
și numai pentru că nu s-au hotărît 
care dintre ei să plătească cuvenitele 
taxe !). De apelat, tot au apelat însă 
la judecată : pentru ca justiția să de
cidă cum și in ce fel să fie împărțită 
suma discordiei. Iar cînd lucrul a fost 
definitiv stabilit, pe-aci ți-e drumul ! 
Au uitat că, de fapt — și de drept 1 
— sint soți, că ceea ce au urmărit — 
sau trebuiau să urmărească ! — a fost 
întemeierea unei căsnicii, nu parta
jarea banilor obținuți la nuntă.

Toate acestea pentru că și în acest 
caz, ca și în altele, s-a săvîrșit o gra
vă „confuzie" : în loc să facă nuntă 
pentru că se căsătoreau, s-au căsăto
rit pentru ca să facă nuntă. Confu
zie care trebuie evitată in toate ca
zurile I

Titus ANDREI

OPINII AI5
CITITORILOR

£

Mă simt dator 
să intervin...

„Am citit cu mult interes an
chetele «Nici muncă fără pîine. 
nici pîine fără muncă !». Sînt 
de mai multă vreme preocupat 
de unele cazuri de parazitism, 
izolate dar revoltătoare, pe care 
le observ în jui-ul meu — na 
scrie tovarășul ALEXANDRU 
MATEI, șofer, domiciliat in 
Chitila, str. Banatului nr. 2. Le 
voi reliata cu speranța că cei 
vizați se vor recunoaște, iar cel 
care de asemenea îi recunosc, 
cetățeni șl autorități din co
mună, vor adopta o atitudine 
mai fermă față de ei :

• în cartierul meu locuieșt» 
o femeie în vîrstă, de cîtev/ 
luni văduvă. împreună cu fit 
ei. Acesta din urmă, deși are 
frumoasa meserie de strungar și 
virsta de 40 de ani, nu este an
gajat nicăieri. Deseori, bătrîna 
femeie vine la noi în casă și își 
revarsă tot năduful care o ma
cină, zi cu zl, acum, la anii cînd 
ar fi trebuit să fie mulțumită 
pentru viața ei de muncă. Mă 
impresionează zbuciumul aces
tei femei, știu că a muncit atîta 
pentru ca familia să nu ducă 
lipsă de nimic. Iată că, în loc 
să stea liniștită, să poată privi 
în urma ei cu plăcere, să ad- / 
mire tot ce a realizat în viață, 
vede cu stupefacție cum casa 1 
se golește în fiecare zi, cum lu
crurile cumpărate de ea sint în
străinate pe te miri ce, de către 
fiul, care așa înțelege să-șl 
„cîștige" existența.

• Al doilea individ locuiește 
tot împreună cu mama lui, o 
femeie, la fel, în vîrstă. Vlăjga
nul mai are și un copil. de\ 
ani, rezultat al unei căsătorX 
destrămate datorită vieții lui' 
parazitare. Modul prin care Își ' 
cîștigă subzistența : braconaju’ 
Pescuiește în apele Colentine 
fără permis, și vinde, ceea ce 
prinde, cui apucă. Rezultatul a- 
cestor chilipiruri : beții și scan
daluri repetate, fără ca cineva 
să intervină.

• Despre al treilea caz se pot 
spune aceleași lucruri, plus vi
ciul jocurilor de noroc. Mă în
treb : este necesar ca acești oa
meni (deja certați cu legea) să 
comită și alte fapte pentru ca 
societatea să intervină ?“.

Ceea ce dau un plus de forță 
de convingere scrisorii sînt 
franchețea și nemulțumirea cu 
care autorul rîndurilor vorbește 
despre o perioadă — de altfel 
foarte scurtă — din viața lui : 
„Mărturisesc sincer că și eu, 
cînd aveam vîrsta de 18 ani, am 
gustat cîtăva vreme această 
viață fără rost. Tocmai de 
aceea mă simt dator să inter
vin".

Politețe in... 
sens unic?

Nu o dată profesorul FLORIN 
ANGHEL din Pitești s-a făcut, 
prin scrisorile sale, „acuzato
rul" celor care, în diferite îm
prejurări, atentează la civiliza
ția locului public, profită de a- 
nonimat pentru a vehicula „cu
rajul" vorbei grosolane, al lip
sei de respect. Alte multe rin- 
duri primite de la diferiți co
respondenți dovedesc că strada, 
parcul, magazinul, sala de cine
matograf, tramvaiul au mai 
întotdeauna „profesori de diri- 
genție" din rîndul cetățenilor, 
oameni de opinie care, în mod 
fericit, intervin și fac morala 
cuvenită celor nu îndeajuns de 
limpeziți asupra tuturor cerin
țelor comportării cuviincioase. 
Cel mai adesea, acești activiști 
voluntari și necunoscut! ai bu
nei cuviințe sînt oameni în 
vîrstă, cu atita experiență de 
viață.

De data aceasta însă, cu ne
dezmințita sa exigență, profeso
rul Anghel ne transmite o ipos
tază inversă, li facem loc con
vinși ca și dînsul că nu e 
lipsită de semnificație. Iată scri
soarea :

„Locul acțiunii : modernul 
complex alimentar «Miorița» 
din centrul municipiului Pitești. 
Vinzătoarele sînt, în general, a- 
tente și operative, ceea ce duce 
la evitarea așteptărilor. Dar, 
iată, la un moment dat. apare 
un bărbat venerabil ca înfăți
șare, cu o ținută marțială, im
pozant prin părul său alb. H 
știam din vedere. Este de o 
vîrstă cu mine. Adesea face mo
rală celor care nu sînt sau i s*  
par dînsului că nu sint sufici
ent de respectuoși. E drept, a- 
bia în prezent îmi dau seama 
că reacțiile lui nu priveau res
pectul în general, ci respectul 
față de el. Mă rog ! Anteceden
tele nu mai interesează. Intere
sează că. in momentul relatat... 
o lua prin față.

Proteste din partea cumpără
torilor. Inutil. Omul nostru as
culta reproșurile cu dispreț su
veran. Afișa o alură flegmatică, 
disprețuitoare față de „vulgul 
gălăgios" Dar calmul impertur
babil și mimica Iui nu consti
tuiau decît o mască. Imediat ce 
vinzătoarea a refuzat să-l ser
vească preferențial, insul a dat 
de-o parte și morga și falsa in
diferentă și a înjurat-o pe tata 
în halat.

Cei de față s-au simțit ruși
nați să-i mai zică ceva, ruși
nați de părul său alb. Noi. cei 
cu tîmplele ninse, pretindem, in 
mod justificat, să fim respectați. 
Dar pentru aceasta nu trebuie 
să fim. la rîndul nostru, res
pectuoși ? Oare politețea e va
labilă doar în sens unic ?“
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" ■> grădinița nr. 12 din Tg. Mu- 
ap Beatrice, în virstă de 
învață poeziile singură, 

j că micuța Beatrice a in
ii să citească — și încă foar- 
ine — încă de cind avea... 
u anișori. A învățat uimitor 
epede de la bunicii ei, mari 
tori de lectură. Prichindeii, 

olegii ei de grădiniță, o ascul- 
A ca vrăjiți. Și ea citește de 
parcă s-ar juca.

— Ce faci, Beatrice, citești 7
— Nu. Mă joc...
Joacă-te, Beatrice I...

11 prieteni 
cunoscuti 
la nevoie

faVasile Ionescu, muncitor 
Întreprinderea de utilaj chimic 
fi forjă Rm. Vilcea, a suferit un 
accident. După prompta inter
venție a medicilor, s-a ivit ne
cesitatea unei mari transfuzii de 
singe, fără de care viața mun
citorului nu mai putea fi sal
vată. Aflați in practică in între
prindere, 11 elevi au sărit ime
diat in ajutorul celui accidentat. 
A doua zi, după orele de prac
tică, cei 11 s-au dus din nou la 
spital să se intereseze de starea 
sănătății omului. Nu mică le-a 
fost bucuria cind acesta i-a in- 
timpinat cu zimbetul pe buze. :

— Vă mulțumesc. Vă mulțu
mesc din toată inima 1

Una din sase
9
in stația, Miercuri, 7 iulie,

| C.F.R. Birlad. Gară mare, lume
1 multă. Trenuri vin 

pleacă. Trenuri de călători, tre
nuri de marfă. Peronul este in- 

j țesat de oameni, dar îmbulzeala 
Icea mare e in fața caselor de bi

lete, mai ales intre orele 15,45 și 
16,37. In acest interval, de mai 
puțin de o oră, in gara Birlad

I sosesc și pleacă acceleratul 345 
Galați—Timișoara (ora 15,48), ac
celeratul 612 lași—București 
116,12), cursa 6442 Birlad—-Galați 
(15,56) și cursa 6315 Birlad—Iași 
(16,37). Patru trenuri, care mai 
de care mai solicitate de călători, 
de navetiști, de grupuri de elevi 
excursioniști. Sint in gară șase 

ise de bilete și ar fi suficiente 
..entru vinzarea biletelor și evi- 

„ tarea aglomerației. Dar. din cele 
țșase nu este deschisă decit una

■ singură — casa nr. 2.
' — Din ce cauză 7 — o intre-

i bdm pe casiera de la nr. 2.
/ — Din cauză că așa e la noi tn
I zilele, de miercuri, cind e numai 

o casă de serviciu. E bine ?
Nu e bine. Dar mai bine să 

I așteptăm răspunsul forului com
petent.

. Căldură 
I la... gheață
IPe amîndoi îi cheamă Aurel. 

Care va să zică, tizi : Aurel Ne- 
delcu și Aurel Ovezea. Amîndoi

I funcționau ca gestionari la de
pozitul de înghețată al I.C.I.L. 
Prahova, din Ploiești. Cei doi

Itizi aveau și aceeași meteahnă : 
făceau să dispară din depozit 
mari cantități de înghețată.

ICum 7 „Păi — spuneau ei — s-o 
fi topit de căldură". Numai că 
înghețata nu se topea de căldură, 
ci era „valorificată" pe cont 

I propriu de cel doi gestionari.
Cînd s-au verificat scriptele și 
s-au judecat faptele „la rece", 

Is-a văzut că valoarea înghețatei 
„topite" de cei doi se ridică la 
mai multe mii de lei. Fapt pen
tru care pe cei doi îi trec... căl- 

I durile.

Felicitări
Din cauza unei descărcări e- 

' lectrice a izbucnit un incendiu 
I Ia Întreprinderea de prelucra

re a tulpinelor de in și cinepă 
| Suceava. In ajutorul celor de 

aici au sărit imediat muncitorii 
din schimbul II de la întreprin
derile industriale din apropiere 

1 Printre ei s-a numărat și me- 
| canizatorul Vasile Mateiciuc, de 

la I.F.E.T. Ore in șir, alături de 
I pompieri, mecanizatorul s-a lup- 
. tat cu fumul și flăcările, fiind 

protejat de puternice jeturi de 
apă. El a condus un utilaj, cu o 
rară tndeminare, contribuind la 

I salvarea bunurilor și diminuarea 
la minimum a pagubelor. La 

I sflrșit, muncitorii și pompierii 
Ii-au adresat cele mai fierbinți 

felicitări. La care se adaugă și 
ale noastre.

| „N-am bule- 
I tin, pentru 
' că... nu am!“
IS-a întîmplat la Liceul meta

lurgic din Slatina. La concursul 
Ide admitere, care a avut loc în 

aceste zile, candidații trebuiau 
să se prezinte cu buletinele de 
identitate. O cerință firească, 

I necesară, legală. Iată însă că,
printre candidați, s-au aflat și 
cîțiva elevi care nu au putut 

I prezenta examinatorilor buleti
nul de identitate, pentru că încă 
nu împliniseră 14 ani 1

I— N-aveți buletine, nu lntrați 
la examen — a sunat, categoric, 
ordinul’ conducerii școlii, în loc 
să se găsească o soluție.

IUnul dintre elevii în cauză, cu 
lacrimi în ochi, și-a luat inima 
in dinți și a întrebat :
— Cu ce sint eu vinovat că nu 

am buletin ? Nu am, pentru că 
...nu am !

Dar nici el, nici ceilalți colegi 
Ifără buletine n-au găsit înțele

gere, fiind frustrați de șansa de a 
se prezenta la concurs odată cu 

I colegii lor.
Peste o lună sau două vor avea 

și ei buletine, dar...

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

și trenuri

Studiul organizat 
al documentelor 

Congresului educației 
politice și al culturii socialiste

Agitație vizuală eficientă, nu numai decorativă

însușirea de către comu
niști, de către toți cetățenii 
a ideilor cuprinse în cuvîn- 
tările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la marele forum 
și în celelalte documente 
adoptate constituie o preo
cupare de seamă a comi
tetului comunal de partid 
din Gherăseni, județul Bu
zău. După o întîlnire cu în
tregul activ de partid — 
pregătită cu ajutorul secre
tarilor celor nouă organi
zații de bază și al celor 73 
de agitatori — în care prin
cipalele probleme au fost 
discutate pe capitole, s-a 
trecut la o activitate sus
ținută de popularizare In 
rîndul celorlalți locuitori, 
în acest scop, cadrele di

dactice, toți intelectualii 
din comună, in număr de 
peste 50, au fost reparti
zați în cele 15 circumscrip
ții electorale. Aceștia orga
nizează seara, după lucru, 
întîlniri cu grupuri restrîn- 
se de cetățeni la casele de 
citit din circumscripții, pre- 
zentînd conținutul docu
mentelor, răspunzînd la în
trebări și ajutindu-i pe oa
meni să înțeleagă mai bine 
pe ce căi pot contribui la 
traducerea lor In viață, la 
educarea și formarea omu
lui nou al societății socia
liste.

Despina TEUTOC, 
secretara Comitetului 
comunal de partid 
Gherâseni—Buzâu

Agitația vizuală, ca mo
dalitate a muncii politico- 
educative de antrenare a 
comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii la Îndepli
nirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă, reu
șește cu adevărat să Revi
nă eficientă atunci cînd se 
manifestă ca o prezență ac
tivă în viața colectivelor de 
muncă, mereu în ofensivă.

La sediile unor unltăti 
din municipiul Alba Iulia, 
aparținînd întreprinderii 
județene de construc- 
ții-montaje Alba, sînt așe
zate la vedere panouri mari, 
lucrate cu grijă, care ne a-

rată obiectivele întrecerii 
socialiste din acest an ale 
colectivelor respective. O 
inițiativă bună, firește. Dar 
rubricile care trebuie să 
înfățișeze la sfîrșitul fiecă
rui trimestru stadiul înde
plinirii angajamentelor sînt 
goale, deși a trecut deja o 
jumătate din anul în curs, 
iar la unii indicatori ai În
trecerii rezultatele sînt 
foarte bune pentru a fi 
popularizate. Astfel, panoul 
de la șantierul 1 și cel de 
la secția de utilaj-transport 
au rămas intr-adevăr doar 
cu funcție formal-decorati- 
vă. Nici gazetele satirice nu 
se remarcă, la unitatea a-

...
mlntltă. prin actualitate. 
Unde sint caricaturile și e- 
pigramele incisive 7 In 
urmă cu clteva luni, tova
rășii din biroul organiza
ției de partid de la sec
ția de utilaj-transport au 
discutat ce denumire să 
dea gazetei satirice. Tot 
discutind însă despre denu
mire, au uitat chiar și de... 
gazetă. Ce mai țin minte 
este că voiau să facă „o 
gazetă de perete mare, fru
moasă". Neexistînd însă, 
gazeta visată joacă șl ea 
tot un rol „decorativ" : le 
Înfrumusețează... intențiile.

Ștefan DIN1CA 
corespondentul „Scînteii”

„Tineretul șl tinerețea" - o interesantă tema 
pentru adunarea generală

Controlul fie partid... 
pe teren

Autocamionul ROMAN- 
DIESEL 21 Bz 2314 din 
subordinea Autobazei nr. 1 
Buzău este oprit pe șoseaua 
Brașov—Făgăraș și șoferul 
— Alexandru Tănase — 
rugat să coboare.

— Ne iertați că vă tntre- 
rupem călătoria. Sîntem 
din partea comitetului de 
partid de la întreprinderea 
de autocamioane din Bra
șov și am vrea să știm 
cum se comportă în ex
ploatare mașina pe care o 
conduceți, ce observații ați 
avea de făcut...

Raidul-anchetă la șosea, 
așa cum arată și imaginea 
de mai jos, este una din 
modalitățile folosite curent 
de comitetul de partid 
din întreprindere pentru 
antrenarea tuturor compar
timentelor productive la 
îmbunătățirea calității au
tocamioanelor. Reprezen
tanții principalelor secții 
de producție și ai C.T.C.- 
ului — care participă la 
raid — verifică pe loc 
autocamionul, notează e- 
ventualele observații criti
ce, sugestiile și propune
rile, iar dacă este cazul

fac chiar scurte instructaje 
cu conducătorii auto. Direc
torul clubului și reprezen
tantul stației de radio, pre- 
zenți la rîndul lor, asi
gură înregistrarea pe bandă 
a convorbirilor, astfel ca 
întregul colectiv al între
prinderii să poată fi infor
mat operativ cu privire la 
comportarea autocamioane
lor date în exploatare, ob
servațiile oferind totodată 
interesante subiecte pentru 
analiza muncii, organizată 
imediat în secții, cu mun
citorii, inginerii-șefi și alți 
specialiști, cu responsabilii 
serviciilor C.T.C. în plus, 
se asigură legături cu în
treprinderile cooperatoare 
și beneficiare, iar prin 
clubul întreprinderii — și 
un sistem de coresponden
ță cu autobazele care ex
ploatează autocamioanele 
ROMAN-DIESEL produse 
la Brașov, în vederea so
luționării unor probleme 
de fabricație, exploatare și 
întreținere a mașinilor, de 
Instruire a conducătorilor 
auto.

Maria BABOIAN

Preocupările organizației 
de partid de la Teatrul de 
dramă și comedie din 
Constanța pentru întărirea 
continuă a vieții interne, 
pentru cultivarea unei ati
tudini. noi, socialiste, față 
de munca și menirea acto
rului, fac obiectul unui 
ansamblu de activități po
litico-educative. Un bun 
exemplu care atestă ase
menea preocupări îl consti
tuie adunarea generală de 
partid cu tema „Tineretul 
și tinerețea". Evident, cum 
era firesc și necesar, s-a 
discutat mai Intîi — la 
concret, cu exigență și spi
rit constructiv — despre 
activitatea și atitudinea ti
nerilor sosiți în acest co
lectiv în anii din urmă. Au

Raport
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de cooperative agricole de 
producție au fost și sînt 
considerate mai slab conso
lidate economic. Ele se află 
Intr-un contrast evident 
față de numeroase alte uni
tăți — unele chiar înveci
nate — care prosperă de 
la an la an.

In ultimul timp, senti
mentul de resemnare — 
care a generat această 
situație — a început să 
capete o replică severă 
din partea organizației ju
dețene de partid. Pe bună 
dreptate, comuniștii și-au 
spus că a trecut vre
mea angajamentelor for
male (clopoței care sună 
frumos) și a recoman
dărilor politicoase des
pre necesitatea dezvălui
rii și înlăturării lipsuri
lor — pe care de altfel 
toată lumea le cunoștea și 
le recunoștea. Forul jude
țean de partid a constituit 
un comandament învestit 
cu atribuții și răspunderi 
precise pentru redresarea 
situației. Pentru acțiuni d« 
schimb de experiență și în
trajutorare au fost stabi
lite coooerativele cu cea 
mai bună experiență, iar

fost subliniate contribuția 
tinerilor actori la îmbogă
țirea și susținerea reperto
riului, aportul lor conside
rabil la realizarea specta
colelor din afara teatrului, 
în același timp, comuniștii 
au analizat și atitudinea 
cîtorva actori de curînd re
partizați la Constanța care, 
înainte de a aștepta să 
realizeze ceva în acest tea
tru, formulează pretenții in 
neconcordanță cu propria 
muncă.

în același timp însă a- 
dunarea generală n-a oco
lit nici problema tinereții 
pe care trebuie s-o dove
dească toți lucrătorii din 
teatru. Fiindcă — s-a sub
liniat de mai multe ori ’n 
discuții — așa cum unii ac- 

despre măsurile 
membrilor biroului șl se
cretarilor comitetului ju
dețean de partid le-au fost 
încredințate spre răspun
dere cîte una din unitățile 
agricole amintite.

Am evocat aceste acțiuni 
și măsuri, care nu repre
zintă o noutate — despre 
ele s-a mai vorbit și în 
anii trecuțl — pentru că 
am aflat un episod petre
cut la o ședință a biroului 
comitetului județean de 
partid, în cadrul căreia s-a 
cerut să prezinte informări 
asupra modului în care 
au lucrat și lucrează 
cei învestiți cu sarcina 
de a ajuta cele 27 de coo
perative. în acest fel, răs
punderile încredințate di
feritelor cadre sînt măsu
rate concret prin acțiunile 
practice întreprinse de a- 
cestea în vederea îmbună
tățirii activității din cîmp, 
din zootehnie, prin para
metri economici, prin nu
mărul și efectul acțiunilor 
educative.

A venit, prin urmare, 
scadenta... răsnunderli. Ast
fel, în respectiva ședință, 
cel invitați să ia cuvîntul 
au vorbit nu despre ceea 
ce au „văzut" și „consta-

tori tineri trebuie să înveț» 
ce înseamnă spirit tine
resc de la Unii colegi mai 
vîrstnici, și unii actori cu 
stagii îndelungate trebuie 
să dovedească mai mult 
dinamism, mai multă pa
siune și receptivitate față 
de nou, mai puțin vede
tism și mai multă însufle
țire, Intr-un cuvînt să lu
creze în spirit mai tineresc.

Biroul de partid însuși a 
avut multe de reținut re
feritoare la îmbunătățirea 
activității sale de îndru
mare a organizației U.T.C. 
și a sindicatului, de edu
care a lucrătorilor din tea
tru — fie tineri, fie vtrst- 
nicrt.

G. MITROI

concrete
tat", nu despre Impresiile 
culese, ci despre măsurile 
pe care le-au luat împre
ună cu organele comunale, 
cu consiliile de conducere 
ale cooperativelor, despre 
problemele pe care le-au 
rezolvat la fața locului. A 

■ fost un raport al răspun
derii și sprijinului, concret 
care urmează să se reflecte 
In producțiile de cereale, 
plante tehnice, carne, lapte.

Au fost și unele răs
punsuri... fără răspuns. 
Răspunsuri din care a re
zultat că unii se dezbară 
mai greu de munca făcută 
„în general", se urnesc a- 
nevoie din birou, tovarăși 
ale căror nume pot fi Infi
nite doar pe lista reparti
zărilor de sarcini, dar sînt 
mal puțin cunoscute de 
către cei p« care trebuiau 
»ă-i ajute.

A sosit, cum spuneam, 
scadența răspunderii. Ap 
înțeles oare cei care au 
prezentat justificări și răs- 
punsUri nesatisfăcătoare 
privind propria activitate 
că tovarășii lor de muncă 
le cintăreau răspunsurile, 
răspunderile 7

Constantin MORARU

In liniște, despre 
zgomotele orașului...
...La miezul nopții, 

cetățenii din imobilul 
de pe strada Croitori
lor nr. 11 din Cluj-Na- 
poca au fost treziți din 
somn de zgomotul unui 
camion din care se des- 
cărcau materiale pen
tru o secție a coope
rativei „Arta jucării
lor".

...în aceeași noapte, 
un grup de tineri gălă
gioși mergeau prin cen
trul orașului cu tran
zistorul deschis pînă la 
refuz...

...Un chefliu, rătăcit 
printre noile blocuri 
din cartier, striga cît îl 
ținea gura: „Care-1, 
mă, blocul patru, că 
n-am cheia la mine ?“...

Vasăzică, s-a interzis 
claxonatul auto în ora
șe, în vederea asigură
rii liniștii publice, dar 
tot au mai rămas des
tule surse de poluare 
fonică, pe stradă, aca
să. Pornind de la ne
cesitatea asigurării li
niștii cetățenilor, muni
cipalitatea din Cluj- 
Napoca a inițiat o ac
țiune susținută de in
ventariere a tuturor 
surselor de zgomot. 
Astfel, au fost întoc
mite măsurători și stu
dii temeinic documen
tate din punct de ve
dere științific care s-au 
dezbătut în sesiuni de 
specialitate, precum și 
cu deputății în sesiuni 
ale consiliilor popu
lare județean și muni
cipal. Concluziile și ho- 
tărîrile stabilite au stat 
la baza proiectării și 
construcției noilor obiec
tive industriale, a no
ilor cartiere de locuit, 
la sistematizarea rețe
lei stradale, la orga
nizarea transportului în 
comun. în noul cartier 
Mănăștur. aflat In con
strucție. care va fi nu 
numai ce! mai mare si 
mai modern cartier din 
Cluj-Napoca. ci și cel 
mai liniștit. ansam
blurile de locuințe sînt 
în așa fel proiectate si 
executate îneît prote
jează interioarele de 
zgomotul străzii. De a- 
semenea, apartamen
tele din blocurile ce 
străjuiesc șoseaua na
țională E-15. intens 
circulată, dispun de cel 
puțin o cameră ampla
sată înspre partea li
niștită. Ferestrele aces
tora iînt bine izolate,

după o nouă tehnologie 
elaborată de specialiș
tii clujeni în colabora
re cu cei bucureșteni. 
Devierea circulației ca
mioanelor grele pe ar
terele care ocolesc cen
trul aglomerat contri
buie. de asemenea, la 
asigurarea unui cli
mat silențios.

Au fost luate, în ulti
ma vreme, și alte mă
suri pentru limitarea 
cîmpului de acțiune a 
Zgomotului. O seamă de 
secții și unități de pro
ducție ale cooperației 
meșteșugărești și ale in
dustriei locale amplasate 
în locuri dens populate 
au trebuit să fie dez-

0 experiență 
la Cluj-Napoca

afectate și mutate în 
hale industriale izolate, 
întrucît depășeau limi
tele admise de poluare 
fonică. Astfel. după 
cum ne relata dr. Con
stantin Țintea, șeful la
boratorului de medicină 
a muncii din cadrul 
Centrului județean anti
epidemic, din cartierul 
„Grigorescu" au fost 
mutate o secție de in
stalații, una de turnăto
rie și alta de tinichige- 
rie. întrucît depășeau 
cu mult decibelii admiși 
și nu au luat măsuri 
de remediere a surselor 
de zgomot, două atelie
re de tinichigerie care 
funcționau în plin cen
trul orașului au fost o- 
bligate, potrivit legii, 
să-și sisteze activitatea. 
La întreprinderea de 
produse oosmetice „Far
mec" s-a trecut la izo
larea fonică a utilajelor 
care provocau zgomot. 
O secție a unității „Me
talurgica" și una a coo
perativei „Solidarita
tea". care-și instalaseră 
utilaje zgomotoase chiar 
în pereții învecinați cu 
locuințele unor cetățeni, 
au fost obligate să le 
amplaseze in locuri mai 
potrivite. O sesizare a 
cetățenilor din preajma 
întreprinderii de repa
rații auto a fost rezol
vată favorabil. în sensul 
izolării bancului de pro
bă al motoarelor și a 
interzicerii parcării au
tocamioanelor. ce veneau 
pentru reparații. pe 
străzile din apropiere,

fiind Îndrumate acum 
spre locuri virane, izo
late. La rîndul lor, în
treprinderile „Poligra
fia" și „Someșul" au 
fost obligate să execute 
lucrări care să ferească 
de zgomot dăunător 
propriii muncitori, dar 
și locatarii din apropie
re. La propunerile co
lectivelor care au făcut 
măsurători in vederea 
stabilirii gradului de 
poluare fonică s-au 
luat măsuri de «am
plasare a stațiilor de 
transport tn comun, în 
sensul ca nici una să nu 
mai fie prea apropiată 
de școli, grădinițe, că
mine. internate, spitale.

O contribuție impor
tantă la asigurarea liniș
tii orașului o aduce cer
cetarea științifică. Ast
fel, grupa de acustică a 
Institutului de cercetări 
și proiectări Cluj-Napo
ca elaborează studii și 
experimentează mate
riale de proveniență in
digenă fonoabsorbante și 
fonoizolatoare destinate 
mediului industrial, cu 
eficientă tehnico-econo- 
mică ridicată și care se 
pretează la montare 
fără a perturba proce
sele tehnologice de fa
bricație.

Cu toate măsurile 
bune luate, la Clui-Na- 
poca mai sint încă a- 
genți poluanți care nu 
au fost neutralizați. O 
seamă de întreprinderi, 
printre care și cea de 
cazane mici și arzătoare, 
nu respectă întru totul 
legislația în vigoare în 
privința izolării fonice ; 
zbîrnîitul de zi și noapte 
a unor mari ventilatoare 
de la întreprinderea de 
morărit și panificație 
conturbă liniștea tocmai 
în zona de agrement 
Hoia, cea mai căutată de 
cetățenii municipiului. 
La acestea se adaugă cei 
care, prin comportamen
tul lor. tulbură liniștea, 
încalcă normele elemen
tare de conviețuire so
cială. Pentru depistarea 
și sancționarea lor ac
ționează echipaje mixte, 
formate din lucrători de 
miliție și uteciști. astfel 
că în ultima vreme nu
mărul „poluanților" de 
acest gen ai străzii 
a scăzut. Și bine ar fi 
să nu mai fie nici unul.

Al. MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

» Radu BOUREANU
Volumul de versuri „Planeta cu

rată", publicat nu de mult la edi
tura „Cartea românească" de sep
tuagenarul poet Radu Boureanu, 
continuă și dezvoltă, in chip firesc, 
o experiență lirică de aproape cinci 
decenii. în toată această perioadă 
ne-am obișhuit să aflăm în volu
mele sale motive literare predilecte, 
anumite modalități și tehnici utilizate 
frecvent, o tonalitate lirică care-i 
cristalizează personalitatea artis
tică în zona de interferență a tra
diției cu modernismul și-l individu
alizează în contextul mai amplu al 
poeziei noastre actuale. Cartea de 
față, împlinire de maturitate, ni se 
înfățișează ca un moment de echi
libru creator, ca un anotimp al cla- 
sicizării verbului liric în zarea lu
minoasă a unor idei înalte. înfăți
șate cu acea delicatețe și discreție 
a sentimentelor specifice poeților 
pentru care arta este un îndemn Ia 
cunoașterea de sine, un spor de 
bucurie și frumusețe.

în versul său, care respiră pașnic 
și egal, cu studiate fulgerări de ac
cente juvenile, vom regăsi, mai in
tens cultivate, acele motive speci
fice liricii de meditație, interogația 
asupra timpului văzut ca o oglindă 
în care încearcă să-și afle „imagi
nea intactă, conturele ființei iniți
ale" („Oglinda timpului". „Oglinda

Vreme frumoasă, 
vacanță reconfortantă 

pe litoral
— Cum e vremea pe litoral 7
— Bună pentru vacanță — na 

răspunde tovarășul C. Gheorghiu, 
director general adjunct al Centra
lei O.N.T. „Litoral". Temperatura 
apei a urcat în prima parte a lunii 
iulie, în unele zile, pină Ia 28 de 
grade, iar cea a aerului variază 
între 26 șl 30 de grade. Deci con
dițiile naturale se încadrează în 
perioada optimă de însorite. Apro
pierea punctului „de vîrf" al sezo
nului se simte în întreaga acti
vitate a litoralului. Peste 300 de 
spectacole, de toate genurile, au 
„semnat" pînă acum în agenda 
culturală a vacanței. Spre sfîrșitul 
lunii, între 26 iulie și 1 august, 
vor avea loc tradiționalele „Ser
bări ale mării" — o adevărată pa
radă a jocului și portului popular 
românesc, a obiceiurilor din a- 
ceastă zonă a țării. în afară de o- 
dihnă, de plajă, de cură marină și 
tratament, oaspeților litoralului 11 
se oferă un bogat program de 
excursii, atît la monumentele isto
rice și arhitecturale ale Dobrogef, 
cît și în Delta Dunării.

— Ce alte noutăți de utilitate 
mai puteți furniza celor care nu 
și-au petrecut încă vacanta pe li
toral 7

— Cea mai importantă veste o. 
care o pot da este aceea că. dato
rită diversificării și sporirii capa
cităților de cazare (hoteluri, sat»

de vacantă, popasuri turistice, lo
cuințe particulare) avem condiții 
să primim în continuare oaspeți 
pe litoral. Recent, am trimis tutu
ror Oficiilor județene de turism și 
filialelor I.T.H.R. București locu
rile disponibile. Avem posibilitatea 
să primim oaspeți in hoteluri in 
serii de cite 12 zile, tn majoritatea 
stațiunilor. Iar posesorii biletelor 
beneficiază de o reducere cu 50 Ia 
sută a tarifelor de transport pe 
C.F.R.

Alte noutăți : la Mamaia s-au 
terminat lucrările de amenajare a 
unui parc natural ; in „satul de 
vacanță" din aceeași stațiune, an
samblul „Banatul" din Timiș sus
ține In fiecare seară spectacole 
folclorice ; In portul turistic „To- 
mis" (Constanța) se organizează 
zilnic scurte croaziere de-a lungul 
țărmului cu șalupe pentru cite 
patru persoane șl eu ambarcațiuni 
mai mari ; „Cuptorul de aur" din 
Eforie-sud oferă zilnic turiștilor o 
gamă variată de produse de pati
serie și simigerie : seri folclorice 
și mese pescărești se organizează 
ia complexele „Cătunul" si „Peli
canul" din Mangalia ; s-au amena
jat spatii speciale ca In toate sta
țiunile turiștii să poată efectua îm
pachetări cu nămol. Cronica litora
lului este, firește, mult mai bogată 
In noutăți.

C. PRIESCU

Inaugurarea unui modern
Vineți' la Moldova Nouă, impor

tant centru industrial dip sudul . Ba- 
natului, a fost inaugurat un modem 
spital cu 350 de paturi. Noul spital 
dispune de secții de medicină inter
nă, chirurgie, pediatrie și obstetrică- 
ginecologie. Tot aici a fost construi
tă și o policlinică cu cabinete de 
specialitate, care acordă consultații 
și asistență medicală populației ora
șului și celor din localitățile din jur.

spital la Moldova Nouă
în ultimii ani. In județul Caraș- 

Severin au fost date în folosință și 
alte complexe medico-sanitare, prin
tre care spitalele din Reșița și Ca
ransebeș, cu o capacitate totală de 
peste 1 400 de paturi, mai multe ca
binete, dispensare și policlinici, 
laboratoare de analiză și explorări 
funcționale.

(Agerpres)

Q ■ ■ ■ ■ O O
„PLANETA CURATĂ"
versuri de evidentă 

populate de cu
magică") 
înrîurire ...
noscute personaje ale mitologiei an
tice grecești. Bine cunoscut pentru 
estetica modernă pe care o cultivă, 
încluzia în lirică a elementului cla
sicizant se explică prin esența mo
ralizatoare a unei bune părți a scri
erilor lui Radu Boureanu. Sub apa
renta detașare a 
cîntărețulul ele
giac de o glacia- 
litate distantă — 
notă afirmată în 
lirica de maturi
tate — poetul ascunde de fapt o sim
țire patetică, un mod trepidant de 
a înregistra realul și, mai ales, de 
a-I trăi. Faptul că această stare au
tentică, organică se travestește în 
poezie într-o Imagine antlpodică 
nu face decit să confirme existența 
unui moralist discret, dar neîndo
ielnic preocupat de tîlcul etic, se
dus de posibilitățile pe care versul, 
poezia, arta in general le oferă 
creatorului de a fi prezent în viata 
cetății, de a oferi semenilor săi 
motive de reflecție.

Cea mal elocventă dovadă a exis
tenței acestei realități poetice 
se pare a fi lirica 
patriotică. Prezentă 
Întregii sale creații.

»au 
clasică,

rii de țară este, pentru Radu Bo
ureanu, o „carte 
un larg „fundal" 
„tot timpul
Istoriei patriei devine 
tru 
oferă 
tic își 
versuri :

de învățătură", 
în care se 

țării".

„rămîn 
natală / pe rădă- 

ttmp în stlncă / ...vioara 
cînte încă / pe partiturile 
/ citind 
care am 
mea de
de față 

se deschide

descifrabil numai de aici 
be culmea mea 
cin! de 
mea să 
neșterse 
te / pe 
cu țara

Cartea 
duri, 
turi și teme care ele însele merită 
a fi discutate. Dincolo însă de nu
meroasele posibile înțelesuri, pre
țuim la poet fidelitatea stator
nică față de poezia construită ar
monic, unind materialitatea sonoră 
a cuvîntulul cu valorile lui suges
tive de culoare șf aranjament în- 
tr-un tot. fn care fulgerul sponta
neității se ordonează într-o țesătu
ră lucrată cu migală, ca la acei 
creatori In piatră sau, pfnză. pen
tru care întregul se alcătuiește din 
detalii.

Predominant 
calitate tratată 
simboluri sau 
lung cizelate.

vede 
Cunoașterea 
temei pen- 

spre viitor, 
i“. cum plas- 
poetul aceste 

vrei să te vezi in 
viitor / caută-te 
în trecut, / as
cultă. pipăie tim
pul de față ; / 
urmele-n 
pezi

gîndprezent,
„semne de viață' 

intitulează i 
.Dacă

simfonicele trep- 
suit cu Stirpea, / 

griu și singe..." 
oferă și alte gîn- 

către orizon-

les- 
ale străbu- 

adesea din tărîmul 
/ memoria lor e scut /

ni 
de meditație 

de-a lungul 
poezia iubi-

nilor f se întorc 
de ceață 
material care ne apără". Așadar, o 
cultivare a memoriei trecutului nu 
de dragul abstract al trecutului, cît 
pentru marea sa încărcătură de
pilde, pentru marea capacitate de 
a lăsa „semne" în prezent și în vi
itor.

Fără a fi simplă contemplare a 
unui trecut încremenit sau adeziu
ne formală la o tradiție poetică, 
lirica lui Radu Boureanu captează 
emoția vie a sentimentului iubirii 
de patrie din straturile perene ale 
existenței noastre. Dincolo de su
nete și culori, de mișcarea diurnă 
a lucrurilor și zilelor, poetul as
piră spre timpul etern al patriei.

vizuală, de o pictu- 
cerebral. închisă în 
în metafore lnde- 

______ versurile cele mal 
izbutite din volum ne atrag 
limpezime șî frumusețe, prin 
citatea lor de a ne comunica 
piu și direct emoții poetice de 
să ținută.

prin 
capa- 
sim- 
alea-

Emil VAS1LESCU

Continuînd suita de articole privitoare la „Programul de dezvoltare 
a prestărilor de servicii în perioada 1976—1980", publicăm astăzi con
vorbirea avută cu tovarășul SZĂSZ DOMOKOS, vicepreședinte al 
CENTROCOOP.

— Care sînt principalele direcții 
spre care va fi orientată, în acest 
cincinal, dezvoltarea serviciilor coo
perației de consum din mediul rural?

— Conform planurilor pe care 
le-am elaborat, pe baza programului 
național de dezvoltare a prestărilor 
de servicii, pînă în anul 1980. volumul 
de activitate al unităților cooperației 
de consum va fi de două ori mal 
mare decit în 1975. Se va înregistra 
un ritm de creștere superior celui 
stabilit pe ansamblul sectorului de 
servire publică. în această perioadă 
vom acorda o atenție mai mare jude
țelor rămase, deocamdată, in urmă in 
acest domeniu. între care se nu
mără Alba, Bistrița-Năsăud. Bo
toșani. Caraș-Severin. Covasna. Dîm
bovița. Gorj. Ilfov, Teleorman. Vaslui. 
Vrancea.

Concomitent cu creșterea ofertei de 
servicii, se va Înregistra și o diversi
ficare sensibilă a lor. Astfel, față de 
numărul de 7 unități, cîte revin In 
prezent, în medie, pentru fiecare co
mună, ne-am propus ca pînă în 1980 
în fiecare comună să asigurăm func
ționarea a cel puțin 15 unități presta
toare de servicii — din care nu vor 
lipsi. In principal, croitoriile, unită
țile de lenjerie-broderie. cizmăriile, 
cojocăriile, tîmplăriile, lăcătușeriile, 
cărămidăriile, sifonăriile, brutăriile, 
unitățile de reparat obiecte de uz 
casnic, aparate de radio Și televizoa
re, unitățile de construcții și reparații

de locuințe. Se cuvine subliniat fap
tul că în comunele mai mari, care 
în anii următori vor deveni centre

dispunem în prezent, fapt care va 
permite ca peste trei pătrimi din 
sporul de servicii pe care îl vom 
oferi populației in acest cincinal să 
se obțină prin mai buna folosire a 
spațiilor actuale. în stabilirea profi
lului noilor construcții pe care le 
vom ridica vom acorda prioritate

Cum se aplică programul de dezvoltare 

a prestărilor de servicii 

RĂSPUNSUL COOPERAȚIEI DE CONSUM: 

Pînă in 1980- în fiecare comună, cel 
puțin 15 unități de servicii publice
urbane, numărul de unități de ser
vicii pe care ni le-am oropus să le 
organizăm pină in 1980 este de cir
ca 40.

— Ce măsuri se iau pentru dezvol
tarea bazei materiale de producție ?

— în primul rînd, s-au luat măsuri 
pentru construirea de noi unități, în 
același timp, vom acorda o atenție 
deosebită modernizării și consolidării 
activității tuturor unităților de care

unor servicii tot mai solicitate în pre
zent de populația sătească : întreți
nerea bunurilor electrotehnice șl 
electrocasnice, a aparatelor de radio 
Și a televizoarelor, repararea și re- 
condiționarea mobilei, repararea șt 
construirea de locuințe. Totodată, se 
vor dezvolta mai rapid serviciile cu 
specific rural: rotărie, dogărie, dul- 
gherie, fierărie, tinichigerie. lăcătuy»- 
rie. cărămidărie, dărăcit lina, argă- 
»it piei, cioplit piatra și altele. în

acest scop, vom întări colaborarea 
cooperativelor noastre cu cooperati
vele agricole de producție.

întrucît, în actuala etapă, nu est» 
nici posibil și nici eficient să con
struim unități de servire de toate ca
tegoriile în flecare comună, avem în 
vedere ca cererea de servicii în cele 
15 profile amintite să se asigure pînă 
în 1980 atît prin unități stabile, cît șl 
prin organizarea de ateliere mobile șl 
puncte de predare-primire a obiecte
lor aduse de clienți la reparat (repa
rarea propriu-zisă urmînd să se efec
tueze în ateliere centralizate). în ve
derea repartizării pe teritoriu a rețe
lei de unități și pentru dimensionarea 
mărimii acestora pe grupe de locali
tăți sînt în curs de elaborare o seria 
de normative orientative.

Ca o măsură aparte, menționez al
cătuirea unui program special pentru 
asigurarea necesarului de meseriași. 
Astfel, urmează să calificăm în acest 
cincinal — în școli postliceale, profe
sionale și la locul de muncă — peste 
6 000 de lucrători, iar o mare parte 
din actualii meseriași se vor policali- 
fica.

Dorim ca prin toate aceste măsuri, 
alături de aiutorul sporit pe care îl 
așteptăm din partea colaboratorilor 
noștri, mai ales pe linia aprovizionă
rii tehnico-materiale. să asigurăm 
condiții îmbunătățite de satisfacere a 
cerințelor de servicii ale populației 
din mediul rural, actualul cincinal 
constituind pentru noi o etapă deose
bit de importantă în dezvoltarea 
prestărilor de servicii de la sate.

Convorbire realizata da 
Mihai IONESCU
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A XXX-A SESIUNE A CONSILIULUI întoarcerea delegației române
DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC de la Berlin

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada R. P. Chineze

BERLIN 9 — Corespondentul nos
tru transmite : Vineri s-au Înche
iat, la Berlin, lucrările celei de-a 
XXX-a sesiuni a Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, la care au 
participat delegații din țările mem
bre : R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslova
că, Republica Cuba, R.D. Germană, 
R.P. Mongolă, R.P. Polonă. Republi
ca Socialistă România, R.P. Ungară,

Cuvintarea primului ministru 
al guvernului român, Manea Mănescu

Sesiunea noastră — a spus vorbi
torul — examinează probleme de im
portanță deosebită pentru dezvoltarea 
colaborării economice și tehnlco-știin- 
țifice dintre statele membre ale 
C.A.E.R., atît pentru cincinalul 
1976—1980, cit și pentru o perspectivă 
mai îndelungată. Aceste probleme sînt 
reflectate în documentele sesiunii, și 
delegația română apreciază că adop
tarea lor va favoriza extinderea în 
continuare a conlucrării rodnice din
tre țările și popoarele noastre.

Raportul Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. evidențiază succesele ob
ținute de țările membre ale C.A.E.Iț., 
în perioada 1971—1975, în realizarea 
planurilor naționale de dezvoltare 
er -omico-socială, in edificarea so- 
( mului și comunismului. Rezultat 

meii pline de abnegație a popoa- 
noastre, în fiecare din țările 

r» embre, aceste succese demonstrează 
că partidele comuniste și muncito
rești iși îndeplinesc -rolul de forță 
politică conducătoare a societății, con
firmă superioritatea noii orînduiri so
ciale, contribuie la creșterea presti
giului și puterii de atracție a socia
lismului pe plan mondial.

în această ordine de idei, primul 
ministru a subliniat realizările ob
ținute în anii 1971—1975, în opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate de către clasa mun
citoare, țărănime și intelectualitate, 
de întregul popor român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
faptul că, pe baza hotărîrilor adop
tate de Congresul al XI-lea, a Pro
gramului partidului, a Directivelor 
privind evoluția economico-socială a 
țării pînă in 1990, în actualul cincinal 
va fi continuată politica de dezvoltare 
accelerată a forțelor de producție, de 
industrializare socialistă, de introdu
cere largă, în întreaga economie, a 
cuceririlor științei și tehnologiei a- 
vansate.

în cadrul politicii de largă colabo
rare — a relevat tovarășul Manea 
Mănescu — România socialistă dez
voltă continuu relațiile economice și 
tehnico-științifice cu statele membre 
ale C.A.E.R., cu toate țările socia
liste, care dețin ponderea principală 
în schimburile sale economice ex
terne. Documentele adoptate de cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român stabilesc drept o- 
biectlv important extinderea colabo
rării cu statele membre ale C.A.E.R., 
pe baza principiilor înscrise in sta
tutul organizației, in scopul asigură
rii unei dezvoltări mat rapide și ar
monioase a fiecărei țări, al acceleră
rii procesului de egalizare a nivelu
rilor de dezvoltare economică.

Experiența primului cincinal de a- 
plicare a prevederilor „programului 
complex", rezultatele obținute în ex
tinderea colaborării și cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice au do
vedit viabilitatea principiilor și nor
melor fundamentale, a scopurilor și 
obiectivelor concrete, a metodelor și 
formelor de conlucrare convenite de 
țările membre, pe bâza statutului 
C.A.E.R. și a „programului Complex".

Apreciem pozitiv faptul că aceste 
principii și norme sînt reafirmate în 
raportul Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. și în proiectul de hotărîre 
a sesiunii consiliului, considerind că 
promovarea lor consecventă este de 
natură să ofere și în viitor cadrul 
unei conlucrări reciproc avantajoase 
între țările noastre. în ce privește 
România, doresc să reafirm și cu a- 
cest prilej că sîntem pregătiți să 
examinăm, împreună cu celelalte 
state membre ale C.A.E.R., noi ac
țiuni de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, de cooperare și spe
cializare în producție, de extindere 
a schimburilor comerciale atît pen
tru cincinalul in curs, cit și pentru 
<, perioadă mai îndelungată. în vede
rea accelerării progresului general al 
țărilor noastre.

Lxperiența a demonstrat în mod 
concludent — a spus în continuare 
vorbitorul — că metoda de bază a 
adîncirii colaborării dintre țările 
noastre este coordonarea planurilor 
— prevedere de ordin principial șl 
practic înscrisă in „programul com
plex".

Cu deplin temei. In proiectul de 
hotărire a sesiunii se evidențiază 
creșterea permanentă a rolului și 
importanței planurilor de stat în dez
voltarea economico-socială a fiecărei 
țări. în mecanismul conducerii știin
țifice a economiei socialiste, planul 
național unic reprezintă instrumen
tul principal al proiectării creșterii 
armonioase a întregii vieți social-e- 
conomice, al reglării conștiente a tu
turor componentelor organismului e- 
conomic național, ca și a raporturi
lor dintre acestea și economia mon
dială. Pe baza principiilor socialis
mului științific, adaptate la realită
țile concrete din fiecare țară, parti
dele și statele noastre, exercitîn- 
du-și prerogativele eu care au fost 
învestite de clasa muncitoare, de în
tregul popor, stabilesc în planurile 
naționale obiectivele generale, ritmu
rile și proporțiile dezvoltării econo- 
mico-sociale. Planul — ca expresie 
a voinței naționale — constituie ast
fel un tot unitar și indivizibil, care 
îmbină armonios interesele prezente 
cu interesele de perspectivă ale în
tregului popor. Este firesc de aceea 
ca în întreaga colaborare în dome
niul activității de planificare dintre 
statele membre să se pornească de la 
prevederile planurilor naționale și să 
se contribuie la asigurarea condițiilor 
pentru realizarea lor optimă, pentru 
dezvoltarea rapidă și echilibrată a 
fiecărei economii, pentru progresul 
general al țărilor noastre.

După părerea noastră, direcția 
principală a perfecționării coordonă
rii planurilor o constituie concentra
rea in mai mare măsură a acestei ac
tivități asupra problemelor esențiale 
ale dezvoltării economiilor noastre, 
îndeosebi asigurarea cu materii prima 
și resurse energetice, mașini șl utila
je, cu tehnologii moderne. Lucrările de 
coordonare trebuie să se desfășoare 
mai operativ și să fie finalizate în 
timp util, pentru ca rezultatele lor — 
perfectate în acorduri, convenții și 
contracte — să poată fi efectiv luate în 
considerare de țările membre Ia defi
nitivarea planurilor lor economice.

U.R.S.S., precum și o delegație din 
R.S.F. Iugoslavia.

La lucrările sesiunii au participat, 
în calitate de observatori, delegați 
din Republica Socialistă Vietnam, 
Republica Democrată Populară La
os. Republica Popular» Angola. Re
publica Populară Democrat» Core
eană.

Un rol deosebit de important ar avea, 
desigur, examinarea sistematică a 
stadiului îndeplinirii angajamentelor 
asumate. în cadrul lucrărilor de co
ordonare a planurilor. în acordurile 
comerciale de lungă durată. în con
vențiile de cooperare economică și 
tehnico-științifică. în scopul adoptării 
operative a măsurilor necesare pen
tru realizarea integrală a acestor an
gajamente.

în ce privește programele speciale 
de colaborare pe termen lung, consi
derăm că elaborarea și înfăptuirea a- 
cestor programe trebuie să se înte
meieze pe prevederile și obiectivele 
statutului C.A.E.R. și ale ..programu
lui complex", să contribuie la dezvol
tarea multilaterală, eficientă a eco
nomiilor naționale ale țărilor mem
bre. la crearea în fiecare din aceste 
țări a ramurilor industriale moderne, 
la asigurarea satisfacerii cît mai de
pline a necesarului lor de materii 
prime, combustibil și energie, mașini, 
utilaje și alte mijloace de producție, 
de mărfuri alimentare și industriale 
de larg consum, precum și accesul 
Ia tehnologii moderne.

Uri obiectiv primordial în elabora
rea și realizarea programelor de co
laborare pe termen lung trebuie să-l 
constituie accelerarea procesului de 
apropiere și egalizare a nivelurilor 
de dezvoltare economică a țărilor 
membre ale C.A.E.R.. sprijinirea, prin 
acțiuni concrete, în condiții reciproc 
avantajoase, a progresului țărilor mai 
puțin dezvoltate industrial.

Primul ministru al guvernului ro
mân a apreciat pozitiv faptul că pro
iectul de hotărîre a sesiunii, reafir- 
mînd una din prevederile de bază 
ale statutului consiliului și „programu
lui complex", definește apropierea si 
egalizarea treptată a nivelurilor de 
dezvoltare economic» a țărilor mem
bre ca un proces istoric obiectiv ne-

Text rezumat

cesar. al înaintării acestor țări pe 
calea construirii socialismului și co
munismului. Se prevede astfel elabo
rarea — concomitent cu programele 
pe ramuri — și a unui program de 
colaborare pentru Înfăptuirea, intr-o 
perioadă de 15—20 de ani. a proce
sului de apropiere și egalizare a ni
velurilor de dezvoltare economică a 
țărilor membre ale C.A.E.R. în acest 
scop considerăm necesar ca, în con
formitate cu proiectul de hotărîre 
a actualei sesiuni a consiliului, orga
nele corespunzătoare ale C.A.E.R. să 
acorde întreaga atenție stabilirii, pe 
baza propunerilor țărilor, a principa
lelor direcții ale extinderii colaboră
rii lor reciproce pentru realizarea 
procesului de apropiere și egalizare 
a nivelurilor de dezvoltare economi
că și de ridicare a nivelului de trai 
■I populației.

Soluționarea de către țările membre 
ale C.A.E.R., pe baza unui program 
special, a problemei apropierii și e- 
galizării nivelurilor lor de dezvolta
re economică ar avea o profundă 
semnificație și rezonanță internațio
nală, confirmînd viabilitatea princi
piilor relațiilor noi între state și po
poare, demonstrind că socialismul re
prezintă calea sigură de lichidare a 
urmărilor subdezvoltării și a inega
lității între state, de înfăptuire a 
progresului multilateral, armonios al 
tuturor națiunilor lumii.

Delegația română consideră că o- 
rientarea propusă în documentele se
siunii. privind colaborarea viitoare în 
domeniul energiei electrice, pe baza 
dezvoltării, potrivit intereselor, sar
cinilor și obiectivelor fiecărei țări, 
a sistemelor energetice naționale, co
respunde prevederilor „programului 
complex".

în legătură cu direcțiile și sarcinile 
principale ale colaborării țărilor 
membre în domeniul transporturilor, 
subliniem necesitatea de a se adorda 
toată atenția definirii modalităților 
concrete de înfăptuire a acestei co
laborări, convenirii acțiunilor care 
urmează să fie incluse în programul 
special de colaborare pe termen lung 
In acest domeniu.

în cadrul dezvoltării în continuare 
a colaborării cu toate țările socialiste 
— a spus vorbitorul — doresc să men
ționez că pentru cincinalul 1976—1980 
se prevede extinderea schimburilor 
comerciale și acțiunilor de cooperare 
ele României cu Uniunea Sovietică, 
care deține primul loc în ansamblul 
raporturilor noastre economice ex
terne, precum și cu celelalte țări 
membre ale C.A.E.R. Tinînd seama 
însă de potențialul economic și teh
nic în plină dezvoltare și moderni
zare, atît al economiei românești, cît 
și al celorlalte state membre, de 
posibilitățile de a extinde îndeosebi 
cooperarea in producția industrială, 
în știință și tehnologie, apreciem că 
există încă rezerve însemnate! de am
plificare și diversificare a relațiilor 
economice dintre țările noastre. 
Avem în vedere schimburile re
ciproce de mașini, utilaje și instala
ții tehnologice, mașini-unelte, pro
duse ale industriei electronice și e- 
lectrotehnice, precum și livrările de 
materii prime și energetice, de me
tale. produse chimice și materiale 
de construcții. Considerăm indicat 
ca în perioada imediat următoare 
sesiunii să se desfășoare tratative 
pentru a se pune în valoare aceste 
noi posibilități, in avantajul econo
miilor noastre naționale, al întări

Întrevederi ale primului ministru 
al guvernului român

Tovarișul Manea Mănescu. primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, conducătorul de
legației române la sesiunea Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
s-a lntilnit, vineri, cu tovarășul 
Horst Sindermann, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, conducătorul delegației aces
tei țări la sesiune. Cei doi șefi de 
guverne au abordat, lntr-o atmosfe
ră caldă, prietenească, probleme 
privind dezvoltarea in continuare a

Delegația română a fost condus» de 
tovarășul Manea Mănescu, primul 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România.

în aceeași ci, conducătorii delega
țiilor participante au semnat proto
colul celei de-a XXX-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

rii colaborării economice dintre ță
rile membre.

De asemenea, pentru intensifi
carea schimburilor reciproce apare j 
necesară promovarea mai largă’ a 
acțiunilor de cooperare în produc
ție. în știință și tehnică, punîn- 
du-se accent pe amplificarea coo
perării industriale. pe asigurarea 
accesului tuturor țărilor — in con
diții reciproc avantajoase — la ma
teriile prime și sursele de energie 
necesare, la tehnologiile modeme. 
Se per mai deplin folosite si posibi
litățile pe care le oferă construirea, 
prin eforturile comune ale statelor 
interesate, de capacități de produc
ție. in țara noastră și in alte țări 
membre, precum și acțiunile da 
cooperare pe terțe piețe. Conside
răm că va trebui să ne propunem 
împreună creșterea progresivă a 
ponderii cooperării în producție și 
tehnologie in ansamblul relațiilor 
economice dintre țările membre, 
ceea ce ar constitui o mutație pozi
tivă, de natură să sporească în mod 
considerabil eficiența conlucrării re
ciproc avantajoase dintre țările și 
popoarele noastre.

Extinderea acestei cooperări, am
plificarea schimburilor de valori 
materiale și de tehnologii au deve
nit un factor deosebit de impor
tant al accelerării progresului fie
cărei țări socialiste, al valorificării 
superioare a resurselor și posibili
tăților sale, al întăririi socialismu
lui în ansamblu. în contextul aces
tei interacțiuni obiective și pe baza 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, avantajului reciproc, res
pectării suveranității și independen
tei naționale, țările socialiste lăr
gesc relațiile lor economice, de 
cooperare în producție, știință și 
tehnologie, cu toate statele lumii, 
indiferent de orînduirea lor socială.

în continuare, relevînd că în pre
zent colaborarea dintre țările mem
bre ale C.A.E.R. se desfășoară în con
dițiile in care în viața economică 
internațională au loc profunde mu
tații, se resimt efectele crizei eco- 
nomico-financiare din țările capita
liste. precum și ale altor fenomene 
și tendințe negative din lumea ac
tuală, primul ministru a spus : Este, 
desigur, in interesul cauzei generale 
a socialismului, păcii și colaborării ‘ 
internaționale, ca țările socialiste să | 
ia parte nemijlocit la examinarea și 
soluționarea problemelor complexe 
ale societății, contemporane, să se 
situeze in. primele rinduri ale acți
unii de democratizare a raporturi
lor dintre state, să fie promotoare 
ale noilor principii și norme 
de relații dintre țâri și po
poare. să participe mai activ 
la diviziunea mondială a mun
cii. Este firesc, de asemenea, ca 
țările socialiste, animate de princi
piile solidarității in lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. să sprijine multi
lateral țările in curs de dezvoltare 
în Jupta lor pentru independență, 
progres economic și social, pentru în
lăturarea relațiilor de Inegalitate și 
inechitate impuse de imperialism, 
pentru lichidarea marilor decalaje e- 
conomice intre state, a subdezvoltă
rii, să militeze cu perseverență pen
tru făurirea noii ordini economice 
internaționale, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta noas
tră. în acest context este de relevat 
prevederea proiectului de hotărire a 
sesiunii noastre, potrivit căreia țările 
membre ale consiliului slnt chemate 
să țină seama in mai mare măsură 
de urmările mutațiilor din economia 
și politica mondială, de imperativul 
dezvoltării colaborării economice cu 
toate statele socialiste, de creșterea 
rolului țărilor în curs de dezvoltare 
pe arena internațională și necesita
tea extinderii relațiilor economice cu 
ele, precum și de lărgirea. In spiri
tul principiilor coexistenței pașnice, 
a raporturilor economice cu toate ță
rile lumii, fără deosebire de regimul 
lor social.

Documentele sesiunii se referă, de 
asemenea, la problema perfecționării 
formelor organizatorice de colabo
rare și la îmbunătățirea activității 
C.A.E.R., întărirea și dezvoltarea ca
racterului democratic al activității 
consiliului și organizațiilor interna
ționale create de țările membre. De
sigur, măsurile care se vor întreprin
de în acest domeniu trebuie să se 
întemeieze pe respectarea deplină a 
principiilor fundamentale ale relații
lor dintre statele noastre, pe preve
derile statutului C.A.E.R. și «le „pro
gramului complex", să corespundă 
intereselor și să întrunească acordul 
tuturor țărilor membre. Apreciem 
pozitiv prevederile din proiectul de 
hotărîre cu privire la creșterea ope
rativității și eficienței activității or
ganelor C.A.E.R., ceea ce ar contri
bui la rezolvarea mai rapidă a pro
blemelor colaborării noastre econo
mice. la extinderea cooperării in pro
ducție. știință și tehnică.

Doresc să exprim încă o dată — a 
spus în încheiere tovarășul Manea 
Mănescu — hotărîrea țării noastre de 
a acționa in continuare pentru adîn- 
cirea Si perfecționarea colaborării și 
cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice cu țările membre ale C.A.E.R., 
cu celelalte țări socialiste, cu toate 
statele lumii, In interesul prosperi
tății popoarelor noastre, al Întăririi 
forțelor socialismului în lume, al 
promovării colaborării și păcii inter
naționala.

raporturilor de prietenie si a cola
borării și cooperării Intre România 
și R.D. Germană.

De asemenea, tovarășul Manea 
Mănescu s-a întîlnit cu tovarășul 
Carlos Rafael Rodriguez, vieeprim- 
ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, conducătorul de
legației cubaneze la cea de-a XXX-a 
sesiune a C.A.E.R., cu care a făcut 
un util schimb de opinii In proble
me ale colaborării și cooperării eco
nomice dintre cele două țări.

Vineri după-amiază s-a înapoiat 
de la Berlin delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Manea Mănescu. primul mi
nistru al guvernului, care a partici
pat la lucrările celei de-a XXX-a 
Sesiuni a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, reprezentant 
permanent al Republicii Socialiste 
România în Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciproc. Nicolae Mănescu, 
ministrul energiei electrice. Emilian 
Dobrescu, ministru-secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost salutată de tovară

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a victoriei Revoluției 
populare în Mongolia

Recepție la Ambasada
R. P. Mongole

Cu prilejul celei de-a 55-a aniver
sări a victoriei revoluției populara 
în Mongolia, ambasadorul R.P. Mon
gole la București. Giambyn Niamaa, 
a oferit vineri seara o recepție.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ja
nos Fazekas. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
ceprim-ministru al guvernului, Ion 
Dincă. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Aneta Spornic, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Suzana Gâdea, Emil Ni-

Vizita ministrului afacerilor externe 
din Jamaica

Vineri a avut loc semnarea Acor
dului de colaborare în domeniile în- 
vățâmîntului, științei ți culturii în
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul din Jamaica.

Acordul a fost semnat de Suzana 
Gâdea. ministrul educației și invăță- 
mîntului, și Dudley Joseph Thomp
son, ministrul afacerilor externe.

Au fost prezenți Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, adjuncții ministrului educației 
și învățămintului. reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, alte persoane oficiale.

Cronica
La București s-au încheiat, vineri, 

convorbirile economice româno-ga- 
boneze, in cadrul cărora au fost exa
minate stadiul relațiilor economice 
bilaterale, precum și perspectivele 
dezvoltării acestora.

La încheierea tratativelor, între In
stitutul român de consulting — Rom- 
consult și Ministerul Educației 
Naționale din Gabon a fost semnat 
un contract privind acordarea de 
asistentă necesară realizării ansam
blului Școlii superioare de mine- 
Masuku.

în cursul după-amiezii, delegația 
gaboneză, condusă de Eloi Cham- 
brier, secretar de stat la Ministerul 
Minelor, Energiei și Resurselor Hi
draulice, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
de reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Maurice Yocko, 
ambasadorul Republicii Gabon la 
București, și membri ai ambasadei.

Vineri a părăsit definitiv tara noas
tră Nikolla Profi. ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Albania în Republica 
Socialistă România.

★
La invitația Asociației de prietenie 

româno-siriană și a Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, vineri la amiază a so
sit în Capitală o delegație a Asocia
ției de prietenie siriano-română, 
condusă de Ahmad Issa, prim-secre-

vremea
Timpul probabil pentru 11, IE și 13 

iulie. în țară; Vremea va fi în general 
instabilă, mai ales după-amiaza. Vor 
cădea ploi locale și sub formă de a- 
versă, îndeosebi In zonele de deal și 
de munte. Vînt moderat din sectorul 
vestic, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 18 grade. Iar cele 
maxime între 24 și 30 de grade. La 
București: Vreme în general instabilă, 
mai ales după-amiază, cerul va fi 
temporar noros. voi- cădea ploi în
deosebi sub formă de aversă. Vînt 
moderat cu intensificări de scurtă du
rată, temperatura ușor variabilă.

• AGENDA MEHEDINȚEA- 
NA. Membrii cenaclului lite
rar „Porțile de Fier" au 
prezentat la întreprinderea de 
vagoane din Drobeta Turnu- 
Severin programul literar „Sîn
tem aici de 2000 de ani". Simpo
zionul „Aportul cadrelor tehnico- 
inginerești din întreprinderi la 
organizarea științifică a produc
ției și a muncii" a avut loc tot 
aici. Formațiile artistice ale clu
bului „Patria" au susținut mon
tajul de versuri și cîntece pa
triotice „Să trăim și să muncim 
in chip comunist". • AGEN
DA TIMIȘEANA. In Parcul 
Rozelor din Timișoara, an
samblul „Timișul" a inaugu
rat, printr-un reușit spectacol, 
stagiunea artistică estivală. „Ci- 
neforum" se numește ciclul de 
cultură cinematografică organi
zat recent In orașul de pe Bega 
„Ora locală" este genericul 
schimbului de experiență orga
nizat la Sinntcolau-Mare Cu co
lectivele de redacție ale stațiilor 
de radioficare din întreg județul. 
• LA DEVA a avut loc premie
ra piesei „Pasărea Shakespeare" 
de D.R. Popescu, pusă în scenă 
de formația de teatru a casei de 

șii Gtfeorghe Cioară, Ion Ioniță, Ja
nos Fazekas. Paul Niculescu, de mi
niștri și membri ai conducerii unor 
ministere.

Au fost de față Hans Voss, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

★
Delegația română a fost condusă 

la aeroportul Schonefeld din Berlin 
de Horst Sindermann. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Paul Verner, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Gerhard Schiirer. vicepreședinte a! 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării. Ger
hard Weiss, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, de miniștri și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezent! Constantin Ni- 
ță, ambasadorul României In R.D.G.. 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

eolciolu. Nicolae Nicolaescu. mi
niștri, Constantin Matei și Dumi
tru Turcuș. adjunct) de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. general-niaior Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale. reprezentanți ai altor ministere, 
instituții centrale, ai unor organizații 
de masă și obștești, generali și. ofi
țeri superiori, oameni de cultură și 
artă.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați Ia București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

în cursul aceleiași zile, ministrul 
afacerilor externe al Jamaicăi. Dud
ley Joseph Thompson, a avut între
vederi cu Ștefan Nicolae. pfim-ad- 
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale, și loan Bogdan, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei. în timpul discuțiilor au 
fost analizate unele acțiuni privind 
cooperarea în domenii de interes re
ciproc. precum și schimburile co
merciale bilaterale.

(Agerpres)

zilei
tar al comitetului județean Tartous 
a! Partidului Baas Arab Socialist, 
vicepreședinte al Biroului executiv 
al Asociației de prietenie.

★
în sala de expoziții a Teatrului 

Național din Capitală a avut loc vi
neri vernisajul expoziției „Case ță
rănești din R. S. Serbia".

La vernisaj au rostit scurte cu- 
vîntări Tancred Bănățeanu, directo
rul Muzeului de artă populară al 
Republicii Socialiste România, și 
Andreja Markovic, consilier al Am
basadei Iugoslaviei la București.

Au participat Dumitru Ghișe. vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, critici de artă, alți oameni 
de cultură, un public numeros.

Au fost de față Petar Dodik. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. membri ai ambasadei, precum 
și șefi de misiuni diplomatice acre
ditați In țara noastră.

(Agerpres)

A APĂRUT

„REVISTA ECONOMICĂ1* *

PROGRAMUL I

13,00 Micul ecran pentru cei miei. De
sene animate.

10,30 Telecinemateca.
12,10 O viatâ pentru o Idee : Dlmitrle 

Voinov (1867—1951). Medalion da 
Dan loan Popovict.

12,35 Pagini muzicale de mare populari
tate.

11,45 Bucurejtiul necunoscut. Un sculp
tor al soarelui : Cornel Medrea.

13,00 Telex.
13.05 Cîntec nou pe plai botofânaan.
13,40 Inscripții pe celuloid.
14,W Publicitate.

• Din ultimei» informații primit» 
de la comitetul de organizare re
zultă că la Olimpiada de vară de la 
Montreal vor lua parte 9 247 sportivi 
din 119 țări, ceea ce ar reprezenta 
un nou record de participare In is
toria olimpiadelor. Numărul partici- 
panților ar fi în acest caz mai mar» 
cu 416 concurenți decit cel înregis
trat la Jocurile Olimpice anterioare, 
de la Miinchen. Acum, cea mai nu
meroasă delegație este a U.R.S.S. 
(522 concurenți). urmată de Canada 
(474) și S.U.A. (470) ; cea mai mică 
delegație — a Insulelor Fiji, care va 
prezenta trei atleți.

• Un grup de reprezentanți ai fe
derațiilor sportive din R.P. Chineză 
a sosit la Montreal. în timpul Jocu
rilor Olimpice, oficialii din R.P. Chi
neză vor participa la diferite con
grese ale federațiilor sportiv» inter
naționale.

• Cu prilejul unui congres ținut 
în aceste zile la Montreal, arhitectul 
francez J. P. Bourdier a prezentat 
proiectul unui stadion umplut cu 
aer. in genul unui balon, avînd, 
bineînțeles, tribune pe perne de aer 
și scaune pliante. Stadionul imagi
nat de arhitectul francez ar putea 
fi cuplat cu un dirijabil prin cabluri,

CICLISM. — Turul ciclist al Fran
ței a continuat vineri cu desfășura
rea etapei a 13-a între Font Romeau 
și Saint Gaudens (188 km). Primul a 
trecut linia de sosire francezul Regis 
Ovion, cronometrat cu timpul de 4 h 
57’23”. El a dispus la sprintul final 
de Rene Dillen (Belgia) și de italia
nul Panizza. Cu același timp au mai 
fost cronometrați alți 5 alergători, 
printre care și veteranul Poulidor 
(Franța).

In clasamentul general continuă si 
conducă francezul Delisje, urmat Ia 
2'41” de belgianul Luciep van Impe 
și la 2’47" de olandezul Joop Zoete- 
melk. Poulidor se află pe locul 4 la 
4’10”. iar marele favorit al probei, 
francezul Bernard Thevenet. învingă
torul de anul trecut al Turului Fran
ței, ocupă locul 6 la 4’53”. *

Arhivelor statului, cu prilejul 
aniversării a 375 de ani de la ul
tima bătălie victorioasă a mare
lui voievod. Expoziția cuprinde 
400 de documente originale, foto
copii și fotografi! ilustrind mo
mente de seamă din istoria po
porului român. • AGENDĂ AR- 
GEȘEANĂ. Recent, au fost edi
tate : foile volante „Educație și 
cultură" și „Secerișul" și cu
legerea de materiale metodice 
„Școala Argeșului". La Costețti 
t-a deschis tabăra de creație a 
artiștilor plastici amatori din ju
deț. La cinematograful „Dacia" 
(Pitești) »-a organizat proiecția 
unui ciclu d» filme de educație 
cetățenească și de orientare pro
fesională, adresate îndeosebi ti
nerelor fete. • STUDENȚII 
AFLAȚI IN PRACTICA la Că
lărași (Ialomița) au organizat 
simpozionul „Contribuția educa
ției estetice la formarea omului 
nou", iar profesorii de desen din 
localitate au inaugurat expoziția 
„Omagiu învățătorului". • A-

nr. 27 din 9 iulie 1976
Din sumarul revistei menționăm 

articolele : Planul cincinal 1976—1980. 
Amplu program de dezvoltare eco
nomico-socială a României, de Mi
hai Marinescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele C.S.P. ; Pro
ducția și desfacerea bunurilor de 
consum, de Emil Niculescu ; Dez
voltarea zootehniei de ing. Marin 
Constantin : Perspectivele industriei 
alimentare de ing. Petre Sîrbu ; 
Prognozarea cererii de mărfuri de 
dr. I. Cătoiu.

Revista public», de asemenea, cu
noscutele sale rubrici : Conducere- 
Organizare, Teorii-Idel, Economie 
mondial».

LOTO
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN » IULIE 1976
EXTRAGEREA I : 16 67 37 28 27 15 

2 65 68.
EXTRAGEREA A II-A : 11 75 22 63 

38 59 57 31 55.

cultură. Este primul contact cu 
publicul al acestei formații re
cent înființate. • AGENDA BO- 
TOȘANEANA. La cea <ie-a Ill-a 
edifie a festivalului folcloric in- 
terjudețean „Holda de aur" au 
participat formații din județele 
Iași, Suceâva, Vaslui, Galați, Bo
toșani. precum și un ansamblu 
folcloric din raionul Rîșcani — 
R.S.S. Moldovenească. „De la 
străbune la nepoate" se intitu
lează acțiunea cultural-educa- 
tivă organizată la Flăminzi de 
către comitetul județean al fe
meilor. La cinematograful „Uni
rea" din Botoșani s-a deschis cea 
de-a II-a ediție a Salonului 
picturii naive din Moldova. Faza 
județeană a concursului brigăzi
lor artistice din unități sanitare 
a fost dștigată de formația spi
talului județean. • LA ZALĂU 
s-a deschis expoziția „Mihai 
Viteazul — Guruslău, 1601— 
1976", organizată de Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, Muzeul de istorie și 
artă din Zalău și filiala Sălaj a

în legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Ciu De, la Ambasada 
Republicii Populare Chineze din 
București a avut loc. vineri dimi
neața. prezentarea de condoleanțe 
din partea conducerii de partid și 
de stat. a tovarășului Nicolae 
C.eaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Au participat la prezentarea de 
condoleanțe tovarășii Ștefan Voitec. 
Paul Niculescu. Dumitru Popescu. 
Gheorghe Rădulescu. Ilie Verdet. 
Teodor Coman. Ion Dincă. Nicolae 
Giosan. Ion Popescu Puțuri, pre
ședintele Asociației de prietenie ro- 
mâno-chineze, Flore» Dumitrescu 
și Nicolae Nicolaescu. miniștri, ge
nera l-maior Gheorghe Gomoiu. ad
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului Ppli-

*
Vineri dimineață, la Ambasada 

Republicii Populare Chineze, în fața 
portretului îndoliat al tovarășului 
Ciu De. membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, președintele Comite
tului Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari » 
R. P. Chineze, a fost depusă o coroa-

Vizita ministrului agriculturii 
si silviculturii din Italia

Vineri dimineața a sosit în Capi
tală senatorul Giovanni Marcora. mi
nistrul agriculturii și silviculturii al 
Italiei, care, la invitația Ministeru
lui Agriculturii »i Industriei Ali
mentare. face o vizită in tara noas
tră.

Ia sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare.

A fost prezent Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

★
în cursul după-amiezii au începui 

convorbirile intre Angelo Miculescu, 

t V

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

AGENDA OLIMPICĂ

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

tic Superior. Gheorghe Necula. șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Ion 
Sîrbu, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. adjuncți de 
șefi de secție Ia C.C. al P.C.R.. ad
junct) ai ministrului afacerilor ex
terne.

După prezentarea condoleanțelor 
s-s păstrat un moment de reculegere 
in fața portretului îndoliat al tova
rășului Ciu De. Cei prezenți au sem
nat apoi în Cartea de condoleanțe.

★
Tot în cursul dimineții de vineri 

au mai fost prezentate condoleanțe 
din partea Consiliului Național al 
F.U.S.. Consiliului Central al 
U.G.S.R.. C.C. al U.T.C., Consiliului 
Național al Femeilor, precum si din 
partea unor întreprinderi și instituții 
bucureștene.

(Agerpres)
♦

n» de flori din partea secretarului 
general »1 Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Au fost depuse, de ase
menea. coroane de flori din partea 
Consiliului de Stat, guvernului și 
Biroului Marii Adunări Naționala.

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare. Nicolae Giosan, președintele 
Academiei de științe agricole și sil
vice. și senatorul Giovanni Marcora, 
ministrul agriculturii și silviculturii 
•I Italiei. J

în cadru] convorbirilor a fost rele
vată evoluția ascendentă a conlucră
rii reciproc avantajoase intre cele 
două ministere și au fost examinate 
noi posibilități pentru dezvoltarea co
laborării ți cooperării tehnico-științi
fice și economice româno-italiene in 
domeniul agriculturii.

la convorbiri a participat Ernesto 
Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la 
București. (Agerpres)

14,M Din nou despre... preferințele dv. 
muzicale.

14.50 Caleidoscop cultural-artistic.
15.10 Magazin sportiv. 7 zile pînă la 

deschiderea Jocurilor Olimpice de 
vară de la Montreal. Emisiune de 
Anton Groman.

18.10 Viratele peliculei.
17.10 Melodii vechi, ritmuri noi eu for

mația ,,Capriccio“ condusă de Lu
cian Rogulschi.

17.30 Drumuri pe cinci continente.
18.25 Club T — Ediție specială dedicată 

elevilor.
13,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Teleenciclopedia.
20.45 Film serial : Un șerif la New York.
22.10 24 de ore • săptămîna sportivă.
22.30 Tntîlnirea de sîmbătă seara. Emi

siune de Alexandru Bocăneț și Ti
tus Munteanu.

de-a lungul căruia ar putea fi mon
tat un acoperiș în caz de ploaie.

• înainte de plecarea In S.U.A., 
unde întreprinde un turneu de trei 
jocuri, selecționata masculină de 
handbal a României a susținut un 
meci de verificare in compania echi
pei reprezentative a Canadei. Par
tida s-a disputat în sala „Claude 
Robillard" din Montreal și s-a în
cheiat cu scorul de 20—11 în favoa
rea handbaliștilor români, din rîndul 
cărora s-au evidențiat Cristian Gațu, 
Radu Voina. Adrian Cosma și Cor
nel Tudosie.

• Participarea Ia concursul atletic 
de la Montreal a sprinterului ameri
can Houston McTear — supranumit 
„săgeata neagră a Floridei" — conti
nuă să fie incertă. După cum se 
știe, valorosul atlet american, core- 
cordman mondial în proba de 100 m 
plat cu 9”9/10. s-a accidentat în 
timpul finalei concursului de selec
ție de Ia Eugene. O decizie definiti
vă va fi luată în următoarele trei 
zile. în cazul cînd McTear nu se va 
restabili complet, locul său va fi luat 
de Jonny Jones, clasat al patrulea 
In concursul de selecție de la Eu
gene.

TENIS. — La Eastbourne a început 
meciul de tenis dintre echipele An
gliei și Franței contînd pentru semi
finala zonei europene (grupa B) a 
„Cupei Davis". După prima zi, scorul 
este favorabil cu 2—0 tenișmanilor 
englezi. (Roger Taylor — Patrick 
Proisy 3—6, 6—2, 6—3, 6—2 ; John 
Lloyd — Franpois Jauffret 4—6, 6—2, 
6—4, 4—6, 8—6).

FOTB AL. — Paste 80 000 de specta
tori ah urmărit la Pekin intilnirea 
internațională amicală de fotbal din
tre selecționata feroviară a Republi
cii Socialiste Vietnam și echipa ora-' 
șuiul Pekin, Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 2—0.

GENDA SUCEVEANA : Gale
ria de artă din Suceava găzdu
iește țxpoziția artiștilor ieșeni 
Petre Buzatov și Mihai Volf. 
„Lucrări științifice" este titlul 
volumului omagial apărut cu pri
lejul împlinirii a trei decenii de 
Ia înființarea Stațiunii de cerce
tări agricole din Suceava. La ca
sele de cultură și in numeroase 
unități economice șint prezentate 
sistematic, în această perioadă, 
filme de protecție a muncii. 
• AGENDA ARĂDEANĂ. Îm
plinirea a 40 de ani de la miș
cările revoluționare ale proleta
riatului arădean (9 iulie—23 au
gust 1936) a fost celebrată prin 
prezentarea unei expuneri pe 
această temă la întreprinderea 
de vagoane și la Casa prieteniei 
din Arad. „Caruselul romanțelor" 
s-a intitulat spectacolul prezen
tat, recent, de casa municipală 
de cultură. Peste 2 000 de tineri 
ți tinere din unitățile coopera
ției meșteșugărești ale județului 
participă în aceste zile la faza de 
masă a concursului „Meseria — 
brățară de aur".

Corespondenții „Scînteil"
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în sprijinul unor măsuri eficiente 
de lichidare a subdezvoltării
„DECLARAȚIA DE LA ABIDJAN" 

adoptată de participanții la sesiunea ECOSOC
ABIDJAN 9 — Trimisul special A- 

gerpres transmite: Reunit pentru 
prima dată pe pămînt african — in 
capitala Coastei de Fildeș — Consi
liul Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC) și-a încheiat vineri prima 
parte a lucrărilor celei de a 61-a se
siuni, consacrată problemelor eco
nomice, prin adoptarea „DECLARA
ȚIEI DE LA ABIDJAN".

în cadrul sesiunii*  țările membre 
ale „Grupului celor 77“, din care face 
parte și România, au difuzat ca do
cument oficial al ECOSOC un text 
în care țările în curs de dezvoltare 
își expun pe larg punctele de vedere 
în legătură cu acțiunile concrete și 
eficiente care trebuie înfăptuite pen
tru realizarea, cit mai rapid, a noii 
ordini economice internaționale.
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Considerînd ca absolut necesară 
accelerarea dezvoltării țărilor în curs 
de dezvoltare, „Declarația de la A- 
bidjan" relevă că ECOSOC adresea
ză tuturor țărilor și organizațiilor in
ternaționale apelul de a da un im
puls mal mare eforturilor pentru a- 
tingerea acestui obiectiv. In spiritul

declarației și programului de acțiune 
privind instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, al Cartei 
drepturilor și îndatoririlor economice 
ale statelor.

Documentul subliniază că ECOSOC 
cere tuturor țărilor și organizațiilor 
internaționale să acționeze pentru 
aplicarea acordurilor încheiate în 
cadrul Națiunilor Unite. îndeosebi la 
cea de-a patra conferință a UNCTAD 
și în alte conferințe și reuniuni in
ternaționale, precum și pentru solu
ționarea concretă a problemelor ță
rilor în curs de dezvoltare.

Declarația de la Abidjan reafirmă 
atașamentul Consiliului Economic și 
Social la principiile independenței 
naționale, suveranității și autono
miei și își exprimă încrederea în 
cooperarea, dialogul și negocierile 
între țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare, fondate pe o voință 
politică reală de a promova un sis
tem echitabil și just în relațiile eco
nomice internațional» conform prin
cipiilor Cartei O.N.U.

începerea lucrărilor la un important obiectiv 
al agriculturii siriene

Proiectul va fi realizat în cooperare cu țara noastrâ
DAMASC 9 (Agerpres). — In re

giunea Rakka din Siria au fost 
inaugurate lucrările de irigații in 
bazinul mijlociu al Eufratului, pro
iect ce va fi realizat de între
prinderea română Rdmagrimex in 
cooperare cu specialiștii sirieni.

La festivitate au luat parte Soubhl 
Kahale, ministrul barajului de pe 
Eufrat, Mahmoud Al Zoabi, mem
bru supleant al comandamentului 
regional al Partidului Baas Arab 
Socialist, director general al orga

nismului pentru exploatarea bazi
nului Eufratului (G.A.T.E.B.), Wait 
Ismail, guvernatorul regiunii Rakka, 
membri ai conducerii locale de par
tid și de stat, ingineri și muncitori 
români și sirieni. A fost de față 
Emilian Manciur, ambasadorul 
României in Siria.

In aplauzele celor prezenți, uti
lajele de producție românească au 
fost puse in funcțiune, dindu-se 
semnalul începerii lucrărilor la acest 
important obiectiv al agriculturii 
siriene.

Preocupări economice 
în țările în curs de dezvoltare

R.P. CONGO. — Referindu-se la 
eforturile pentru lichidarea înapo
ierii economice moștenite de la co
lonialism, revista „Afrique-Asie" 
menționează că Partidul Congolez 
al Muncii a definit o strategie a 
dezvoltării, care plasează industria 
ca factor determinant, iar agricul
tura — ca sector primar, înglobînd 
agricultura propriu-zisă, creșterea 
vitelor, pescuitul, pădurii» și mi
nele, Intr-un cuvînt ca bază a dez
voltării economice. A fost propusă 
crearea mai multor poli ai dezvol
tării, pentru a se ajunge la un echi
libru armonios intre diferitele re
giuni ale țării. Pe plan social, obiec
tivul major constă în reducerea 
rapidă și efectivă a inegalităților, 
în perioada de tranziție, care ca
racterizează actuala etapă a revolu
ției naționale, democratice și popu
lare oongoleze, primul comanda
ment este independența economică. 
Aceasta înseamnă că sectorul eco
nomic de stat și sectorul coopera
tist trebuie să devină progresiv do
minante.

în cadrul acestei strategii, rolul 
sectorului de stat este esențial, el 
trebuind să garanteze utilizarea ra
țională a resurselor naționale, să 
devină instrumentul primordial al 
creșterii economice, să pregătească 
lichidarea progresivă și totală a 
sectorului particular străin — con
diție expresă a unei independențe 
complete. La ora actuală, sectorul 
de stat reprezintă deja o forță con
siderabilă ; el deține monopolul 
producției și distribuției energiei și 
apei, transporturilor, telecomunica
țiilor, stocajuLui și distribuției hi
drocarburilor, exporturilor de pro
duse forestiere, asigurărilor... în do
meniul minelor, sectorul de stat asi
gură, prin Sonamif, exploatarea 
zăcămintelor de plumb și a polime- 
taleior, iar prin Eonamis -- cea a

aurului aluvionar. în sectorul indus
trial propriu-zis deține circa 12 în
treprinderi, eu peste 15 mii de sa- 
lariați.

CAMERUN. — Dezvoltarea agri
culturii continuă să fie preocupa
rea dominantă pentru autoritățile 
cameruneze. Recolta de cacao a fost 
în 1975 de 117 800 tone, iar în vii
tor se prevede extinderea suprafe
ței destinate acestei culturi cu 15 000 
ha. A crescut cu aproape 10 000 
tone producția de bumbac, care a 
atins 50 000 tone. în ce privește 
producția de cauciuc natural, datele 
statistice indică o producție de 16 300 
tone. Se prevede plantarea a încă
15 000 ha cu arbori de cauciuc, pre
cum și construirea unei unități de 
tratare a latexului cu o capacitate 
de 34 000 tone anual.

UGANDA. — Statul ugandez 
ocupă locul al cincilea în lume in 
ceea ce privește producția de ca
fea. Suprafața totală a plantațiilor 
de cafea însumează 264 500 ha. Pa
ralel cu eforturile depuse în direc
ția extinderii suprafețelor cultivate 
cu cafea, în această țară africană 
se desfășoară intense lucrări de se
lecționare a unor noi soiuri. De 
curînd a fost obținută o variantă a 
tipului de cafea „Robusta", cu un 
gust plăcut și o mai mare rezis
tență la dăunători, capabilă să asi
gure o recoltă sporită.

INDIA. — în anul financiar 
1974—1975 India a exportat 24,4 mi
lioane tona minereu de fier, față de
16 milioane tone in 1950—1951. în 
1978—1979 se prevede ca nivelul ex
porturilor să atingă 35,5 milioana 
tone. India este unul din principalii 
exportatori de minereu de fier din 
lume.

Ministrul afacerilor externe al României 
și-a incheiat vizita în R. F. G.

BONN 9 — Corespondentul Ager
pres transmite : Vineri s-au înche
iat convorbirile oficiale între mi
niștrii afacerilor externe ai Republi
cii Socialiste România, George Ma- 
covescu, și R. F. Germania, Hans- 
Dietrich Genscher.

în timpul convorbirilor a fost 
subliniată importanta pe care gu
vernele celor două țări o acordă 
lărgirii contactelor și cooperării bi
laterale, precum și conlucrării pe 
arena internațională, în spiritul De
clarației solemne comune semnate 
cu prilejul vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în R.F.G.. în iu
nie 1973.

Cei doi miniștri au reafirmat vo
ința guvernelor român și vest-ger- 
man de a încuraja dezvoltarea 
schimburilor economice pe o bază 
echilibrată, precum și colaborarea 
economică, industrială și tehnică. 
Părțile s-au pronunțat pentru con
tinuarea eforturilor în direcția spri
jinirii exportului românesc în R.F.G. 
și Identificarea de noi posibilități 
în vederea intensificării cooperării 
industriale și a colaborării pe terțe 
piețe. în acest sens, colocviul eco
nomic care a avut loc la București 
a fost evidențiat ca o inițiativă me
nită să promoveze contactele și co
laborarea între oamenii de afaceri, 
între economiile celor două țări. în 
același scop, cei doi miniștri au con
venit să fie continuate negocierile

în vederea încheierii cît mai curînd 
posibil a acordului de garantare a 
investițiilor. S-au examinat, totodată, 
stadiul actual și perspectivele coo
perării culturale, științifice și teh
nice, în baza programelor existente 
în aceste domenii. în cadrul schim
bului de vederi în problemele in
ternaționale s-a acordat o atenție 
deosebită securității și cooperării în 
Europa. Cei doi miniștri au fost de 
acord că este necesară intensificarea 
eforturilor pentru traducerea inte
grală în viață a tuturor prevederi
lor Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa. De ambele părți s-a exprimat 
convingerea că vizita oficială în 
R.F.G. a ministrului român al afa
cerilor externe contribuie Ia dezvol
tarea relațiilor de prietenie și coo
perare dintre cele două țări. ,

La convorbiri, desfășurate lntr-o 
atmosferă de cordialitate și priete
nie, au participat ambasadorul 
României la Bonn, Ion Moregq, și 
ambasadorul R.F.G. la București, 
Erwin Wickert, precum și alte per
soane oficiale române și vest-ger- 
mane.

★
Miniștrii de externe ai celor două 

țări au semnat acordul suplimentar 
la acordul româno—vest-german pri
vind asigurările sociale din iunie 
1973.

PIAȚA COMUNA

îngrijorări în legătură cu perspectivele 
șomajului și inflației

LUXEMBURG 9 (Agerpres). — Mi
nistrul olandez de externe, Max van 
der Stoel, președintele în exercițiu 
al Consiliului ministerial al C.E.E., a 
arătat că Piața comună se află în- 
tr-o stare de „stagnare, regres și re
semnare". El s-a pronunțat pentru 
amplificarea eforturilor țărilor mem
bre ale C.E.E. în vederea combaterii 
inflației și șomajului. Pe de altă 
parte. în alocuțiunea rostită la Lu
xemburg în cadrul ședinței plenar» 
a Parlamentului vest-european (or
gan consultativ al Pieței comune), 
van der Stoel a făcut apel pentru 
Încheierea, în viitorul apropiat, a 
unui acord cu privire la modalitatea 
de desfășurare a alegerilor pentru 
viitorul Parlament vest-european.

La rîndul său, fostul președinte 
al Consiliului ministerial al Pieței 
comune, primul ministru și minis
tru de externe al Luxemburgului,

Gaston Thorn, a subliniat în alocu
țiunea sa că-și părăsește funcția cu 
„un sentiment de profundă dezamă
gire". Cred — a arătat el — că 
avem toate motivele pentru a fi în
grijorați, deoarece structura Co
munității economice vest-europene 
a atins un avansat stadiu de ero
ziune.

★
LUXEMBURG 9 (Agerpres). — 

Relațiile comerciale dintre Statele 
Unite și Piața comună vor fi re
echilibrate într-un viitor apropiat, 
iar măsurile protectioniste ameri
cane din domeniile agricol și indus
trial sînt pe cale de a fi reduse, 
chiar eliminate, a declarat în fața 
Parlamentului vest-european vice
președintele Comisiei C.E.E. pentru 
afacerile externe, Christopher Soa- 
mes.

Intensificarea mișcării sociale 
din Spania

• Cea mai mare manifestație pe care a cunoscut-o Bilbao în 
istoria sa • Acțiuni ale metalurgiștilor din Asturia • Greva 

generala a muncitorilor de la poștă
Spania cunoaște, după formarea noului guvern, o Intensificare a 

mișcărilor sociale în favoarea unei reorientări, spre o dezvoltare de
mocratică a țării. Sînt semnificative evenimentele zilei de joi, pe care 
le relatăm, potrivit știrilor transmise de AGENȚIA FRANCE PRESSE.

BILBAO. Cea mai mare mani
festație pe care a cunoscut-o vreo
dată în istorie orașul Bilbao (cen
trul regiunii Biscaya) s-a desfășurat 
ieri ln.tr-o atmosferă de calm și fără 
cel mai mic incident. La manifes
tație au luat parte peste 200 000 de 
persoane. Ea a început spre seară 
prin scandarea de lozinci ca „Noi 
dorim libertatea !“, „Guvernanți, as
cultați poporul !“. Manifestarea s-a 
desfășurat la chemarea tuturor gru
părilor opoziției democratice din 
Biscaya. Demonstranții s-au regrupat 
In parcul public al orașului Bilbao 
și s-au îndreptat spre centrul co
mercial al orașului, unde au început 
să Intoneze în cor imnuri și cântece 
cerînd libertate și democrație. O 
disciplină deplină a fost respectată 
în tot timpul manifestației. în frun
tea coloanei s-a aflat un număr im
portant de copii, dintre care mulți 
fii ai deținuțiior politici. Ei purtau 
o pancartă pe care se putea citi : 
„Și noi am fost victime ale repre
siunilor". în mijlocul coloanei se ri
dica o pancartă enormă a C.M.S. 
(Coordonarea Muncitorească Sindi
cală) care. In Spania. regrupează 
cele trei principale sindicate neofi
ciale : Uniunea Generală a Munci
torilor, Uniunea Sindicală Muncito
rească și Comisiile Muncitorești. în
delungate ovații au salutat apariția 
acestei pancarte.

Sindicatele ilegale din Spania — 
„Comisiile Muncitorești", „Uniunea 
Generală a Muncitorilor" și „Uniunea 
Sindicală Muncitorească" — se vor 
constitui într-un „Organism al unității 
de acțiune", a anunțat la Madrid un 
purtător de cuvînt al acestor orga
nizații. El a precizat că un acord a 
fost deja încheiat între cele trei uni
uni sindicale, constituirea definitivă 
a noului organism urmînd să fie 
anunțată în cursul acestei luni.

★
GIJON. Peste 10 000 de muncitori 

din metalurgie au defilat pe străzile 
din Gijon (Asturia). Manifestanțil 
au parcurs străzile orașului scandînd 
„Amnistie, libertate !“ și „Sindicate 
libere !“, încadrați de serviciul de 
ordine al organizatorilor, care a ve
gheat la prevenirea oricărui inci
dent.

★
MADRID. Greva lucrătorilor poș

tali care a izbucnit' acum cinci zii» 
la Barcelona s-a extins joi, cuprin- 
zind practic întreaga Spanie — s-a 
aflat de la Direcția generală a poș
telor și telegrafului.

★
Noul guvern spaniol s-a întrunit 

vineri sub președinția șefului statu
lui, regele Juan Carlos. în prima sa 
ședință. La sfîrșitul reuniunii s-a a- 
nunțat că declarația-program va fl 
prezentată în primele zile ale săp- 
tămînii viitoare.

londra „Noua strategie economică", aprobată 
de Camera Comunelor

LONDRA 9 — Corespondentul
nostru transmite : Camera Comune
lor a aprobat cele două cărți albe 
publicate de guvern săptămîna tre
cută prin care se definește strategia 
viitoare în domeniul politicii sala- 
riale și a prețurilor. Cartea albă in
titulată „Atacul împotriva inflației 
în al doilea an“ trasează principa
lele jaloane ale politicii economice 
pe perioada următoarelor 12 luni. 
Cea de-a doua Carte albă, care este 
un document cu caracter consulta
tiv,- este intitulată „Modificarea co
dului prețurilor". Guvernul reco

mandă. pe de o parte, „strîngerea 
curelei" de către salariați în vederea 
combaterii inflației și redresării e- 
conomiei, iar pe de altă parte ac
ceptă o relaxare a prețurilor car» 
să permită patronilor să realizez» 
profituri mai mari în vederea „fi
nanțării unei intense activități in 
industrie".

Problema „noii strategii economi
ce" a fost discutată și de către Con
siliul național pentru dezvoltarea e- 
conomică. Primul ministru, James 
Callaghan, a subliniat că în cadrul 
acestei strategii „prioritatea va fi 
acordată industriei".

DE PRETUTINDENI
• INGRĂȘAMIN- 

T E „MAGNETICE". Cer- 
cetări recente confirmă că ori
entarea în spațiu a brazdelor 
constituie un factor important 
în eficienta culturilor agricole, 
într-adevăr, s-a constatat că se 
obține o recoltă sporită de pe 
culturile dispuse pe direcția 
est-vest, față de cele orientat» 
de la nord la sud, cîmpul mag
netic terestru exercitând o in
fluență considerabilă asupra 
creșterii plantelor. Pe baza a- 
cestei constatări. la Institutul 
agronomic din Moscova s-a ex
perimentat influenta unui clmp 
magnetic artificial, creat cu a- 
jutorul... cenușii. Aceasta, con- 
ținind numeroase particule me
talice magnetizate, afectează 
bacteriile ce consumă azot mi
neral, determinînd astfel, in 
mod indirect, sporirea cantității 
de azot din sol. Loturile pe care 
s-au aplicat aceste îngrășăminte 
„magnetice" au oferit un spor 
de o treime la recoltă.

• CEREMONIILE O- 
LIMPICE. în cadrul unei 
conferințe de presă, directorul 
general al ceremoniilor oficiale 
ale Jocurilor olimpice de la 
Montreal, Jacques Lorion, a 
furnizat o serie de detalii în le
gătură cu deschiderea și închi
derea acestei importante mani-.?/, 
festări sportive mondiale. G 
remonia de deschidere va dt * 
două ore și jumătate. Ea va 
marcată, intre altele, de prezei, 
tarea a patru spectacole d» 
dans, la care se vor alătura gim- 
naști din 12 țări, instrumentiști 
și cîntăreti, în total la aceste 
manifestări dîndu-și concursul 
3 000 de persoane. Vor fi lan
sați 80 de porumbei, în timp ce 
tinere fete, îmbrăcate în lungi 
rochii albe — fidele tradiției 
elene — vor interpreta dansul 
„Baletul porumbeilor", iar pur
tătorii flăcării olimpice își vor 
face intrarea în stadion.

• NOI CANDIDA
TURI PENTRU
MOS. Administrația

cos-
națio-

agențiile de presă transmit
Convorbiri S.A.L.T. ?efii 

delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la con
vorbirile sovieto-americane privind 
limitarea înarmărilor strategice ofen
sive au convenit să întrerupă nego
cierile. începînd cu data de 30 iulie. 
Tratativele urmează să fie reluate la 
21 septembrie, anunță agenția T.A.S.S.

Primul satelit indonezian 
de telecomunicații, Anumit 
„Palapa", a fost lansat de la centrul 
spațial american Cape Canaveral din 
statul Florida. Satelitul urmează să 
asigure, împreună cu un altul de ace
lași tip, care va fi lansat în cursul 
anului viitor, legături telefonice, ra
dio, de televiziune și telex între 
toate insulele care intră în compo
nența Indoneziei.

înscenări judiciare.91 po
goane de culoare inculpate în urma 
incidentelor care au avut loc la Pre
toria acum trei săptămini sînt menți
nute în detențiune provizorie, după 
ce au compărut în fața tribunalelor 
din capitală. Sînt deținuți, de aseme
nea, cîteva zeci de copii, dintre care 
unii nu au mai mult de opt ani. Ei 
au fost arestați de autoritățile rasis-

te tot In vremea incidentelor de la 
Soweto. Sentința așa-ziselor procese 
înscenate de autoritățile rasiste de la 
Pretoria împotriva militanților contra 
politicii de discriminare rasială și 
apartheid va fi comunidată în cursul 
acestei luni.

„Cosmos-839". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos-839". 
La bordul său se află aparatură 
științifică destinată continuării cer
cetării spațiului extraatmosferic.

Secetă. Parlamentul vest-euro
pean a adoptat o rezoluție prin car» 
se cere Comisiei Pieței comune șl 
Consiliului ministerial să acorde aju
tor persoanelor care au avut de su
ferit de pe urma secetei — atît agri
cultori, cit și fermieri. Documentul 
insistă asupra necesității de a se 
promova o politică rațională în pri
vința distribuirii apei, pentru a s« 
atenua în viitor efectele unor con
diții climatice nefavorabile.

nală pentru aeronautică și spa
țiul cosmic din S.U.A. (N.A.S.A.) 
a făcut cunoscut că este in cău
tarea a 15 noi piloți pentru vii
toarea navetă cosmică america
nă, prevăzută a fi lansată în 
1980. N.A.S.A. a> adus, în ace
lași timp, precizarea — ceea ce 
constituie o noutate — că pri
mește și candidaturi de femei, 
ca și din partea persoanelor a- 
parținînd minorităților din 
S.U.A. Drept condiții principa
le, pentru prezentarea la selec
ționare, figurează obligativita
tea deținerii unei diplome de 
studii superioare în științe teh
nice, fizică sau matematică, ca 
și atestarea de pilot aviatic, cu 
cel puțin 1 000 ore de zbor la 
activ.

Numărul total al șomere
lor în S.U.A. era Ia sfir?itul lu- 
nii trecute de 7,1 milioane. Aceasta 
reprezintă 7,5 la sută din totalul per
soanelor apte de muncă, înregistrîn- 
du-se astfel o creștere lunară de 0,2 
la sută a șomajului.

Piața comună 
milioane dolari 
țări în curs de 
încasări de pe 

unor produse de

Compensații, 
va livra suma de 78 
unui număr de 17 
dezvoltare ale căror 
urma exportului 
bază au scăzut în 1975. Comisia C.E.E. 
a semnat astfel convențiile de finan
țare prin care se acordă acest ajutor 
țărilor din Africa și din zona Paci
ficului participante la Acordul de 
cooperare de la Lome, din februarie 
1975. Este 
intră în 
stabilizare 
(STABEX), 
favoafea partenerilor săi prin 
vențiar de la tome.

Deputății și senatorii de- 
mocrat-creștini din Italia 
au procedat la alegerea președinți
lor grupurilor parlamentare ale 
P.D.C. în cele două Camere ale foru
lui legislativ italian, în urma ale
gerilor de la 20—21 iunie a.c. în fie
care Cameră, vechii președinți ai gru
purilor democrat-creștine au fost 
realeși : Flaminio Piccoli în Camera 
Deputaților, iar Giuseppe Bartolo
mei, în Senat.

Președintele Argentinei, 
generalul Jorge Rafael Videla, a a- 
nunțat hotărîrea guvernului argen- 
tinean de a combate ferm subver
siunea în toate sferele activității 80- 
cial-politice și economice interna.

pentru prima dată cînd 
activitate „Fondul de 
a rețetelor de export" 

creat de C.E.E. In
Con-

Un incendiu s_a declan?at la 
bordul cargoului italian „Federi
ca M.“, aflat în portul Livorno. în- 
trucit sinistrul nu a putut fi contro
lat imediat de pompieri, cargoul a 
fost remorcat și transportat în afara 
portului.

Un UCOrd Prlvind cooperare» 
dintre Statele Unite și Turcia In 
desfășurarea investigațiilor asupra 
activităților ilegale întreprinse In 
Turcia de reprezentanți al companiei 
„Lockheed Aircraft" și ai altor fir
me americane a fost semnat recent. 
Turcia a devenit astfel cea de-a 
noua țară care semnează asemenea 
acorduri cu S.U.A., după cele înche
iate cu Japonia, Italia, Olanda, Co
lumbia, Nigeria, Grecia, Belgia și 
Mexic.

Alegerile preliminarii din S. U. A.

BOLIVIA
b *

Din adincul minelor — forța 
solidarității muncitorești

Puternicei» frămân
tări sociale care au 
cuprins Bolivia In 
ultimul timp sînt pe 
larg relatate și comen
tate de presa latino- 
americană ; după ce a 
fost anunțată institui
rea stării de asediu în 
țară, aceasta arăta că 
„președintele Hugo 
Banzer este confrun
tat cu cea mai gravă 
criză din istoria gu
vernului său". Cau
zele amplei mișcări de 
protest a muncitorilor 
mineri, ca și a altor 
pături ale populației, 
»înt de ordin politic, 
precum și economic- 
social.

După cum sa știe, 
flacăra acțiunilor gre
viste a pornit din 
străfundurile minelor, 
unde 35 000 de munci
tori au încetat lucrul, 
In sprijinul revendi
cărilor lor pentru con
diții mai bune de lu
cru și salarizare, pen
tru drepturi și liber
tăți democratice. Tot
odată, studenții din 
La Paz, Cochabam
ba, Oruro. Beni, 
Pândo și din orașe
le din sudul tării au 
Intrat și ei In gre
vă, In semn de protest 
Împotriva unui șir de 
măsuri antidemocra
tice introduse în uni
versități. Grevele au 
fost urmate de ma
nifestații de stradă 
și ciocniri eu po

liția, în cursul că
rora au murit doi 
itudenți. în această at
mosferă încărcată, au
toritățile au recurs 
la represalii J forțele 
militare au ocupat 
districtele miniere și 
au arestat pe princi
palii conducători sin
dicali, printre care se
cretarul general al Fe
derației minerilor. Vic
tor Lopez, au fost 
suspendate cursurile 
universitare la OrUro 
și Cochabamba, au 
fost interzise orie» 
reuniuni, manifesta
ții, greve etc.

în aceste condiții, 
clasa muncitoare și-a 
afirmat încă o dată 
spiritul de solidaritate 
care o caracterizea
ză declarînd grevă 
generală pe timp ne
determinat. Conduce
rea Federației mine
rilor a difuzat un 
comunicat care, „în 
numele celor peste 
70 000 de persoane ca 
lucrează în minale 
din Bolivia, cere eli
berarea imediată a 
conducătorilor națio
nali și al federației, 
retragerea forțelor mi
litare din districtele 
miniere ocupate, reda
rea sediilor sindicale 
confiscate, repunerea 
imediată în funcțiune 
a stațiilor de radip ale 
minelor, etății închise 
de armată, majorarea 
salariilor ; greviștii își

manifestă, de aseme
nea, solidaritatea cu 
lupta și revendicările 
studențimii.

Anunțind greva ge
nerală, ziarul bolivian 
catolic „Presencia" 
sublinia marile fră
mântări semnalate în 
localitățile Catavi și 
Siglo XX, unde, prin
tre măsurile represive 
luate de forțele arma
te figurează închide
rea magazinelor ali
mentare, întreruperea 
curentului electric și 
a surselor de apă po
tabilă pentru minerii 
greviști aflați in sub
teran.

Ca o expresie a a- 
celuiași spirit de 
solidaritate, demon
strat cu vigoare de-a 
lungul precedentelor 
conflict» sociale boli- 
viene, studenții au 
declarat și ei o grevă 
generală pe timp ne
limitat, alăturindu-se 
luptei muncitorilor și 
cerînd eliberarea pro
fesorilor și studenților 
arestați- Amploarea a- 
cestei mișcări de lar
gă rezonanță in dife
ritele pături ale popu
lației boliviene are 
implicații din ce în ce 
mai adinei in toate 
sectoarele vieții eco
nomice și politice a 
țării.

V. PAUNESCU
Rio de Janeiro

FRANȚA

Seceta și multiplele ei implicații

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Statul american Dakota de Nord și-a 
desemnat joi delegații la Convenția 
națională a Partidului Republican, 
care urmează a avea loc peste cinci 
săptămini la Kansas City. Din cei 18 
electori aleși, 10 și-au exprimat spri
jinul pentru președintele Gerald 
Ford, iar ceilalți au optat pentru 
fostul guvernator al Californiei, Ro
nald Reagan. 14 delegați desemnați

anterior și care nu și-au exprimat 
preferințele la vremea respectivă au 
trecut în grupul președintelui. Pînă 
la convenție mai sînt de ales 90 d« 
delegați. în prezent, repartiția electo
rilor între cei doi candidați republi
cani este următoarea : 1 028 se pro
nunță pentru Gerald Ford, in timp c» 
979 îl sprijină pe Ronald Reagan. 
Pentru obținerea învestiturii în pri
mul tur de scrutin sînt necesare 1130 
de voturi.

„Caniculă record" ; 
„Secetă : armata în 
sprijinul agricultori
lor" ; „Franța pa 
jăratic" — asemenea 
titluri apar zilnic pe 
prima pagină a ziare
lor franceze, reflec- 
tînd îngrijorarea pe 
care o provoacă în 
rindurile opiniei pu
blice seceta neobiș
nuită din acest an. 
într-un discurs re
cent, șeful statului, 
Valery Giscard d’Es- 
taing, arăta că „flu
viile franceze au la 
ora actuală un debit 
de cinci ori inferior 
celui din anii prece- 
denți, în aceeași pe
rioadă sezonieră. Nici
odată, în ultima sută 
de ani, nu s-a înre
gistrat la noi un ase
menea fenomen".

Regiuni întregi sînt 
considerate sinistra
te, recoltele de cerea
le, de sfeclă de zahăr, 
de cartofi sînt com
promise pe suprafețe 
întinse, în vreme ce 
debitul tot mal scăzut 
al cursurilor de apă a 
impus reducerea pro
ducției de energie 
electrică. Datorită lip
sei de furaje, sute și 
mii de animale sînt 
sacrificate, fapt care 
duce inevitabil la o 
importantă creștere a 
prețului cărnii în ur
mătoarele luni.

în așteptarea unei 
ploi salvatoare, un

liar anunța zilele tre
cute o aversă de altă 
natură : „Ploaie de 
scumpiri asupra Fran
ței". într-adevăr, în
cepînd de la 1 iulie, 
chiriile au fost majo
rate cu 7 pînă la 11 
la sută, transporturile 
în comun din regiu
nea pariziană cu 11 
la sută ; a crescut și 
tariful consultațiilor 
medicale, iar, pe de 
altă parte, pe fumă
tori, viciul „ierbii" 
introduse în Europa 
de compatriotul lor. 
Jean Nicot, ii va cos
ta cu 16 la sută mai 
mult.

Demonstrînd că re
crudescența inflației 
nu are nimic comun 
cu actuala caniculă, 
numeroși comentatori 
subliniază că de fapt 
a fost creată o anu
mită psihoză a secetei, 
care încurajează pe 
afaceriști să-și rotun
jească profiturile. Tot
odată, sub pretextul 
diminuării cu 5 la 
sută a tensiunii cu-'; 
rentului electric, de
cizie adoptată recent 
de Societatea națio
nală de electricitate, 
unii patroni au redus 
activitatea uzinelor, 
sporind astfel numă
rul șomerilor.

Dificultățile econo
miei franceze, în pri
mul rînd inflația, 
șomajul, deteriorarea 
balanței comerciale.

nu pot fi puse pe sea
ma secetei — remar
că observatorii. care 
arată că veniturile ță
rănești au scăzut in 
mod continuu în ulti
mii ani, deși condițiile 
climatice au fost nor
male. Dar, nu este 
mai puțin adevărat că 
proporțiile catastro
fale pe care le capătă 
în prezent seceta vor 
agrava și mai mult 
situația dificilă a a- 
grlcultorilor. în acest 
context, Biroul Politic 
al Partidului Comu
nist Francez a dat pu
blicității o declarație 
în . care propune gu
vernului adoptarea 
unor măsuri urgente, 
menite să diminueze 
efectele secetei și să 
asigure nivelul de 
trai al familiilor ță
rănești.

Deși meteorologii 
prevăd o toamnă mai 
rece ca de obicei, co
mentatorii politici 
consideră că „tempe
ratura revendicări
lor sociale" va creș
te dacă nu se va 
reuși menținerea ni
velului de trai al 
categoriilor de oameni 
ai muncii lovite în 
prezent atît de criza 
economică, cît și de 
efectele calamității 
naturale abătute asu
pra Franței.

Paul 
D1ACONESCU

Paris

Consultări pentru extinderea cooperării 
in cadrul Pactului Andin

LIMA 9 (Agerpres). — Experți ai 
organizației Pactului Andin au de
clarat în capitala Perului că lărgirea 
nelimitată a accesului capitalului 
străin în economia națională, practi
cată de Chile și Bolivia, reprezintă 
principalul obiect al confruntărilor 
actuale dintre țările andine. Mi
nistrul ecuadorian al industriei, co
merțului și cooperării, Galo Montano 
— care a întreprins recent un turneu 
prin citeva capitale din zona andină, 
în vederea realizării unor consultări 
privind depășirea prezentului impas 
in care se află cooperarea în cadrul 
Pactului Andin — a declarat că po
ziția adoptată în acest cadru de 
Chile și de Bolivia nu corespunde 
intereselor majorității statelor mem
bre, contravenind, totodată, prevede
rilor Acordului de la Cartagena. El

a evidențiat, în context, necesitatea 
depunerii de eforturi sporite pentru 
depășirea dificultăților cu care este 
confruntat în prezent Pactul Andin, 
pentru a se crea un cadru adecvat 
stimulării unei cooperări echitabile 
și juste între țările membre.

în dezacord cu ceilalți patru mem
bri ai organizației — Columbia, E- 
cuador, Peru și Venezuela — guver
nele chilian și bolivian au hotărît să 
nu trimită delegați la recenta re
uniune a experților Pactului Andin, 
unde urma să fie elaborate măsuri 
pentru convocarea urgentă a Comisiei 
Pactului Andin — organismul suprem 
al organizației. Aceasta a făcut nece
sară aminarea discutării problemelor 
în cauză pînă la o nouă reuniune a 
organizației, convocată pentru 2 au
gust.

• PRIMUL TRANS
PLANT REUȘIT DE EM
BRION LA PRIMATE • 
fost realizat de către doi me
dici americani. Animalele de 
experiență au fost femele de 
paviani. La cinci zile după fe
cundare, embrionul a fost scos 
din corpul maimuței donatoare 
și transplantat la maimuța pri
mitoare. care, după perioada o- 
bișnuită de 170 de zile, a născut, 
prin cezariană, un pui normal, 
ce s-a dezvoltat ulterior fără 
complicații. La mamifere infe
rioare, transplanturile de em
brion se practică de mult : pri
mul asemenea transplant, pe 
Iepuri, a fost efectuat încă în 
anul 1890.

• SCARA DECIBE
LILOR. O întrecere destul 
de neobișnuită a fo6t organi
zată intr-o școală londoneză. 
Competitorii urmau să demon
streze „resursele" coardelor lor 
vocale, tipînd cit mai tare cu 
putință. La întrecere au partici
pat circa 200 de „amatori" ; un 
microfon prevăzut cu aparat do 
măsurat a înregistrat, de la dis f 
tanța de un metru, intensitatea 
sonoră. S-a constatat cu acest 
prilej că, în medie, țipetele co
piilor măsoară 114 decibeli, in
tensitatea maximă — de 122 de
cibeli — înregistrîndu-se în ca
zul unei fetițe. Pentru compa
rație, reproducem o „scară a 
decibelilor" : o mare orchestră 
simfonică care execută o bu
cată muzicală fortissimo „reali
zează" 90 decibeli, o sirenă a 
ambulanței — 100 decibeli ; u- 
ruitul unui motor cu reacție 
aflat la distanța de 5 m — 120 
decibeli ș.a.m.d. De remarcat 
că amintitul concurs de țipete 
n-a fost o simplă ciudățenie. 
Profesorii englezi care l-au or
ganizat au vrut să demonstreze 
pe această cale că profesiunea 
lor implică și această latură 
mai puțin plăcută...

Evoluția stației orbitale „Saliut-5“

• „ANUL PROTEJĂ
RII MEDIULUI". 1976 * 
declarat în Nigeria drept „an 
al apărării mediului înconjură
tor". Programul de măsuri ini
țiate în cadrul acestei acțiuni 
prevede desfășurarea unei largi 
campanii vizind debarasarea 
tuturor așezărilor urbane și ru
rale, a unităților industriale șl 
gospodărești de reziduurile de 
tot felul, precum și îmbunătă
țirea condițiilor sanitare șl de 
igienă ale populației.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Cea 
de-a doua zi de activitate a cosmo- 
nauților sovietici — Boris Volînov șl 
Vitali Jolobov — la bordul stației or
bitale „Saliut-5“ a început, vineri, 
la ora 8,40 (ora Bucureștiului). Echi
pajul a continuat operațiunile de de- 
conservare a stației pilotate, a verifi
cat sistemele de bord și aparatura 
științifică.

Potrivit datelor telemetrice și in
formațiilor transmise de cosmonaut!, 
în compartimentele stației temperatu
ra se menține la 22 grade Celsius, iar 
presiunea este de 840 milimetri pe 
coloana de mercur.

Spre sfîrșitul zilei cosmice, cei doi 
membri ai echipajului vor începe o 
serie de experimente biologice, anun

ță agenția T.A.S.S. Unul dintre aces
tea va consta în observarea evoluției 
dezvoltării embrionare și a formării 
aparatului vestibular în condițiile 
cosmice la o mostră de icre de peș
te. Un alt experiment va prilejui ur
mărirea evoluției unor grupuri de 
pești în stare de imponderabilitate, 
aflați într-un acvariu la bordul „la
boratorului" circumterestru. Boris 
Volînov și Vitali Jolobov vor lua fo
tografii ale acestor mostre la inter
vale regulate de timp.

în prima legătură de televiziune cu 
centrul de control al zborului, cos- 
monauții au anunțat că starea sănă
tății lor este bună și zborul continuă 
conform programului.

• MONUMENT IN 
PERICOL. Vibrațiile rezul
tate de pe urma traficului in
tens pun în pericol impozantul 
dom al catedralei din Florența 
.— a constatat un grup de ex- 
perți- Alarmați de lărgirea pro
nunțată a crăpăturilor de pe a- 
coperișul domului, unele atin- 
gînd o lungime de cîțiva zeci de 
centimetri. ei au recomandat, 
în consecință, interzicerea cir
culației auto pe străzile din 
zona impozantului edificiu.


