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MODERNIZĂRI

IN EXPLOATĂRILE

MINIERE
In cadrul acțiunii 

de modernizare și 
dezvoltare a exploa
tărilor miniere din 
Maramureș s-au e- 
xecutat anul acesta 
lucrări de investiții 
care se ridică la a- 

190 milioane 
exploatările 
Ilba și Ni- 
fost date în

proape 
lei. La 
Cavnic, 
stru au
exploatare trei noi 
puțuri pentru ex
tracția minereului 
din subteran. Aces
tea au permis des
chiderea unor ori
zonturi noi și îmbu
nătățirea aerajului 
în subteran. De ase
menea, la exploata
rea Cavnic s-au ter
minat lucrările de 
săpare a noii 
rii de coastă 
duț“.

Termînînd 
în acest an
trucția, montajul 
sau deschiderea a 
peste 70 noi obiec
tive s-au creat con
diții pentru sporirea 
considerabilă a pro
ducției de minereu. 
Drept rezultat, în 
primele 8 luni ale 
anului planul a fost 
depășit cu aproape 
27 000 tone.

(Agerpres)

gale-
„Bol-

numai
cons-

* * ***
***

oamenilor muncii
din regiunea Bacău

o vizită

orașul

izvorîtă 
au în-

tan, petrolul, sarea ; aceste 
bogății se reunesc în cele peste 
40 de instalații ce se întind pe 
mai bine de o sută de hectare. 
Păienjenișul acesta de uriașe 
instalații nu poate fi cuprins 
cu privirea în întregime de- 
cît la scara 
într-una din sălile laboratoru
lui central. 
Constantin Scarlat, 
industriei chimice 
cătorii tehnici ai întreprinde
rii înfățișează oaspeților rea
lizările colectivului de chi- 
miști în cei șapte ani care au 
trecut de la primele șarje de 
sodă electrolitică. Astăzi, fa
bricile combinatului produc 
peste 50 de sortimente — de la 
solvenți clorurați la insecticide 
și ierbicide. de la clorurile de 
aluminiu și mercur la policlo- 
rura de vinii. Ele sînt prezen
tate într-o sugestivă expoziție 
care a suscitat atenția condu
cătorilor de partid și de stat. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer se in
teresează 
calitative 
prindere, 
țină pasul
nou în acest domeniu pe plan 
mondial. Răspunzînd întrebă
rilor. gazdele înfățișează ho-

organelor locale de partid și 
de stat, ai organizațiilor ob
ștești.

Viață lungă șl sănătate pen
tru fericirea patriei și a po
porului urează conducătorilor 
de partid și de stat, la cobo- 
rîrea din tren, uncheașul Du
mitru Holban, unul dintre cei 
mai bătrîni locuitori ai unuia 
dintre cele mai tinere orașe 
ale țării, martor ocular al 
transformării satului Onești 
de odinioară în citadela chi
miei de astăzi.

în aplauzele celor prezenți, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mulțumește căldu
ros pentru însuflețită primire.

.„Acest loc de întîlnire a ce
lor patru ape — Trotușul, Oi- 
tuzul, Casinul și Tazlăul — 
unde este situat orașul petro
chimiei a devenit astăzi o a- 
devărată confluență a bucu
riei.

Conductele argintii de gaz 
metan arcuite de-asupra șo
selei, deschid în drumul spre 
combinatul chimic tot atîtea 
porți ale avuțiilor scoase la 
lumină în anii noștri. Expre
sie a valorificării superioare 
a acestor bogății, Combinatul 
chimic de la Borzești este lo
cul de întîlnire a unor „rîuri" 
aduse pe conductă din adîn- 
curile pamîntului — gazul me-

machetei aflate

Aici tovarășul 
ministrul 
și condu-

Joi, 8 septembrie, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, au sosit în re
giunea Bacău pentru 
de lucru.

„Bine ați venit în 
chimiștilor"

Cu această urare 
din adîncimea inimii
tîmpinat pe oaspeți locuitorii 
orașului petrochimiei și ală
turi de ei petroliștii din Moi- 
nești, oamenii cărbunelui din 
Comănești, minerii salinelor 
de la Tg. Ocna, muncitorii 
combinatelor forestiere. Ei 
aduc în strălucirea zilei 
de astăzi vechile tradiții 
muncitorești ale luptelor revo
luționare din Valea Ghimeșu- 
lui, din văile Asăului și a Taz- 
lăului, ale căror meleaguri 
evocă acțiunile glorioase ale 
muncitorilor forestieri, petro
liști, minieri.

...Gara Borzești este parcă o 
imagine concentrată a întregii 
Văi a Trotușului. Ghirlan
dele de cetină verde și 
de trandafiri purpurii care o 
împodobesc se prelungesc de 
aici pînă în centrul orașului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In numele tuturor oamenilor 
muncii din regiunea Bacău, 
tovarășul Gheorghe Roșu, prim 
secretar al Comitetului regio
nal de partid a rostit un cald 
cuvînt de bun venit.

Sînt de față Ștefan Boboș, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular re
gional și alți reprezentanți ai

al

\

ÎN HAINE

Convorbiri intre delegația 
Partidului Comunist Român

și delegația Partidului 
Comunist din Austria

Miercuri, 7 septembrie, la 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român au con
tinuat convorbirile între dele
gația ; Partidului Comunist 
Român și delegația Partidului 
Comunist din Austria.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român au participat tovară
șii : Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Prezidiului Permanent, al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Andrei Ștefan, prim-adjunct

de șef de secție la C.C. 
P.C.R.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Austria au luat parte to
varășii : Franz Muhri, preșe
dintele Partidului 
din 
chitzka, 
Politic 
Austria, 
membru 
Austria, 
ției din 
P.C. din Austria.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășeas
că, de caldă prietenie.

Comunist
Austria, Alfred Rus- 

membru al Biroului 
al C.C. al P.C. din 
și Josef Wodrazka, 
al C.C. al P.C. din 

secretar al organiza- 
landul Salzburg a

a

de performanțele 
obținute în între- 
recomandînd să se 
cu tot ce este mai

(Continuare In pag. a lll-a)

primit pe tovarășul A.I. Pelșe,

PARADOXUL
Controlul frnal este foar
te important. De aceea, 
întotdeauna ttnărul Ion 
Moise de la Uzina de 
pompe București veriii- 
că cu atenție dimensiuni

le unei piese.

Foto ;O. PLEC AN

UNUI Feruginolul

BILANȚ
în „subsolul" fiecărui bilanț 

contabil trimestrial se află și 
unele cifre care nu se rapor
tează la plan. La Uzinele de 
autocamioane „Steagul roșu" 
din Brașov ne-am oprit asu
pra uneia dintre ele : absen
tele (nemotivate și învoiri). 
Pe întreg trimestrul II sînt 
aproape 4 000 zile-om, dintre 
care 1470 numai în luna iu
nie. Acestea echivalează cu 
absența permanentă din pro
ducție pe întreaga lună, a 
unui număr de 56 de oameni. 
Cifra, cu mici modificări, se 
menține pe întreg semestrul I, 
cînd productivitatea muncii a 
fost îndeplinită în proporție 
de 101 la sută. Iată un para
dox care ne conduce la con
cluzia că cu numărul de mun
citori existent în scriptele u- 
zinei se poate obține o pro
ducție mai mare decît cea 
planificată.

Un lucru este însă clar : ma
rea majoritate a muncitorilor 
din uzină plătesc un 
pentru cel certați 
plină în muncă, 
vine de la sine : 
iau atitudine hotărîtă ? 
funcționează aici opinia colec
tivă ? Am căutat un răs
puns „practic" : la poarta 
nr. 2 am așteptat sirena de 
începere a lucrului. Acele cea
sornicului arătau 7 fără trei 
minute. Șuvoiul de oameni 
curge m'ereu, mai mare parcă.

Noul produs chimic realizat de 
cercetătorii Laboratorului Central 
pentru lacuri și cerneluri din Ca
pitală — feruginolul — este folo
sit pentru protejarea suprafețelor 
metalice împotriva coroziunii. Ex
perimentat în uzinele construc
toare de mașini din București și 
Arad, acesta și-a dovedit din plin 
calitățile. întins într-un strat sub
țire pe metal atacat de agenți co- 
r-ozivi, el distruge în intervalul de 
1—2 ore rugina, formînd la supra
față o peliculă fină care apără 
metalul împotriva coroziunii.

„tribut" 
cu disci- 

Intrebarea 
„De ce nu 

Cum

FACULTĂȚI

DE LUCRU
Bucureștiul, marele centra univer

sitar al țării, și-a pus de mult haina 
de lucru, pentru a Întreprinde trebu
rile gospodărești premergătoare des
chiderii cursurilor universitare. Și 
aici, in acest domeniu, am intîlnit 
gospodari șl „gospodari". După cum 
veți vedea.

Gata șl „gata
Raidul nostru anchetă poate 

fi împărțit în două etape: 
prima, în jurul datei de 6 
august, cînd majoritatea că
minelor vizitate se aflau în 
toiul reparațiilor, iar planu
rile arătau că aceste lucrări 
vor fi terminate în 10—12 
zile ; a doua, în spre sfîrșitul 
lunii august. La 20 august o 
bună parte din căminele anun
țate că vor fi gata la 16—17 
august erau, unele, în faza de 
curățenie, la unele nu se ter
minase repararea diferitelor 
instalații, iar altele, abia se 
zugrăveau (Căminul Institutu-

lui Medico-farmaceutic din 
str. Constantin Miile).

Nu știm ce înțeleg unele 
servicii administrative prin 
cuvîntul gata, dar, în accep
țiunea generală, acest cuvînt 
presupune, ceva finit, în ge
nere, și ceva bun de dat în 
folosință în cazul de față. Or, 
dintre obiectivele vizitate de 
noi, numai cele ale Politeh
nicii, ale Universității și ale 
Institutului de Arhitectură 
„Ion Mincu" puteau fi consi
derate într-adevăr gata.

La 20 august, Căminul In
stitutului de petrol, gaze șl 
geologie, din Piața Rosetti, se 
afla în plină curățenie, iar la

subsol zugravii și mecanicii 
nu-și terminaseră încă lucrul ; 
la căminul din Calea Rahovei, 
al aceluiași institut, se făceau 
ultimele retușuri în camere, 
dar curtea interioară a cămi
nului era într-o stare de plîns 
(murdară, cu tencuiala zidu
rilor crăpată), reparațiile aici 
urmau să se facă abia după 
1 septembrie, adică după ce 
bună parte dintre studenți sînt 
cazați, 
rățenie se 
minele

In stadiul 
aflau 

Institutului

de 
Și 
de ști-

cu- 
că-

G. DIMA

(Continuate fn pag. a Ul-a)

Termocentrala Brazi (vedere exterioară)

Ing. ARTUR IOAN 
NICOLAE VINȚEANU

(Continuare în pag. a lll-a)

WET
încercăm să numărăm pe cei 
care intră în decursul acestor 
minute. Sînt peste 80 din care 
mai mult de 50 sînt tineri. E- 
coul sirenei încă nu se stin
sese în munții din apropiere 
cînd poarta s-a închis. Omul 
de la poarta uzinei și-a făcut 
datoria. Tocmai cînd reflec
tam asupra faptului că apro
ximativ 100 de oameni nu-și 
încep lucrul la ora 7, iată că 
Ia poartă se adună, unul cite 
unul, grupul întîrziaților. 
Portarul e neînduplecat. Ast
fel fac calea întoarsă, urcînd 
în troleibuzul cu destinația 
oraș, 19 muncitori — după a- 
precierea noastră, toți sub 
30—35 de ani. Cine sînt aceș
tia ? Foarte greu să-i iden
tificăm răsfoind cele cîteva

membru al Biroului Politic
al C.C. al P. C. U. S

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C. C. al 
P.C.R., a primit, la 7 septem
brie pe A. I. Pelșe, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Comi
tetului Controlului de Partid 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
care se află în concediu de 
odihnă în țara noastră. Cu a-

cest prilej a avut loc o con
vorbire care a decurs într-o 
atmosferă cordială, tovărășea
scă.

A participat Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R. A fost, de asemenea, de 
față A. V. Basov, ambasado
rul U.R.S.S. la București.

Plantările

de toamnă

Paralel cu celelalte lu
crări agricole de sezon, se 
fac intense pregătiri pentru 
plantările de toamnă de 
pomi. Pe mai mult de 1 000 
ha s-au făcut gropi și dife
rite lucrări de amenajare a 
terenurilor. In toamna acea
sta, conform prevederilor, 
livezile se vor extinde cu a- 
proape 18 000 ha. Ca și în a- 
nii precedenți, noile planta
ții se fac în masiv, în vede
rea concentrării producției 
de fructe, în bazinele pomi
cole din zona dealurilor și 
pentru o mai bună meca
nizare a lucrărilor în pomi
cultură. De asemenea, pre
domină soiurile productive, 
cu mare valoare economică 
și comercială, rezistente la 
transport și păstrare în 
timpul iernii. In livezile de 
măr, care ocupă peste 40 
la sută din noile plantații, 
se extind soiurile Iona- 
than, Delicios auriu, Melba- 
și altele apreciate de con
sumatori datorită calități
lor lor deosebite.

(Agerpres)
Fabrica de zahăr Chitila. Aici 
se prelucrează zilnic peste 600 
tone

Pregătiri pentru
fabricației unui

sieclă din care se extrag 
circa 90 tone zahăr.

începerea
nou tip

de automacara
La Uzinele 

Tîrgoviște se 
pregătiri pentru 
ceperea fabricației 
în serie a unui nou 
tip de automacara 
de construcție spe
cială destinată șan-

din 
fac 
în-

tierelor. Montată pe 
autocamion, cu noua 
macara se pot e- 
fectua lucrări de 
construcție într-un 
timp mult mai scurt 
față de cele reali

zate cu ajutorul in
stalațiilor similare 
stabile.
se fac 
pupitru 
dă.

Manevrele 
de la un 
de coman-

(Agerpres)
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Imperative in agricultură: CONSTRUCȚIILE WROZOBIEIINICE
Evident, cîmpul cheamă 

mii și mii de' tărani coopera
tori pentru efectuarea lucră
rilor agricole de sezon. îna
intea tractoarelor — care 
și-au montat brăzdarele și 
lucrează la arat — mai peste 
tot, în regiunea Crișana, dru
mul dintre cîmp și sat e nete
zit de carele ce aduc cu ele 
recoltele de porumb, sfeclă 
și floarea-soarelui, ori fura
jele recent recoltate sau tran
sportă pe ogoare 
mintele organice și 
care împreună cu cele 
zitate mai din timp în 
forme — vor mări pe 
rodnicia pămîntului. Și 
foarte multi dintre cei ce asi
gură acest ritm intens mun
cii, sînt tineri. Dar nu numai 
în cîmp pot fi întîlniți tine
rii. Muiți dintre ei, sub îndru
marea organizațiilor U.T.C., 
sînt antrenați la acțiunile le
gate de pregătirea în bune 
condiții a adăposturilor pen
tru animale. Unele se repară, 
altele, datorită sporirii șepte- 
lului, trebuie ridicate din te
melie. Și cîte lucruri nu sînt 
încă de făcut ? Dorința de a 
fi „la zi" cu rezolvarea a- 
cestor treburi a dat naștere 
la căutări noi, la inițiative. 
Ele s-au născut în adunările 
generale ale țăranilor coope
ratori, multe în dezbaterile 
organizațiilor U.T.C. S-au gă
sit astfel pîrghii importante in 
rezolvarea unor chestiuni de
ficitare, legate de construc
țiile zootehnice. în multe ■ 
locuri organizațiile U.T.C. au 
stimulat interesul tinerilor 
pentru a participa activ la 
efectuarea șanțurilor de fun
dații pentru construcții, la 
transportul balastului din ca
riere, la confecționarea și ar
derea cărămizilor în număr 
necesar și, în sfîrșit, la faso
narea lemnului de lucru. în 
multe părți, din rîndurile ti
nerilor s-a pornit la forma
rea unei noi promoții de 
meșteri care să completeze 
rîndurile celor existent!. Am

intîlnit astfel de aspecte la 
Mădăraș, Batăr, Tăut, Salon- 
Tă și în alte locuri. Șl consi
liile de conducere ale unități
lor amintite apreciază iniția
tivele organizațiilor U.T.C.

„Pe lîngă construcția a încă 
unui grajd cu capacitatea de 
o sută vite mari, avem ne
voie de două hale avicole — 
ne spunea tovarășul inginer 
Teodor Isăilă de la coopera-

proape gata cu lucrările 
Acest succes este și o răspla
tă a faptului că noi ne-am 
îngrijit de construcții încă din 
primăvară, acordîndu-le a- 
ceeași atenție ca și culturilor 
din c'mp“. Cu aceeași răspun
dere au participat la rezol
varea problemei construcții
lor agrozootehnice și organi
zațiile U.T.C. din Mădăraș, 
Bătăr și Tăut.

de ajutor constructorilor, dar 
nu sînt solicitați. Dar cine 
să-i solicite ? Dacă pretinde 
că se află în miezul proble
melor economice ale coope
rativei, organizația 
n-a aflat că 12 m.c. 
pentru construcții
acum la furnizor (plata 
făcut încă din 1963) pentrucă 
n-a avut cine face transpor
tul ? Din cei peste 150 de ti
neri nu se putea forma o e- 
chipă care să plece cu 
atelajele după aceste ma-

U.T.C. 
de lemn 
stau și 

s-a

blemele de producție ? S-a 
uitat cumva că aceasta este 
una din cele mai importante 
îndatoriri --statutare ? Dacă e 
așa, comitetul raional U.T.C. 
e bine să amintească celor ce 
formează comitetul organiza
ției. Totodată, 
fi foarte utile 
experiență pe 
ganizarea zilei
teme, desfășurarea unei 
țiuni mai concrete a instruc
torilor teritoriali.

în regiunea Crișana stadiul

EXPOZIȚIE

DE ARTĂ

îngrășă- 
chimice, 

depo- 
plat- 
viitor 
muiți,

credem că ar 
schimburile de 
probleme, or- 
secretarilor pe 

ac-

PLASTICĂ

MĂCAR ÎN CEA SUL
AL DOISPREZECELEA...

Prezența pictorului în mij
locul peisajului muscelean, 
este tot atît de obișnuită ca 
însăși viața pădurilor de aici ; 
ca însăși șerpuitoarea drume
ție a apelor printre iezere șl 
printre culmi însorite. Pe 
unde altădată au trecut pașii 
lui Negulici, ai lui Theodor 
Aman sau ai lui Grigorescu 
își dau întîlnire astăzi nume
roși pictori amatori din orașul 
Cîmpulung șl din așezările ve
cine. Măreața și minunata 
frescă musceleană rămîne ast
fel pretutindeni în atenția 
creatorilor de frumos. Este 
ceea ce încălzește îndeosebi 
inimile vizitatorilor celei de a 
11-a expoziție de artă plastică, 
deschisă de curînd în saloa
nele Casei de cultură din 
Cîmpulung Muscel.

îndrumați de pictorul Ale
xandru Donici. conducătorul 
cercului plastic de aici, uceni
cii șevaletului și ai penelului, 
cei învățati să coboare în 
adîncul văilor și să vină cu 
plutele devale, cei deprinși să 
înfrățească cerul cu semeția 
marilor 
gă, s-au 
marelui 
vestigii
scaun. Multă 
dorința de a stăpîni cît 
bine meșteșugul greu al artei 
vădesc lucrările unor amatori 
ca Ion Chioreanu, Ion Scarlat, 
prezent în această nouă expo
ziție cu aproape 20 de lucrări, 
ale lui
Paulian. a Eugeniei Zotta sau 
ale Dalilei Ionescu.

tiva agricolă din Salonta — 
de încă un saivan pentru oi, 
de o fabrică de furaje combi
nate. Aveam 40 de meseriași. 
Nu ne ajungeau. Puteam să 
angajăm alții, de Ia trusturi
le de construcții, cînd și la 
oraș e destul de lucru ? Sigur 
că nu. Atunci am căutat să 
rezolvăm această problemă în 
cadrul cooperativei agricole. 
Dintre cei mai buni uteciști 
ca : Toader Emeric, Dezsi 
Gheza, Vădi Alexandru și al
ții, am trimis la școlarizare 
vreo 20 ; încă vreo 15 i-am 
calificat la locul de muncă pe 
lingă meseriașii mai vîrstnici. 
Cu sprijinul lor și al celor 
200 de tineri cooperatori care 
au descoperit că pot scoate 
nisipul și pietrișul necesar din 
zona pînzii de apă freatică, 
ce se află la o adîncime de 
un metru sau doi ; că lemnul 
necesar construcțiilor se poa
te asigura 
fasonarea 
în pilcuri 
după cum

In regiunea Crișana există 
multe unități unde se poate 
vorbi de o experiență bună. 
Dar există și altele, unde, lu
crările sînt mult rămase în 
urmă, unde mai domnește 
încă zicala : „doar n-au intrat 
zilele în sac". Pentru ca „oa
lele să se spargă în capul al
tora" se caută motive. Nu mai 
departe, la cooperativa din 
Chiraleu, raionul Marghita, 
construcția unui saivan 
tru 1 000 de oi a început 
cum 
tru 
de 
pînă
„la pămînt". Tot aici s-a luat 
hotărîrea să se construiască 
o îngrășătorie pentru 200 de 
porci. S-au angajat să lucre
ze și tinerii. Ingrășătoria a ră
mas însă de peste 20 de luni 
doar... cu fundația turnată. 
Membrii comitetului organiza
ției U.T.C. de aici, susțin că 
tinerii ar dori să dea o mînă

trei ani, dar 
că lucrul s-a 

mîntuială și 
la capăt,

pen- 
de-a-
pen- 

făcut
niciodată 
acum e

teriale ? De asemenea, nu se 
putea organiza o acțiune de 
tineret care să asigure con
fecționarea cărămizilor nece
sare ? Adevărul este că nu de 
lipsă de solicitare e vorba aici 
ci de altceva, care dovedește 
că e slabă munca politico- 
educativă a organizației 
U.T.C. în rîndul tinerilor. în 
afară de cotizații și primiri 
de noi membri în U.T.C., în 
adunări nu se discută mai 
nimic. Cine oprește organiza
ția U.T.C. să discute în adu
nările sale generale și pro-

construcțiilor agrozootehnice 
este mult rămas în urmă. 
Dar, iarna trebuie să găseas
că totul pus la punct. Timpul 
e scurt. De aceea, apare ca o 
primă necesitate ca și orga
nizațiile U.T.C. prin mobiliza
rea largă a tinerilor să parti
cipe la schimbarea în bine a 
situației. Măcar în ceasul al 
doisprezecelea... E vorba doar 
de rezultatele economice ale 
unuia din principalele sectoa
re ale proprietății obștești.

construcții socialiste, 
străduit să înfățișeze 

public, glorioasele 
ale întîii cetăți de 

sensibilitate și 
mai

ION TEOHARIDE

La cooperativa agricolă de producție Grindu din regiunea 
București a început recoltatul celei de a 7-a coase la lucernd 

Foto : GH. CUCU

din defrișarea și 
copacilor ce cresc 
răzlețe, am ajuns, 
vedeți, să fim a-

POȘTA
G. P. Negru. I. G.
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In Intîmpinarea
lui 15 septembrie

Mă pregăteam să urc în va
gon (trenul personal 8006 Con
sta nța-Bucureștl) cînd atenția 
îmi fu atrasă de o discuție 
între cîțiva tineri:

— Eu nu mă urc...
— Și mie mi-e teamă...
Unul, mai isteț și parcă mal 

obișnuit cu călătoriile, îl în
demna însă, să urce :

— Las’că vă duc eu, n-aveți 
nici o grijă. Am metodă...

Un fluierat scurt, și trenul 
se puse în mișcare. Pe culoar, 
printre ultimii pasageri, i-am 
recunoscut și pe cei cîțiva ti
neri. Cum bănuisem încă de 
la început că n-au bilete, e- 
ram curios să văd cum se vor 
descurca, despre ce metodă le 
vorbea tînărul mai dezghețat. 
Am intrat în grupul lor.

— Nici tu ?
— Nici, îngînai, Ispitit de o 

Idee.
La capătul vagonului se auzi 

o voce : „Biletele la control !“ 
Tinerii erau cît se poate de 
calmi. Numai fata, singura din 
grup, se foia neliniștită pe 
geamantan. Conductorul ajun
se la doi pași. Cîțiva tineri îi 
ieșiră în întîmpinare. Altul mi 
se adresă : „Nu dai mai mult 
de 15 lei" — și trecu în va
gonul vecin.

în sfîrșit, conductorul. Invo
luntar, mîna mi se îndreptă 
spre buzunarul în care aveam 
biletul; o retrăsei, însă, repe
de. Ispitit de ideea care mă 
adusese în mijlocul tinerilor, 
răspunsei: „Nu am bilet" — 
și i-am întins calm buletinul 
de identitate. 11 luă, le luă și 
pe ale celorlalți doi tineri care 
mai rămăseseră lîngă mine și 
punîndu-le în buzunar, ne spu
se : „O să mai stăm de vor
bă" — după care își continuă 
controlul. Reveni în cîteva 
rînduri, întrebîndu-mă : „Bani 
ai ?“ Neștiind 'ce vor fi spus 
ceilalți, dar consecvent ideii 
mele, am răspuns cu aceleași 
cuvinte : „N-am".

...Am ajuns la București. Cu

un

lei,

15,

cîteva minute înaintea opririi 
trenului în stație, conductorul 
nervos îmi întinse un proces- 
verbal: „Semnează !“. — Mi-1 
înmînă apoi odată cu buleti
nul.

Pe peron mă revăd cu tine
rii. Ei nu primiseră nici 
proces-verbal.

— Am scăpat cu 25 de 
se laudă unul.

— Eu i-am dat numai 
replică altul.

La doi dintre ei le-am aflat 
mai tîrziu numele : Zamfirescu 
V. și prietena lui Iuliana Z. 
— amîndoi din București.

★
Așadar, nu era vorba de un 

procedeu â la Welles (vezi 
„Omul invizibil") sau, știu eu, 
de vreo altă misterioasă for
mulă de alchimie ; metoda ti
nerilor respectivi s-a dovedit 
mult mai simplă. Ea se bazea
ză pe slăbiciunea unor lucră
tori ai C.F.R. care, tentați de 
foșnetul unei bancnote de 25 
lei, își uită datoria. Mai sînt 
poate și în alte locuri aseme
nea oameni lipsiți de cinste, 
de corectitudine, care atrași 
de un ciubuc își fac „uitate" 
obligațiile profesionale. Res
pectul pe care-1 avem față de 
uniforma de ceferist, face ca 
întîmplarea relatată să fie cu 
atît mai reprobabilă.

...Așa, am devenit „contra
venient" cu bilet de tren în 
buzunar. Păstrez cu grijă pro- 
cesul-verbal de contravenție 
seria A, nr. 0068397 din două 
motive : m-a ajutat să desco
păr „miraculoasa metodă" 
de a călători fără bilet și, tot
odată, mi-a oferit prilejul să 
aflu și numele conductorului. 
Se numește Necula Coman și 
aparține de unitatea C. F. R. 
Constanța-oraș.

...Și dacă aceasta va contri
bui într-o cît de mică măsură 
la înlăturarea unor asemenea 
practici, voi plăti bucuros și 
amenda.

Noul an 
1966—1967 
duce pe 
școlii, în 
Crișana, 
levi 
15 000 
clasă a școlii 
cultură 
Dintre aceștia muiți 
vor intra în cele 
133 de noi săli de 
clasă. Valoarea ma
nualelor școlare, 
care vor fi distri
buite elevilor se ri
dică la 8 milioane 
lei, mobilierul nou 
la 7 milioane lei, iar 
materialele didactice 
la 2 400 000 lei. Re
parațiile s-au ter
minat în aproape 
toate școlile, la fel 
încadrarea cadrelor

■ didactice.
C. BE.IAN

șeolar, 
va a- 

băncile 
regiunea 

133 000 e- 
dintre care 

în prima 
de 

generală,

N. NASTA

Din noul peisal al orașului 
Piatra Neamț
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I. ANDREIȚĂ

A intrat in funcțiune noul triaj

de cale ferată din stația Earboși
La Galați a irctrat în func

țiune noul triaj de cale ferată 
din stația C.F.R. Bărboși. Cal
culele prevăzute în proiect, ca 
și primele rezultate obținute 
aici, arată că timpul de prelu
crare a unui tren se reduce de 
la 60 la 20 de minute, iar ru
lajul vagoanelor in triaj crește 
de trei ori. In prima etapă, sta-

(ia Bărboși descongestionează 
Complexul C.F.R. Galați cu 
circa 50 la sută din volumul 
de pînă acum de manevrare și 
înlesnește o circulație mai o- 
perativă a trenurilor de călă
tori și mărfuri pe liniile Bucu
rești- Galați; Barboși-Tecuci și 
cu marele combinat siderurgic.

(Agerpres)

Folo : DUMITRU
F. DUMITRU

la Muzeul Pe/eș
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I închid ochii și îl văd, așa 

cum era, mărunțel, puțin slă
buț, cu părul argintiu, li aud 
chiar vocea caldă, calmă, 
pră dar părintească, atunci 
cînd greșeam, li simt mîna pe 
mîna mea, pe umărul 
cînd mă învăța cum să 
pila sau dalta. Oare cît 
a stat nea Popescu (așa-i 
neam noi maistrului) 
mine ca să mă învețe mese
ria, să devin muncitor ? Cu 
siguranță el nu a calculat nici
odată ; am făcut
noi, ucenicii 
lui. Acest mic 
calcul care se 
referă numai 
la mine, ajun
ge la aproxi
mativ 1 100 de 
zile, mai exact 
4 500 de ore (4 
ore făceam 

școală și 4 
practică de a- 
telier) timp în care, cu răbda
rea unui sculptor, m-a învă
țat să modelez metalul, mo- 
delîndu-mă în primul rînd el 
pe mine. Acum, ori de cîte ori 
mai repar cîte o jucărie, o 
broască la ușă, o cheie, îmi 
amintesc de maistrul meu și de 
fiecare dată îi spun: „mul
țumesc maistre !“

Mi-am amintit de el, și mai 
zilele trecute citind scrisoarea 
lui Niculae 
Fabrica de
Iad.

Citesc și
Fiecare rînd reclama pe mai
strul Victor Golescu, pe mais
trul Gheorghe Rusu și chiar 
pe șeful secției bile-role. Din 
scrisoare nu lipseau aprecieri 
ca : „îmi fac viața imposibi
lă", „mă persecută", „îmi 
creează nemulțumiri la locul 
de muncă", „mă bîrfesc" etc. 

Oricît îi stimez și îi apre
ciez pe maiștri, aceste cuvin
te m-au făcut pentru un 

(moment, să cred că m-am 
Înșelat, apreciind că toți sînt 
'a fel. Am citit scrisoarea de

Așa cum îmi aduc aminte 
de prima mea învățătoare 
care, atunci cînd am împlinit 
7 ani, m-a învățat să fac pri
mele bastoanașe și, mai tîr- 
ziu, primul a, tot așa nu-1 pot 
uita pe maistrul care m-a în
vățat meseria de lăcătuș.

as-

meu, 
țin 

timp 
spu- 
lîngă

acest lucru

citeva ori, gîndind că poate 
voi afla și un cuvînt bun des
pre maiștrii respectivi, dar
nici o speranță.

Am plecat la Bîrlad, hotărît 
să le povestesc celor doi 
maiștri, șefului de secție des
pre maistrul meu, să le spun 
cît de mult au greșit. Ajuns 
în secția bile-role, am rămas 
o clipă descumpănit. Maiștrii 
erau de o vîrstă cu mine. Cu 
atît mai bine. Am să fiu ne
cruțător cu ei, pentru că nu 
au învățat nimic de la cei 
care i-au învățat pe ei mese
rie. Acasă, pe drum, în fa
brică, îmi puneam în gînd a- 
ceeași întrebare : „Cu ce au 
greșit maiștrii ?“.

După două zile, timp în 
care am discutat nu numai 
cu maistrul secției, dar și cu

Nicolae S. reclamase", ei 
pentru faptul că ajutorul lor 
dat în fiecare zi, în fiecare 
ceas, a fost fără efect.

Niculae 
nuare un 
(el crede 
tul și nu 
iar mediocritatea nu poate în 
nici un caz să folosească la 
fabricarea rulmenților. Fiind 
deci principalul vinovat, Ni
culae S. s-a gîndit să fie el 
primul care reclamă, să poze
ze în chip de persecutat, de 
neînțeles, de om care trebuie 
să suporte șicanele unor 
maiștri invidioși. Pe ce erau 
maiștri invidioși ? Pe cunoș
tințele lui care trebuie nea
părat îmbogățite ? Pe „con
știinciozitatea" cu care lu
crează (a reieșit din cîteva

S. rămîne în conti- 
muncitor mediocru 

că știe de acum to- 
mai are ce învăța,

Să poți spune:

MULȚUMESC MAISTRE!"

S„ muncitor la 
rulmenți din Bîr-

nu mă dumiresc.

alții, cu muncitori tineri și 
vîrstnici, pot să-mi răspund 
la întrebarea de care amin
team. Toate argumentele mele 
însă sînt împotriva lui Nicu- 
lae S. și nicidecum împotriva 
maiștrilor. E adevărat că 
maieștrii au greșit și iată ci nd: 
au greșit atunci cînd pe auto
rul scrisorii l-au găsit dor
mind în schimbul de noapte 
și 1-ati iertat, gîndind că o 
simplă mustrare îl va ajuta. 
A greșit șeful atelierului, cînd 
in lipsa unui muncitor, a ce
rut lui Niculae S. să lucreze 
pe altă mașină și acesta din 
urmă a refuzat categoric. Au 
greșit că nu l-au sancționai 
atunci cînd dispărea de lîngă 
mașină timp îndelungat. Au 
greșit cînd l-au stimulat (bă
nește) 
putea 
și alte 
ștri și

Discutam cu maiștri Gheor- 
ghe Avramescu și Irimia An- 
ghel, amîndoi tineri.

Și unul și celălalt erau sin
cer nemulțumiți, nu pentru că

fără să fi meritat. Ar 
fi aduse, la acest mod, 
acuzații celor doi mai- 
nu numai lor.

exemple cît e de conștiincios) 
Pe pasiunea cu care „învață" 
noutățile din meseria lui de 
rectificator ? Maiștrii nu a- 
veau nici unul din aceste mo
tive. Ba unul dintre ei — Gh. 
Avramescu — îmi spunea că 
ar fi nespus de fericit dacă 
Niculae S. ar avea tot atitea 
cunoștințe ca și el. „Aș avea 
timp mai mult să mă ocup de 
băieți (e vorba de absolven
ții școlii profesionale) care au 
sosit de curînd în uzină".

Tovarășe Niculae 
voi trimite o copie după 
soarea trimisă redacției 
tru a reflecta la fiecare 
așternut pe hîrtie și a-1 
in comparație cu faptele tale, 
cu tot ceea ce au făcut mai
ștrii ca să te ajute să devii 
un muncitor bun, așa cum 
sînt toți constructorii de rul
menți din Bîrlad.

Nu aștept răspunsul acum, 
ci peste un timp mai îndelun
gat cînd te vei convinge că 
poți spune ca mine, ca muiți 
alții, „mulțumesc maistre !“.

GH. NEAGU

S„ îți 
scri- 
pen- 
rînd 

pune

Hărătău Georgeta — 
Burdujeni — Suceava

Direcția muncă și salarii 
din cadrul Ministerului Să
nătății și Prevederilor So
ciale a studiat scrisoarea 
dumneavoastră și ne-a co
municat că „Surorile me
dicale lucrează 8 ore pe zi 
cu excepția celor de la ra
diologie care au program 
de 6 ore." Dumneavoastră 
sînteți încadrată soră me
dicală într-un spital de boli 
contagioase astfel că tre
buie să lucrați 8 ore.

George N. — Reșița
în scrisorea trimisă re

dacției ne solicitați un răs
puns în legătură cu în
scrierile la liceu, cursuri 
serale și fără frecvență. 
Atît pentru dumneavoastră 
cît și pentru alți tineri care 
ne-au adresat aceeași în
trebare vă reproducem răs
punsul Ministerului învă
țămîntului :

„Cei care sînt în cîmpul 
muncii, indiferent de vîrstă, 
loc de muncă și calificare 
profesională, se pot înscrie 
să urmeze liceul, cursuri 
serale și fără frecvență. 
Hotărîrea C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului de Miniștri 
nr. 1052/1963, republicată în 
1965 cu nr. 902/1965 stabi
lește că elevii seraliști be
neficiază de unele înlesniri 
ca : programarea în schim
buri de producție care s* 
le permită frecventarea cu 
regularitate a școlii ; în zi
lele cînd au cursuri nu pot 
fi reținuți pentru a efectua 
ore suplimentare. Pentru 
prezentare la examenul de 
bacalaureat beneficiază o 
singură dată de 30 zile ca
lendaristice concediu de 
studii cu plată în afara con
cediului de odihnă. Pentru 
cei care își completează 
studiile la fără frecvență 
aceeași hotărîre stabilește 
că pentru prezentarea la 
examenele din timpul ani
lor de școală cît și pentru 
examenul de bacalaureat 
pot beneficia de concedia 
de studii fără plată de 30 
zile calendaristice în afara 
concediului de odihnă".

Alexandru C. — Pitești 
Ne-ați cerut amănunte 

privind trecerea de la 
cursurile de zi ale unei fa
cultăți la fără frecvență, 
în lumina hotărîrilor în vi
goare aprobarea cererilor 
de transfer de la cursurile 
de zi la fără frecventă și 
invers cade în competenta 
conducerilor facultăților 
respective în limita locuri
lor existente.

Donilici M. — Odorhei
La școala tehnică de ex

ploatare, întreținere și re
parații auto cu durata de 
studii de 2 ani se primesc 
absolvenți ai liceului cu 
certificat de absolvire sau 
diplomă de bacalaureat.

Admiterea se face pe bază 
de concurs în limita locuri
lor planificate pentru fie
care regiune. Pentru anul I 
examenele de admitere se 
țin între 26—30 septembrie 
a c. și se dau probe Ia ma
tematică, scris și oral, fizi
că. oral.

Car.didații din regiunea 
Crișana susțin examenul de 
admitere la Grupul școlar 
auto din orașul Brașov.

Miron Ana — Iași. Hîneu 
Ionel - Galați, Bodea Ion
— Ploiești, Ion Georgescu
— Lipova, Onoriu Geor
gescu — Galați.

Nu v-am 
rezultatul la 
ie ridicate

comunicat 
probleme- 

deoarece
Sfatul popular orășenesc 
Iași, Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, Mi
nisterul învățămîntului că
rora ne-am adresat nu au 
răspuns încă ziarului.



Conducătorii de partid 
și de stat în mijlocul

oamenilor muncii
din regiunea Bacău

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul ceylonului 

în Republica Socialistă România

(Urmare din pag. I)

tărîrea muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor combina
tului de a îndeplini cu cinste 
obiectivul trasat de cincinal 
— ridicarea producției, pînă 
în 1970. cu 30 la sută, paralel 
cu îmbunătățirea continuă a 
calității produselor, astfel să 
corespundă exigențelor bene
ficiarilor din țară și de peste 
hotare. în legătură cu aceasta 
se aduce la cunoștință că cea 
mai mare parte a acestui spor 
va fi obținută prin exploata
rea intensivă a instalațiilor 
existente și prin perfecționa
rea lor continuă.

Oaspeții se îndreaptă spre 
fabrica de policlorură de vinii. 
Din gazul metan, transformat 
direct în acetilenă printr-o 
metodă originală românească, 
și din sarea care dă naștere 
acidului clorhidric, se formează 
în uriașele autoclave, unde se 
produce polimerizarea, această 
substanță atît de necesară 
unei economii moderne. O 
ilustrare elocventă a ceea ce 
înseamnă valorificarea supe
rioară o oferă preocuparea 
actuală a specialiștilor de aici 
ca, prin crearea unor noi in
stalații și tehnologii speciale, 
să dea utilizare rezidurilor de 
la fabricarea policlorurii de 
vinii și anume sărurilor de 
cupru în legătură cu viitoa
rele investiții, tovarășul Nico
lae Ceaușescu subliniază ne
cesitatea unei colaborări cît 
mai strînse și mai exigente 
între beneficiari și construc
tori, a folosirii cît mai judi
cioase a spațiilor existente.

La ieșirea din fabrică, oas
peții consemnează în cartea 
de onoare : „Felicităm pe chi- 
miștii Borzeștiului pentru 
realizările obținute în valorifi
carea superioară a bogățiilor 
de pe aceste meleaguri, cărora 
industrializarea socialistă le-a 
imorimat pulsul energic al ci
vilizației moderne. Cetatea 
chimiei ridicată pe locurile 
unde a copilărit Stefan cel 
Mare este o mărturie a cinsti
rii gloriei străbune prin fapte 
demne de epoca noastră socia
listă".

Vizita la combinatul' chi
mic se încheie printr-un mare 
miting la care iau parte mai 
multe mii de muncitori adu
nați pe vastul platou aflat în
tre halele de electroliză ale 
fabricii de clorosodice. Condu
cătorii de partid și de stat sînt 
salutați de directorul tehnic al 
combinatului, ing. Gheorghe 
Bursuc.

întîmpinat cu vii aplauze, 
cu aclamații, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După ce a transmis munci
torilor, tehnicienilor și ingine
rilor salutul Comitetului Cen
tral al partidului și al guver
nului, secretarul genera] al 
C.C. al P.C.R. a scos în evi
dență rezultatele obținute de 
colectivul acestui combinat 
nou, modern. în continuare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat conducerii combi
natului, tuturor lucrătorilor 
săi. să acorde o atentie sporită 
îmbunătățirii calității produ
selor. astfel ca ele să-și gă
sească o bună apreciere în 
rîndul cumpărătorilor din țară 
și peste hotare. Secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R a sub
liniat totodată importanța u- 
nei colaborări permanente cu 
institute de cercetări din țară, 
a unor legături strînse cu oa
meni de știință din străinătate.

Conducătorii de partid și de 
stat s-au îndreptat apoi spre 
combinatul de cauciuc sintetic.

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

FACULTĂȚI 
ÎN HAINE 
DE LUCRU

ințe economice din străzile 
Alexandru Sahia, Dionisie 
Lupu, Nikos Beloiannis.

Pentru I.S.E. „V. I. Lenin", 
problema cazării studenților 
în cămine este îngreunată de 
faptul că în vara aceasta clă
direa în care se afla căminul 
institutului din strada Roma a 
fost trecută la dispoziția altei 
instituții. Tovarășul Berov 
Gheorghe. directorul adminis
trativ al Institutului, ne spu
nea la data raidului că Mini- 
nisterul Invățămîntului nu a- 
cordase încă spațiul necesar 
studenților căminiști. Și doar 
mai era puțin timp pînă la so
sirea unui număr mare de stu- 
denți căminiști.

între acești doi poli ai chi
miei se desfășoară impresio
nanta panoramă industrială 
alcătuită din silueta masivă a 
termocentralei și imensa „or
gă" petrolieră a rafinăriei. Ele 
conferă Văii Trotușului un loc 
din ce în ce mai important în 
economia țării. O contribuție 
de seamă la aceasta o aduce 
combinatul în care a luat 
naștere cauciucul românesc.

în cabinetul conducerii com
binatului are loc o discuție 
privitoare la problemele dez
voltării pe mai departe a pro
ducției. Subliniindu-se că au 
fost atinși parametrii proiectați 
la 9 din cele 10 tehnologii de 
bază, se relevă totodată nece
sitatea unor eforturi concen
trate pentru sporirea cantită
ților de butadienă — produs 
care intervine în proporție de 
80 la sută în fabricarea cau
ciucului. în vederea rezolvării 
dificultăților existente în a- 
ceastă direcție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
să se acorde o atenție sporită 
cercetărilor proprii în dome
niul catalizatorilor, unirii 
într-un singur mănunchi a 
forțelor științifice dispersate 
care lucrează pe acest tărîm.

La întrebările puse în legă
tură cu calitatea cauciucului 
gazdele arată că în momentul 
de față „Caromul" se află la 
nivelul celor mai bune perfor
manțe europene, dar că spe
cialiștii de aici consideră că 
sînt încă rezerve pentru ridi
carea acestor performanțe.

în cursul vizitei prin diferite 
secții, oaspeții iau cunoștință 
de biografia cauciucului româ
nesc scrisă de harnicul co
lectiv. Tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer indică conducerii 
ministerului de resort, specia
liștilor întreprinderii, să sti
muleze cît mai mult spiritul 
de inițiativă al fiecărei uni
tăți productive, al fiecărui 
muncitor și tehnician.

La încheierea vizitei, condu
cătorii de partid și de stat au 
scris în cartea' de aur : „Urăm 
făuritorilor cauciucului româ
nesc să perfecționeze și să 
facă să progreseze continuu 
tehnica complexă a fabricării 
acestui produs atît de impor
tant pentru economia noastră 
națională. Le dorim succese 
care să ridice tot mai sus 
prestigiul mărcii „Carom".

A avut loc apoi un miting.
în numele colectivului com

binatului a vorbit directorul 
general al acestuia, Petru Bu- 
nea, care a mulțumit pentru 
sfaturile primite în timpul 
vizitei, pentru perspectiva des
chisă în felul acesta muncii 
colectivului.

înconjurat cu căldură și 
dragoste a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al Comite
tului Central al partidului a 
transmis un salut călduros 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la Combinatul 
de cauciuc sintetic, din partea 
Comitetului Central al parti
dului și a guvernului țării 
noastre.

Apreciind activitatea desfă
șurată pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a scos în e- 
vidență faptul că este necesar 
ca întregul colectiv să depună 
eforturi pentru atingerea în 
cel mai scurt timp a capacită
ții de producție prevăzută în 
proiect. Vorbitorul și-a expri
mat convingerea că colectivul 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni, cu capacitatea și ex
periența sa, cu sprijinul mi

în prima etapă a anchetei 
noastre l-am găsit pe tovară
șul Mihai Mihărtescu, șeful 
serviciul social din I.P.G.G., 
la unul din căminele Insitutu- 
lui din strada Doamnei. Tre- 
cînd în revistă noutățile tn 
dotarea căminelor, tovarășul 
Mihărtescu sublinia cu satis
facție că în căminul din str. 
Doamnei se va executa o in
stalație pentru apă caldă, la 
spălătoare. Peste cîteva zile, 
instalația «ra într-adevăr gata. 
Peste alte cîteva zile, însă, am 
aflat cu surprindere de la 
tovarășul Micu Traian, direc
tor administrativ al Institutu- 
tului, că instalația nu va in
tra anul acesta în funcțiune. 
Motivul • n-au mai ajuns fon
duri pentru boilerul nece
sar (!)

CÎND ANGAJAMENTELE 
NU SE RESPECTĂ

Reparațiile Ia numeroasele 
cămine ale Institutului poli
tehnic din București se desfă
șoară conform graficelor de 

nisterului, va reuși să înde
plinească sarcinile ce-i revin, 
va contribui astfel la înfăptu
irea programului elaborat de 
Congresul al IX-lea al parti
dului privind dezvoltarea in
dustriei, a întregii economii a 
țării noastre, creșterea bună
stării tuturor oamenilor mun
cii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a chemat pe specialiști îndeo
sebi să lupte cu unele greutăți 
și neajunsuri care mai dăinuie 
în activitatea acestei unități a 
industriei noastre chimice, să 
îmbunătățească calitatea pro
duselor la nivelul cerințelor 
mondiale, iar organizația de 
partid să ajute pe ingineri și 
tehnicieni pentru ca aceștia 
să-și valorifice mai bine cu
noștințele lor și să-și aducă 
din plin contribuția împreună 
cu întregul colectiv, la înde
plinirea sarcinilor ce revin 
combinatului în actualul cin
cinal.

înainte de a-și lua rămas 
bun de la harnicii oameni ai 
acestor meleaguri înfloritoare, 
oaspeții au poposit un răstimp 
mai îndelungat în mijlocul 
lor, vizitînd orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, vlăstar al 
petrochimiei și energeticii. El 
își întîmpină oaspeții cu entu
ziasm și dragoste. Fiecare 
a ținut să fie cît mai 
aproape la trecerea condu
cătorilor de partid și de 
stat, să-i salute, să le strîngă 
mîna, urîndu-le sănătate, ani 
mulți de viață. Practic, toți lo
cuitorii orașului au ieșit în 
întîmpinarea conducătorilor 
de partid și de stat.

Dintr-o mașină deschisă, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer răspund 
cu căldură saluturilor entuzi
aste ale mulțimii.

Un scurt popas se face la 
modernul spital al orașului — 
o construcție impunătoare de 
opt etaje. Aici a venit în în- 
tîmpinare acad. Aurel Moga, 
ministrul sănătății și preve
derilor sociale. Se vizitează 
secția de boli interne unde 
conducătorii se interesează 
dacă pacienții sînt mulțumiți 
de tratamentul medical și în
grijirea primită, urîndu-le să
nătate deplină. în secția de 
radiologie și la laborator oas
peții pun întrebări referitoare 
Ia gradul de utilare a spita
lului în raport cu cerințele 
medicinii moderne.

Vizitînd noul și modernul 
complex comercial din centrul 
orașului, conducătorii de 
partid și de stat au stat de 
vorbă cu cumpărători și vîn- 
zători, s-au interesat de apre
cierile lor asupra calității 
mărfurilor și a deservirii, 
avînd cuvinte de apreciere 
asupra felului cum se prezintă 
aceste unități, asupra meto
delor moderne de comerț 
practicate aici.

Are loc apoi un uriaș mi
ting. Vastul bulevard al Re
publicii s-a transformat cale 
de cîțiva kilometri într-un 
imens amfiteatru unde alături 
de locuitorii orașului se află 
zeci de mii de cetățeni veniți 
în tot cursul dimineții cu au
tobuze, autocamioane, trenuri.

La miting au luat cuvîntul 
primul secretar al comitetului 
raional de partid, Alexandru 
Plopeanu, și profesoara Rodl- 
ca Epure.

întîmpinat cu aplauze entu
ziaste a luat apoi cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Bacău continuă.

execuție. Majoritatea blocu
rilor sînt din nou în stare de 
funcționare. Aprovizionările de 
iarnă pentru cantine s-au 
făcut din vreme. O vizită la 
Complexul studențesc Regie 
ne-a convins de spiritul gos
podăresc al celor ce răspund 
de găzduirea viitorilor ingi
neri.

Lucrările de reparații exe
cutate de echipe aparținînd 
I.R.C.R. „16 Februarie" au 
primit din partea beneficiaru
lui calificativul „bine". Dar, 
iată, că, din păcate, termenele 
de predare sînt acum pericli
tate de retragerea din lucru 
a unor echipe. Tovarășul Lu
cian Paiu, director adminis
trativ al Institutului, ne-a 
prezentat o interesantă sta
tistică : între 1 și 10 iulie că
minele sînt ocupate sută la 
sută, iar între 11 și 30 iulie 
90 la sută, între 1 și 15 august 
60 la sută, între 15 și 25 
august 25 la sută, iar între 26 
august și 1 septembrie — 60 
la sută. Această mică statis
tică arată că, în vacanța de

Președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, a primit 
la 8 septembrie pe amba
sadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Ceylonului în 
Republica Socialistă Româ
nia, Benjamin Franklin Pe
rera, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare. Au rostit 
cuvîntări ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al 
Ceylonului, Benjamin Franklin 
Perera și președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica.

Cu prilejul celei de-a XXII a aniversări a revoluției 
socialiste din Bulgaria

Recepție oferită de ambasadorul 

Republicii Populare Bulgaria la București

Cu prilejul celei de-a XXII-a 
aniversări a revoluției so
cialiste din Bulgaria, amba
sadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București, Gheor- 
ghi Bogdanov a oferit joi la 
amiază o recepție.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Apostol, Paul Niculescu- 
Mizil, Ștefan Voitec, Vasile 
Vîlcu, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai

ACTUALITATEA
La sediul Uniunii 

Ziariștilor din Re
publica Socialistă 
România a avut loc 
joi la amiază o adu
nare a ziariștilor 
din Capitală consa
crată „Zilei solida
rității internaționale 
a ziariștilor".

Despre semnifica
ția acestei zile a 
vorbit George Ivaș- 
cu, vicepreședinte al 
Uniunii.

în încheiere, adu
narea a adoptat o te
legramă adresată

Organizației ' Inter
naționale a Ziariști
lor.

Mînăstirea Dra- 
gomirna, încăperile 
din vechile forti
ficații, pădurea de 
brazi și lacul din 
apropierea acestui 
vestit monument is
toric au devenit de 
cîteva zile platou 
de filmare pentru 
primul serial al te
leviziunii române 
intitulat : „Cosmin,

In virtejul dansului

vară a studenților, căminele 
nu rămîn niciodată nelocuite. 
Și tocmai în perioada cînd 
procentul de ocupare a cămi
nelor este cel mai mic, I.R.C.R. 
„16 Februarie" și-a retras 
echipele de lucru de la 
Complexul studențesc Regie. 
Motivul ? Urgența lucrărilor 
de reparații la grădinițe, creșe, 
școli. Situația nu este nouă : 
de la începutul lucrărilor de 
reparații la căminele I.P.B. 
„Gh. Gheorghiu-Dej", echipele 
au mai fost retrase în două 
rînduri. Angajamentele luate 
și asigurările date de cadre 
de conducere și S.P.C. nu s-au 
respectat și acum s-a creat 
pericolul ca repararea și zu
grăvirea căminelor să nu fio 
terminate pînă la data sta
bilită. Desigur că șco
lile, creșele, grădinițele de 
copii trebuie și ele pregă
tite pentru noul an școlar, dar 
nici căminele studențești nu 
pot fi lăsate pe planul al 
doilea.

In plus, la unele blocuri —

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a avut o con
vorbire cordială cu ambasado
rul Ceylonului, B. F. Perera.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
luat parte Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat 
și George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne.

(Agerpres)

Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

fiul zimbrului". Ac
țiunea filmului' se 
petrece în timpul 
domniei lui Ștefan 
cel Mare.

In sala Teatrului 
„C. I. Nottara" din 
Capitală a avut 
loc miercuri dti.pă- 
amiază simpozio
nul „George Coș- 
buc — poet națio
nal", organizat de 
Comitetul, de Cul
tură și Artă al o- 
rașului București.

in special C și D — ale Com
plexului studențesc Regie, în 
urma unei neinspirate soluții 
de construcție, terasele — aco
periș au început să permită 
infiltrarea apei la etajele su
perioare ale clădirilor. Pla
foanele proaspăt zugrăvite au 
peste tot pete de umezeală, 
cel puțin disgrațioase. Se im
pune o soluție de remediere 
grabnică. Se pare că soluția 
tehnică, provizorie, a și fost 
găsită la cabinetul tehnic al 
institutului. Mai rămîne ca, în 
cel mai scurt timp, I.R.C.R. 
„16 Februarie" să depună toa
te eforturile pentru reme
dierea acestor stricăciuni.

RECEPȚIE FORMALA

Directorii administrativi, cu 
care am stat de vorbă, au fost 
de părere că anul acesta lu
crările de reparații în institu
te. cămine si cantine, decurg 
mai bine ca în alți ani, sînt 
de mai bună calitate Afirma
ția aceasta se poate verifica, 
într-adevăr, la fața locului : în 
majoritatea căminelor și can
tinelor zugrăvelile, repara
țiile la instalațiile electrice, 
de apă, de încălzit sînt făcute 
cu grijă. Dar, din păcate, mai 
există excepții.

La căminele I.P.G.G. din 
Piața Rosetti și Calea Rahovei 
unde au lucrat echipe ale 
cooperativei „întreținerea", la 
căminul I.M.F. din str. Brezo-

,.Sportul popular* de miercuri, pe 
pagina întîi, sub un titlu care pro
mitea spectatorilor „Un interesant 
cuplaj fotbalistic" pe stadionul Re
publicii, scria negru pe alb (citez) :

„Peste două săptămîni, fotbaliștii 
din prima garnitură a țării, ca și 
cei intrați în vederile selecționeri
lor pentru formarea echipei olim
pice, susțin primele jocuri amicale 
Internationale în compania echi
pelor similare ale R. D. Germane. 
Amintim cu acest prilej că me
ciurile au loc în deplasare.

Așadar, meciurile de astăzi con
stituie un serios prilej de verifi
care a potențialului jucătorilor 
noștri**.

Așadar, am parafraza noi, pro
misiunea făcută de ziar în titlul 
informației era însoțită de invi
tația adresată jucătorilor noștri 
de a da prilejul selecționerilor și 
antrenorilor, în aceste întâlniri, să 
le verifice serios potențialul de 
joc (al celor care-1 au, bineînțeles, 
că de unde nu-i...).

Au răspuns jucătorii noștri ace
stei invitații ?

Cei care au evoluat ca „primă 
garnitură", în mare parte da, în 
sensul câ majoritatea lor au luat 
jocul în serios. în schimb, „cei 
înfrăți în vederile selecționerilor 
pentru formarea echipei olimpice", 
cu cîteva excepții, au decepționat. 
Principala vină ce li se poate re
proșa acestora e că au privit lo
cul ca pe o simnlă formalitate. 
Abia cînd s-au văzut conduși cu 
5—3 au acționat mai cu inimă, 
poate si de rușinea lumii, pentru 
că ajunseseră aici dună ce con
duseseră cu 21—0. Pînă snre sfîr- 
situl reprizei secunde. ..olimpicii* 
noștri jucau ca la „miută". Unii 
vor contesta afirmația ne motiv 
că întîlnirea s-a soldat cu un 
scor de handbal i 5—5. Ei, si ?
r'ar--ă îa , mintă" nu se marcă po
luri ? în definitiv, fiind un ioc de 
verificare nu le cere nimeni „o- 
lîmuicilor" să facă nu știu ce 

I scor astronomic cu Lokomotiv 
Sofia. T se cerea fiecăruia dintre 
ei să arate tot ce știe, să lupte 
cu pasiune, cu ambiția, dacă vreți, 
de a demonstra că el e cel ce 
merită să apere culorile tării. $i 
singurii care au jucat fotbal se
rios au fost Pantea, Nunweiller 
Vf și Sirîmbeanu (atît cît. a fost 
utilizat în repriza secundă). Din 
apărarea imediată, au excelat în 
greșeli elementare Sătmăreanu, 
Dumitru Nicolae și Petescu, depă
șiți cu regularitate de atacanții 
echipei adverse. Portarul Nicules-

ianu (I.R.C.R. Grivița roșiei", 
la căminul „Carpați" al Univer
sității București (întreprinde
rea 3 construcții), la căminul 
I.S.E., din str. Dionisie Lupu 
(I.R.C.R. 30 Decembrie) zu
grăvelile sînt de o slabă cali
tate : denivelări pe pereți, 
cîrpeli, zugrăveala a și crăpat 
pe alocuri. Diversele motive 
(„știți, clădirea e veche", sau, 
„aici pereții au fost vopsiți 
înainte cu ulei") nu pot fi 
justificative, pentru că am vă
zut cămine, care tot vechi și 
tot cu pereții vopsiți în Ulei, 
aveau camerele parcă noi 
(cum este căminul I.S.E.-ului 
din str. Nikos Beloiannis).

întrebînd pe administratorii 
căminelor respective dacă s-a 
făcut recepția acestor lu
crări, am aflat că ea se va 
face cînd căminele sînt deja în 
mare parte ocupate si cînd re
facerea lucrărilor este aproape 
imposibilă.

Ne întrebăm atunci, care 
este rolul recepțiilor tehnice, 
dacă ele se fac tardiv și nu 
mai schimbă cu nimic calita
tea lucrărilor ?

Paradoxul 
unui bilanț 

mii de fișe de pontaj. Ne-am 
gîndit că apelînd la sprijinul 
șefilor de secții, al maiștrilor, 
al secretarilor organizațiilor 
U.T.C din secții, vom obține 

cu, tot ce 1 s-a tras mai serios, a 
lăsat să intre în poartă. Jamaischi 
s-a împleticit o repriză, cît a ju
cat, printre picioarele adversari
lor, nefăcînd mai nimic nici în 
atac, nici în apărare. Naghi l-a 
întrecut pînă și pe Voinea în ra
tări, mareînd, ce-i drept, un gol 
din poziție clară de ofsaid, tre
cută cu vederea de arbitrul Bentu.

Dacă așa înțeleg tinerele noas
tre „speranțe' într-ale fotbalului 
să-și facă datoria, prevăd o grea 
încercare la cate vor fi supuși... 
selecționerii și antrenorii noștri.

Confruntări din care 
s-ar putea invăța 

cite ceva
în tot cazul, un lucru e cert : 

selecționerii vor trebui încă să 
„cearnă" serios pînă se vor opri 
asupra unui lot sigur pentru a ne 
reprezenta la olimpiadă. Ne gîn- 
dim, de pildă, că atenția va tre
bui îndreptată mai ales spre tine
rii jucători din echipele cu pepi
niere proprii (U.T.A., Universita
tea Cluj, Politehnica Timișoara 
ș.a.), care s-au remarcat și se vor 
remarca, singurul criteriu de ale
gere fiind nu „firma" jucătorului 
respectiv, ci seriozitatea sa în pre
gătire, pasiunea, dăruirea sa pen
tru joc, răspunderea sa față de 
încrederea ce i se acordă. $i oda
tă fixat un lot stabil, poate n-ar 
strica, credem, o mult mai strînsă 
conlucrare între antrenorii federali 
și antrenorii cluburilor, care-și cu
nosc cel mai bine oamenii lor, 
conlucrare care să urmărească un 
singur țel : sudarea unei garnituri 
cu adevărat reprezentative.

Cît privește evoluția „primei 
garnituri", aceeași veche consta
tare ; n-am găsit încă formula li
niei de atac. A-l pune pe îancu, 
de pildă, să fructifice situațiile 
create subtil de Dumitriu II, în
seamnă a ne hrăni cu iluzii.

O evoluție meritorie a dovedit 
Lucescu, atît în prima repriză, ca 
extrem dreapta. cît și în repriza 
secundă, ca extrem stînga, cînd a

nu numai numele celor ab
senți, ci și păreri în legătură 
cu aceste acte de încălcare 
a normelor de disciplina 
muncii. Spre surprinderea 
noastră. însă, din cele 12 sec
ții în care am făcut acest son
daj — printre care secțiile : 
presaj, motor, șasiu capotaj 
— numai la modelărie șeful 
atelierului, ing Nicolae Bor- 
dea, ne-a declarat sincer : 
„Astăzi îmi lipsesc trei oa
meni, toți tineri : A. Demeș, 
I. Schmidt și B. Pașca" în 
celelalte secții, răspunsul una
nim a fost : „Astăzi nu avem 
nici un absent". Noi am numă
rat 19 absenți numai la poarta 
nr. 2, și. în treacă fie spus în 
uzină se intră pe șase porți. Din 
sondajul prin secții au rezul
tat doar trei absenți. Unde 
sînt restul ’ Nu cumva sub 
„aripa ocrotitoare" a conduce
rilor secțiilor, a maiștrilor, 
care, ferindu-se so nt-r spună, 
ne-a oferit de fapt o mostră 
despre ceea ce înțeleg dînsii 
prin „opinia colectivă Nici 
Ia comitetele și birourile or
ganizațiilor de bază U.T.C. nu 
am avut mai mult „noroc", 
pentru că. nerespectînd indi
cațiile comitetului U.T.C. al 
uzinei, nu urmăresc nominal 
și numeric situația absenți
lor și întîrziaților.

Apare astfel clar că lipsa de 
preocupare pentru combate
rea și înlăturarea acestor as
pecte de indisciplină — să le 
spunem, „de la prima oră" — 
nu numai că mențin neajun
surile semnalate, dar pot ge
nera și altele de-a lungul ce

și marcat al treilea gol. La fel da 
bine a evoluat și Mocanu, ca fun
daș stînga : prompt și lucid în 
intervenții, deseori util și liniei de 
atac.

Și pentru că mai toată lumea își 
dă cu părerea despre fotbal, 
ne-am permite și noi o sugestie 
așa, de probă. Ce-ar fi, de pildă, 
dacă păstrînd linia de fund ac
tuală (lonescu, Popa, Nunweiller 
III, Dan și Mocanu), i-am încerca 
în linia de mijlocași pe Ghergheli 
și Mateianu, iar ca înaintare linia 
Pîrcălab, Lucescu, Dumitriu II,

Sorin Avram ?! Am avea o pere
che de mijlocași care știu și fot
bal, au „în picioare" destule me
ciuri grele jucate, duc un meci în 
același tempo 90 de minute și știu 
să și atace, să se și apere. Să nu 
uităm că astăzi, echipa care stă- 
pînește mijlocul terenului decide, 
de regulă, rezultatele întîlnirilor 
în favoarea sa Iar Mateianu și 
Ghergheli pot forma o pereche 
redutabilă de mijlocași, avînd în 
Mateianu un bun coordonator de 
joc Poate că multi nu ne vor da 
dreptate. Nici n-avem pretenția să 
fi descoperit formula echipei 
„ideale". Dar de ce nu s-ar încer
ca și acest experiment, ca probă ? 
Strică cuiva o încercare ? Credem 
că nu.

S. SAVIN

PE SCURT
• In turneul internațional 

de fotbal de la Bologna, 
echipa Steagul Roșu B~oșov a 
întîlnit pentru locurile 3—4 
formația spaniolă Atletico 
Madrid Fotbaliștii români au 
obținut rctoria cu scorul de
2— 0 (1—0), clasindu-se astfel 
pe locul trei în acest turneu.

Turneul a fost cîștigat de 
echipa Spartak Moscova, care 
în finală a învins F.C. Bologna 
cu scorul de 2—0 (0—0).

• tn cadrul turneului inter
național de polo pe apă de la 
Prgga, echipa Dinamo Bucu
rești a învins formația polo
neză Gvardia Varșovia cu sco
rul de 8—0 (1—0. 1—0. 3—0).

• La Constanța s-a disputat 
întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele Farul 
Constanța și campioana Gre
ciei, Olimpiakos Pireu. Victo
ria a revenit fotbaliștilor ro
mâni învingători cu scorul de
3— 0 (1—0).

• In turneul internațional 
de tenis din Capitală .ieri s-au 
desfășurat sferturile de finală 
ale probelor de simplu. La 
masculin, reprezentantul nos
tru Hie Năstase a obținut un 
frumost succes, reușind să-l 
învingă cu 6—3. 6—3 pe aus
tralianul Bob Howe. Alți doi 
jucători români s-au calificat 
pentru semifinale: Ion Tiriac 
care l-a eliminat cu 8—6, 4—6, 
6—3 pe austriacul Pockormj și 
Petre Mărmureanu, învingător 
cu 6—2, 6—1 în partida cu 
polonezul Jamroz.

lor 480 de minute de produc
ție. Or, la Uzinele „Steagul 
roșu" asemenea manifestări 
nu lipsesc. Ba, dimpotrivă, s-au 
prezentat chiar sub forme 
destul de curioase. La secția 
motor am fost informați că, 
cu cîteva zile înainte de sosi
rea noastră în uzină, patru ti
neri — Gheorghe Popa, Si- 
mion Răileanu. Arpad Veher 
și Gheorghe Micloș - care lu
crau în schimbul de după masă 
la linia ax cu came au „hotă- 
rît“ cu de Ia ei putere ca ziua 
de muncă să sfîrșească cu 
trei ceasuri mai devreme, și, 
fără să spună cuiva ceva, la 
ora 8 seara au plecat acasă. 
Aceasta a dus practic la blo
carea liniei respective Iată un 
exemplu de încălcare a nor
melor de organizare internă 
a uzinei, de ignorare a atribu
țiilor maistrului și șefului 
de schimb din secție Nu era 
oare firesc ca a doua zi or
ganizația U T.C pe schimb să 
analizeze acest caz cu spriii- 
nul comuniștilor din secție, să 
ia măsuri pentru preîntîmpi- 
narea unor astfel de manifes
tări ?

_ Operativitatea în analiza a- 
baterilor de Ia disciplină folo
sirea unor exemple concrete 
din care să reiasă clar ce pa
gube provoacă ^uzinei și între
gii economii naționale mani
festările de încălcare a ordinei 
și disciplinei, ajutorarea și ur
mărirea zilnică a modului de 
comportare ăl tinerilor certați 
cu disciplina - iată unele din 
căile pe care organizațiile 
U.T.C. le pot folosi cu price
pere și exigență în activitatea 
lor de întărire a disciplinei.



• Știri însem 
nări comentarii 

• Știri însemnări corn 
entarii • Știri însemnări
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Votul de la 
Blackpool
Congresul sindicatelor bri

tanice, principala întrunire 
politică care precede de obi
cei conferința anuală a parti
dului laburist, a luat sfîrșit 
după cîteva zile de incertitu
dini în ce privește rezultatul 
ei final. Și pînă luni, și după 
ce la Blackpool s-au întrunit 
cei 1 052 de delegați reprezen
tând 170 de sindicate cu apro
ximativ 8 900 000 de membri, 
observatorii își exprimau în
doiala asupra unui vot favo
rabil proiectelor economice 
guvernamentale.

Actuala reuniune a sindica
telor britanice a pus mai mult 
accentul pe problemele inter
ne. Printre acestea, legea a- 
doptată nu de mult de guvern 
cu privire Ia prețuri și veni
turi. Elementul ei esențial 
este acela că guvernul Wilson 
intenționează „să înghețe" pe 
viitoarele șase luni politica 
salariilor, paralel cu o politi
că generală de austeritate.

Era evident că o dezapro
bare a măsurilor economice în 
cadrul T.U.C.-ului ar fi în
semnat dificultăți sporite pen
tru Wilson atît la conferința 
anuală laburistă care va avea 
Ioc în noiembrie, cit și în ge
neral pe planul politicii inter
ne engleze. De aceea, guver
nul a recurs Ia ceea ce presa 
britanică numește „un feno
men neobișnuit" în istoria 
mișcării sindicale : expunerea 
primului ministru Harold 
Wilson în fața congresiștilor. 
Expunerea premierului brita
nic a fost un adevărat apel 
patetic la sprijinirea măsuri
lor guvernamentale. El a cău
tat să demonstreze că aplica
rea măsurilor economice ar 
permite Angliei să-și ridice 
capacitatea de concurență pe 
plan mondial și să-și consoli
deze economia.

In ultimă instanță actuala 
echipă guvernamentală a reu
șit să obțină cîștig de cauză, 
„la limită". E semnificativ 
faptul că raportul consiliului 
general, care admite politica 
de blocare a salariilor, a fost 
aprobat cu o majoritate scă
zută (4.567.000 de voturi con
tra 4.223.000). Victoria lui 
Wilson apare cu atât mai fra
gilă cu cit ea a fost obținută 
grație voturilor a două fede
rații, cele ale funcționarilor și 
ale salariaților municipali 
(796.000 membri) ale căror 
conferințe federale se pro
nunțaseră anterior împotriva 
legii de blocare a salariilor.

Acuitatea problemelor in
terne nu a împins totuși pe 
planul doi problemele exter
ne, cărora le are de făcut față 
Anglia și asupra cărora sindi
catele au căutat să-și spună 
cuvîntul. Și Vietnamul și 
Rhodesia și discriminarea ra
sială au figurat pe ordinea de 
zi a celui de-al 98-lea congres 
al T.U.C. Rezoluția privind 
Vietnamul cerea „încetarea 
bombardamentelor americane 
asupra R. D. Vietnam..." In a- 
celași tâmp, problema vietna
meză a fost prezentă în mo
mentul în care delegatul sin
dicatelor americane a căutat 
să justifice politica oficială a 
S.U.A. în Vietnam. Corespon
denții de la Blackpool notau : 
„Discursul delegatului ameri
can a provocat numeroase 
proteste în rîndul delegați- 
Ior...“.

In esență, la Congresul de 
Ia Blackpool guvernul a reu
șit, cu eforturi vădite, să evi
te o dezavuare, plină de grele 
consecințe a politicii sale eco
nomice.

P. NICOARĂ

Greva 
studenților 

argentinieni

Festival cultural 
internațional studențesc

Studenții centrelor universitare din Argen
tina au declarat miercuri o grevă generală 
în semn de protest împotriva hotărîrii gu
vernului argentinian de a suspenda autono
mia universităților din țară și împotriva de
tențiunii a numeroși studenți și profesori 
universitari.

Chemarea la grevă a fost dată de conducătorii Federației univer
sitare a studenților din Argentina, organizație dizolvată recent prin- 
jr-un decret al Ministerului Afacerilor Interne. După cum anunță 
agenția Prensa Latina, acțiunea grevistă a avut loc în ciuda arestă
rilor operate de autorități, în ziua precedentă grevei, în rîndurlle stu
denților din Buenos Aires, cu scopul de a împiedica declanșarea 
grevei, care fusese anunțată cu cîteva zile în urmă de conducerea 
Federației universitare a studenților.

Pe de altă parte, în orașul Cordoba, vechi centru cultural al Ar
gentinei, greva foamei declarată de 41 de studenți al facultăților din 
localitate, cu 22 de zile în urmă, continuă, cu toate că starea sănă
tății a 38 dintre studenți s-a înrăutățit deosebit în ultimele zile. Con
ducătorii studenților facultăților din acest oraș au declarat că greva 
lor va fi continuată pînă cînd guvernul va acționa în vederea normali
zării situației create în învățămînt și ridicării sancțiunilor aplicate 
celor care s-au împotrivit recentelor măsuri întreprinse de guvern. 
Totodată, el au declarat că un mare număr de studenți din Cordoba 
se află în prezent spitalizați în urma gravelor răni primte în cursul 
recentelor incidente dintre studenți și poliție.

In centrele universitare din întreaga țară au fost luate măsuri 
severe de securitate pentru a fi preîntîmpinate noi demonstrații stu
dențești.

PARIS 8. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Pascal, 
transmite : La Paris a început 
cel de-al 14-lea Festival cul
tural internațional studențesc, 
organizat de Uniunea Națio
nală a Studenților din Franța 
(U.N.E.F.). Timp de două săp- 
tămini 50 de ansambluri artis
tice studențești din 40 de țări 
printre care și din Republica 
Socialistă România, vor da 150 
de reprezentații la Paris și 
în alte municipalități subur-

Nilsson și contactele 
Est-Vest

Luînd cuvîntul la o adunare 
electorală din orașul Jenke- 
ninge, Torsten Nilsson, minis
trul afacerilor externe al Sue
diei, a vorbit despre impor
tanța procesului de apropiere 
între Est și Vest pentru regle
mentarea relațiilor din Europa.

Suedia dorește sincer întă
rirea contactelor cu țările din 
răsăritul Europei. Ea se pro
nunță împotriva a tot ceea ce 
duce la scindarea continentu
lui european, a spus Nilsson.

bane. Studenții români sînt 
reprezentați la acest festival 
de Ansamblul coral al Univer
sității din București. In cadrul 
acestui festival, vor fi prezen
tate piese de teatru — tragedii 
și comedii — spectacole de 
balet, concerte, conferințe, co
locvii, precum și filme reali
zate de studenți.

Printre trupele studențești 
figurează: Grupul teatrului 
antic de la Sorbona ; Teatrul 
studenților din Hamburg; 
„London Student Sympho
nic" ; Teatrul de pantomimă 
al Academiei de arte fru
moase din Istanbul; Ansam
blul artistic al Federației stu
denților din China; „Jazzband 
Ball" din Cracovia etc.

Corul Universității din Bucu
rești va concerta pe mai multe 
scene printre care la Porte de 
Billancourt din Paris, și Ceta
tea Universitară Antony.

Vineri, participanții la festi
val vor fi primiți de consiliul 
municipal al Parisului, iar la 
13 septembrie, de ministrul 
educației, Christian Fouchet. 

PE~

MII SI BUGETUL ULII 0.
Graficul ședințelor a 
fost respectat: 
miercuri. Consiliul 
permanent al 
N. A. T. O. s-a in- 
tilnit ca deobicei. 
Reuniunile de acest 
gen au o notă de 
banal. De astă dată 
reprezentantul fran
cez a animat ședința 
printr-o comunicare 
care — chiar dacă nu 
a fost o surpriză — 
a produs reacții de 
natură să tulbure at 
moșiera. El a făcut 
cunoscut parteneri
lor din alianța atlan
tică că, începfnd din 
anul 1967, Franța va 
Înceta să mai contri
buie la cheltuielile 
afectate sistemului de 
infrastructură a 
N.A.T.O., precum și

la cele mai multe 
capitole din bugetul 
militar al acestei or
ganizații. Excepțiile 
privesc doar cheltu
ielile consacrate si
stemului de alertă a- 
eriană și de transmi
tere a informațiilor.

Gestul francez fu
sese scontat. Măsu
rile luate la Paris 
în vederea dezan
gajării țării din or
ganismele integrate 
ale N.A.T.O. lăsau 
să se prevadă o ac
țiune și pe planul fi
nanciar. Unii membri 
ai pactului N.A.T.O. 
au socotit totuși ne
cesar să rostească 
fraze de „regret' 
pentru faptul că par
tenerul francez se

distanțează lntr-o 
măsură din ce tn ce 
mai mare de alianța 
atlantică. In mod de
osebit, In cercurile 
oficiale engleze se 
semnalează un senti
ment de Îngrijorare. 
Hotărfrea Franței de 
a nu mai contribui la 
cheltuielile militare 
ale alianței atlantice 
va duce Inevitabil la 
creșterea sumelor pe 
care ceilalți 14 mem
bri trebuie să le con
sacre pentru Întreți
nerea N.A.T.O. In
tr-un moment in care 
economia britanică 
este plasată sub sem
nul „austerității", 
noile solicitări de de
vize pe care N.A.T.O. 
le va adresa Angliei

au darul să provoace 
indispoziție.

Unii comentatori 
iolosesc prilejul pen
tru a aminti că ge
stul francez se în
cadrează lntr-un con
text politic mai larg. 
Parisul și-a definit 
punctul său de vede
re tn unele probleme 
de actualitate (ecou
rile recentelor cuvin- 
tărl ale președintelui 
de Gaulle sint depar
te de a se fi stins) 
iar comunicarea fă
cută la ședința de 
miercuri a Consiliu
lui permanent al 
N.A.T.O. vine să 
completeze o tendin
ță puternic reliefată.

M. R.

SCURT
între organizația de comerț ex

terior poloneză „Polimex- și între
prinderea italiană ,,Sina Viscosa* 
din Milano a fost încheiată o 
tranzacție potrivit căreia firma ita
liană va livra uzinei de fibre ar
tificiale de la Gorzow mașini pen
tru producția fibrelor de stilon. 
întreprinderea italiană va livra pe 
credit mașini și utilaje care vor 
produce anual 2 000 tone fibre 
silon, 14 000 tone țesături cord de 
stilon pentru anvelope auto și 
1 000 tone polimeri de calitate su
perioară pentru producția țesătu
rilor din stilon.

La 7 septembrie, în localitatea 
Jablonna de lingă Varșovia s-a 
deschis ședința Comitetului per
manent al Conferinței Pugwash la 
care au fost discutate problemele 
legate de pregătirea celei de-a 
16-a Conferințe Pugwash. Confe
rința se va întruni la 11 septem
brie în localitatea Sopot din Po
lonia. Paralel cu această ședință 
la Jablonna a avut loc cea de-a 
patra conferință a grupului inter
național de lucru pentru securita
tea europeană. La conferință au 
fost discutat^ aspecte ale securită
ții europene și problema dezvoltă
rii colaborării internaționale • 
tuturor țărilor europene.

Unitate a forțelor patriotice laoțiene în timpul unui exercițiu de luptă

La Sofia a fost dat publicității 
comunicatul cu privire la vizita 
șanhinșahului Iranului, Mohamad 
Reza Pahlavi, în R.P. Bulgaria și 
la discuțiile purtate cu Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia și cu Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria.

în comunicat se arată că în 
cursul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă sinceră, de înțe
legere reciprocă, s-a constat că 
legere reciprocă s-a constatat că 
există posibilități reale pentru 
dezvoltarea relațiilor bulgaro-ira- 
niene, în special în domeniul eco
nomic.

Intr-un mesaj adresat Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control în Vietnam, misiunea de 
legătură a înaltului comandament 
al Armatei Populare Vietnameze 
condamnă crimele comise de avia
ția americană în cursul atacurilor 
repetate asupra comunei Vinh Tu 
din zona Vinh Linh. In mesaj se 
arată că avioanele americane au 
atacat satele din această comună, 
în repetate rînduri folosind 
bombe explozive, bombe cu 
napalm, bombe brizante și ra
chete pentru a distruge locuințele 
și a masacra populația. Ca urmare 
a acestor atacuri, au fost făcute 
numeroase victime în rîndul popu
lației civile în mare parte femei 
și copii.
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SALUT FRĂȚESC 
POPORULUI BULGAR!
Poporul bulgar sărbătorește astăzi a XXII-a 

aniversare a victoriei revoluției socialiste, cel 
mai măreț eveniment al Istoriei sale. Actul 
de la 9 septembrie 1944 a marcat o eră nouă 
in destinele poporului vecin și prieten, i-a 
deschis drumul vieții noi, socialiste.

In cei 22 de ani care au trecut de atunci, 
oamenii muncii din Republica Populară Bul
garia, sub conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, au înfăptuit adinei transformări re
voluționare, dobîndind realizări remarcabile 
în construirea socialismului. Pretutindeni, pe 
întinsul țării s-au ridicat importante obiective 
industriale : fabrici, uzine, hidro și termocen
trale ; au fost create noi ramuri industriale, 
inexistente pînă la eliberare. E grăitor faptul 
că producția industrială realizată în 1965 a 
depășit pe cea obținută în anii 1953 și 1959 
luați împreună. La rîndul ei, agricultura so
cialistă a înaintat pe calea înfloririi, produc
ția agricolă a crescut. Pe baza rezultatelor 
obținute in dezvoltarea industriei și agricul
turii, in sporirea venitului național, a crescut 
nivelul de trai, material și cultural al celor 
ce muncesc. Realizări de seamă au fost do- 
bîndite în domeniul învățămîntului, în dez
voltarea culturii și științei. Succesele Repu
blicii Populare Bulgaria în toate domeniile 
de activitate sînt mărturii ale capacității 
creatoare a unui popor liber și stăpîn pe soar
ta sa.

Oamenii muncii din Bulgaria întâmpină 
acum cu noi realizări cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Bulgar care va 
stabili programul dezvoltării țării în peri
oada următoare, programul înfloririi conti
nue a Bulgariei socialiste.

Poporul român, tineretul patriei noastre, 
urmăresc cu frățească simpatie munca în
suflețită, plină de avînt a harnicului și talen

tatului popor bulgar, salutând cu bucurie și 
căldură toate succesele sale în construcția so
cialistă. Legăturile de prietenie dintre po
poarele român și bulgar, cu adinei rădăcini în 
lupta purtată de-a lungul secolelor pentru li
bertate națională și socială, s-au transformat 
în anii puterii populare in relații de tip nou 
bazate pe comunitatea orînduirii socialiste, pe 
idealul comun al construirii socialismului și 
comunismului. Colaborarea româno-bulgară 
pe tărîm economic, politic, tehnico-științific 
și cultural cunoaște o continuă și largă dez
voltare. O mare contribuție la dezvoltarea și 
adîncirea prieteniei tradiționale și a colabo
rării frățești româno-bulgarc o aduc vizitele 
reciproce ale conducătorilor de partid și de 
stat din cele două țări. Dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre corespunde intereselor ambelor 
popoare, intereselor întăririi forței și coeziu
nii sistemului mondial socialist, cauzei so
cialismului și păcii în lume.

Angajate într-o vastă operă constructivă, 
țările noastre împreună cu celelalte țări so
cialiste sînt profund interesate in menținerea 
și consolidarea păcii, militează activ pentru 
zădărnicirea acțiunilor cercurilor agresive, 
pentru micșorarea încordării internaționale, 
dezvoltarea colaborării și prieteniei între po
poare. România și Bulgaria depun eforturi 
susținute pentru dezvoltarea unor relații de 
bună vecinătate și înțelegere între statele bal
canice pentru îmbunătățirea climatului po
litic din această regiune.

De ziua marii sărbători a Bulgariei frățești, 
poporul, tineretul României socialiste trans
mit poporului, tineretului bulgar un caid sa
lut și le urează din toată inima să obțină noi 
și mari succese în construirea socialismului, 
în înflorirea continuă a patriei.

încă din primii ani ai puterii 
populare, geologii care sfredeleau 
pămîntul și specialiștii din labo
ratoare și-au spus cei dinții cu- 
vintui în legătură cu rezervele de 
materii prime și produsele chimice 
care se pot scoate din ele. Initial, 
s-a pus accentul pe producția de 
îngrășăminte minerale necesare o- 
goarelor. Ca urmare, pe baza re
zervelor de cărbune inferior, cu 
putere calorică mică, s-a constru
it șl dat în folosință, cu 15 ani in 
urmă, prima unitate — Combina
tul chimic din Dlmitrovgrad. Ti- 
nărul colectiv, abia inițiat în tai
nele chimiei, a dat atunci econo
miei naționale primele cantități de 
amoniac și acid sulfuric. De 
atunci „primul născut" al acestei 
ramuri a fost lărgit în mai multe 
rînduri, iar acum realizează 36 de 
sortimente. Recent, harnicul colec
tiv al combinatului a obținut un 
nou produs — urotropina.

Tot pe baza cărbunilor din 
vastul bazin Marița, situat in 
clmpia Traciei, s-a construit și 
uzina de îngrășăminte azotoase 
din apropierea orașului Stara Za- 
gora (ambele unități consumă în 
24 de ore circa 8 000 tone căr
buni). Aceasta a produs anul tre
cut 1.254.000 tone de îngră
șăminte minerale. Pentru acest an 
se așteaptă o producție cu 60 000 
tone mai mare.

In scopul creșterii producției șl 
reducerii prețului de cost al pro
duselor îinite — preciza într-o 
convorbire Gheorghi Pankov, vi
cepreședinte al Comitetului chimi
ei și metalurgiei — parțial, ca ma
terie primă la Combinatul din Dl
mitrovgrad se folosește păcura. In 
același scop se continuă modifi
carea instalațiilor șl a procesului 
tehnologic șl la uzina din Stara 
Zagora.

In primăvara acestui an la în
treprinderea „Agria" din apropie
rea orașului Plovdiv, a început 
pentru prima dată în țară produc
ția de țineb — produs care înlo
cuiește piatra vinătă la stropitul 
viilor și livezilor. Noua secție din 
cadrul acestei întreprinderi este 
utilată cu mașini șl instalații ita
liene, proiectată tiind pentru o 
producție anuală de 12 000 tone.

Unitățile agricole socialiste mai 
primesc din ramura chimiei can
tități însemnate de carbamidă, 
drojdii furajere, preparate pentru 
combaterea bolilor și dăunătorilor.

O nouă sursă pentru sporirea

R. P. BULGARIA. Pe șantierul Termocentralei „Devia" din 
regiunea Varna
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producției de îngrășăminte chi
mice este noul combinat care se 
construiește lingă orașul Vrața. In 
faza finală el va produce 400 000 
tone amoniac ce va fi prelucrat tot 
aici pentru a se obține 600 000 tone 
de carhamidă și 200 000 tone 
de apă amonlacală — după cum 
s-au angajat constructorii. Com
binatul va începe să producă 
(prima etapă) în luna octombrie 
a.c.

— Prin construirea acestui o- 
biectiv nou și de mare Însemnă

Sezonul estival spaniol este în plin apogeu. Vacanța 
politică și diplomatică se află în toi. Majoritatea miniș
trilor sînt plecați la vilele particulare din San Sebas
tian. Atmosfera destinsă, de „vacanță", nu e, însă, decît
aparentă.

In fapt, se manifestă cu me
reu mai multă acuitate ceea 
ce ziarul catolic ¥A denu
mește în limbaj diplomatic 
„contestarea structurilor exis
tente". In termeni mai pre- 
ciși, este vorba de lărgirea și 
intensificarea acțiunilor mase
lor pentru libertăți democrati
ce și progres social. Declara
ția semnată la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute de un grup 
de 120 de intelectuali madri
leni de frunte, care cer „a- 
bandonarea controlului poli
țienesc asupra universităților" 
nu este decît cel mai recent 
episod, cronologic vorbind, al 
unui puternic val opoziționist 
în continuă creștere. In acest 
context atrag atenția ultimele 
evoluții și luări de poziție in 
rindul studenților, evoluții 
care indică eșecul evident al 
încercărilor guvernului de a 
pune pe picioare faimoasele 
„asociații profesionale studen
țești", total controlate de au
torități. In tendința de a de

ruta și a fringe rezistența stu
denților s-a recurs la publi
carea unui decret care modi
fică unele dispoziții anterioare 
pentru a crea impresia unui 
control mai puțin riguros al 
autorităților asupra „asociați
ilor profesionale". Manevra a 
fost imediat respinsă de sin
dicatele democratice existente, 
peste capul oficialităților, in 
aproape toate centrele uni
versitare spaniole. Ceea ce 
este însă și mai semnificativ, 
e faptul că, în ultimele cîteva 
luni, mai bine de jumătate 
din minoritatea studențească 
încadrată în „asociațiile pro
fesionale" a părăsit rîndurile 
acestora. Delegații studenților 
din „asociațiile profesionale" 
din Barcelona și Navarra au 
luat contact, la sfîrșitul lui 
august, cu sindicatele demo
cratice studențești pentru a 
pregăti, potrivit unor dezvă
luiri reluate de corespondenții 
presei franceze la Madrid „o 
trecere de facto a membrilor

CALM DE SUPRAFAȚĂ
asociațiilor profesionale la 
activitatea sindicatelor demo
cratice". Toate aceste evoluții 
scot în lumină, pregnant, di
vorțul dintre studențime și 
politica oficială ; în esență, o 
manifestare a opoziției mereu 
mai flagrante dintre tânăra 
generație a Spaniei și actua
lele structuri spaniole.

Chestiunea se pune de o 
manieră anaioagă pe planul 
sindicalismului muncitoresc. 
Organizația sindicală „vertica
lă" oficială este realmente ig
norată. „Sindicatele oficiale — 
remarca zilele trecute cores
pondentul madrilen al lui 
NEUE ZURCHER ZEITUNG 
— n-au altă prezență în afara 
imenselor lor edificii și biro
uri, a birocratismului și a bu
getului pe care-1 consumă a- 
cest birocratism". împotriva 
consemnului sindicatelor ofi
ciale se intensifică acțiunile 
revendicative ale muncitori
lor. Amintim în acest sens 
doar ultimele două asemenea 
acțiuni, semnalate în săptămâ

na trecută : greva a peste 
5 000 de muncitori metalur- 
giști din Bilbao și greva celor 
1 300 de muncitori de la Uzi
na „Perkins Hispania" din 
Madrid. La ambele greve, pe 
lingă revendicările economice, 
figurează — element semnifi
cativ — cererea de eliberare 
a militanților „comisiilor mun
citorești", arestați în iulie 
după demonstrația muncito
rească din fața sediului Mi
nisterului Muncii. In fapt, 
„comisiile muncitorești", crea
te ilegal în aproape toate în
treprinderile, reprezintă miș
carea sindicală vie, reală. Pre
siunea acestei realități poate 
fi măsurată și prin unele luări 
de poziție, directe sau indi
recte, în viața publică spa
niolă. Relevăm în această or
dine de idei declarația făcu
tă săptămîna trecută ziarului 
YA de profesorul Alonso Gar
da, șeful catedrei de „Drept 
al muncii", la Universitatea 
din Barcelona, unul din cei 
mai reputați experți în mate

I 
I

rie. Prof. Garda a subliniat | 
că „actualele sindicate reu
nind pe muncitori și patroni I 
sînt o aberație socială" și a | 
cerut „crearea unei mișcări - 
sindicale democratice". E in- I 
teresant să semnalăm, de ase- ■ 
menea, că Tribunalul Ordinii ■ 
Publice, n-a dat curs cereri- I 
lor procuraturii în procesul ■ 
recent al unui grup de mili- ■ 
tanți ai „comisiilor muncito- I 
rești". N-au fost reținute cla- ■ 
sicele acuzații de „subversiu- ■ 
ne" și „atentat la siguranța I 
statului", sentințele pronunțate I 
fiind mai mult formale și | 
foarte ușoare. g

Semnificația tuturor acestor 
fenomene și evoluții nu poate I 
scăpa unei atente scrutări a | 
orizontului politic spaniol. In 
frămîntările care agită mun- I 
citorimea și studențimea spa- | 
nioiă se reflectă furtunile in- _ 
terioare care zguduie calmul I 
de suprafață al verii politice I 
spaniole. ■

EM. RUCAR ' Imagine din stațiunea „Malul însorit"

tate pentru noi — spune ing. 
Alexl Kuzmanov, director al Di
recției generale a industriei chimi
ce de bază și prelucrătoare — nu 
numai că va crește producția de 
îngrășăminte dar va începe pentru 
prima dată la noi, folosirea rațio
nală a gazului metan, o materie 
primă de bază.

Prin construirea altor unități noi 
șl mărirea producției tn cele 
existente se prevede ca la sflrși- 
tul actualului cincinal, problema 
îngrășămintelor chimice să iie 
rezolvată din resurse interne. A- 
ceasta presupune o triplare a pro
ducției actuale.

Uzina de produse sodice din ca
drul complexului industrial Reka- 
Devnia esle o altă unitate impor
tantă a chimiei bulgare. Cu 11 ani 
în urmă ea a dat primele cantități 
de sodă calcinată, sodă caustică 
și bicarbonat de sodiu, produse 
obținute pe seama rezervelor de 
sare și calcar de la poalele po
dișului Ludogorie, de lingă Varna. 
Acum, uzina produce 15 sortimen
te printre care : clor, carbid poli- 
clorură de vinii, clorat de bariu, 
acid clorhidric și altele. De la 
inaugurare și pină acum produc
ția a crescut continuu. Bunăoară, 
producția de sodă calcinată a cres
cut de la 62 000 tone în primul an 
de producție la 230 000 tone, cea 
de sodă caustică de la 10 000 la 
35 000 tone, iar cea de bicarbo
nat de sodiu de Ia 2 000 la 10 000 
tone.

★
Pentru acest an volumul total al 

producției industriei chimice este 
prevăzut să crească cu 19 la sută 
față de anuf trecut, orientarea 
principală fiind îndreptată spre 
folosirea tutr-o mai mare măsură 
a materiilor prime — țiței și gaz 
metan.

Un Ioc de seamă revine și preo
cupării pentru lărgirea gamei de 
fibre sintetice, îneît ia sfirșitul a- 
cestui cincinal chimia să asigure 
40 la sulă din materia primă ne
cesară industriei textile.

C. LINTE
Corespondentul Agerpres 

la Sofia
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