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Un moment trăit cu emojie de toți cei prezenți: tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală a Uzinei de autoturisme din Pitești

Marți dimineața, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Glieorghe Maurer, Ilie Verdeț, Constantin Drăgan, Manea 
Mănescu au sosit într-o vizită de lucru în municipiul Pi
tești. Cu acest prilej, conducătorii de partid și de stat au 
vizitat principalele zone industriale ale orașului și au par
ticipat la inaugurarea Uzinei de autoturisme Pitești. Oas
peții s-au informat asupra stadiului actual de înfăptuire a 
obiectivelor vizitate, s-au sfătuit cu activul local de partid 
și de stat, cu constructorii și conducătorii noilor unități in
dustriale, cu oamenii muncii asupra modalităților de în
făptuire în cele mai bune condiții a sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului.

tovarășul liaise Ceaiișesou

La intrarea pe plaiurile arge
șene, în comuna Glîmbocata, con
ducătorii de partid și de stat au 
fost întîmpinați de Petre Dumi
nică, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean provi
zoriu, și de alți reprezentanți ai 
organelor județene de partid și de 
stat. Călduroasele urări de bun 
sosit, florile oferite de tinere în 
costume naționale, sutele de cetă
țeni salutîndu-și cu drag oaspeții 
au conferit acestor clipe un carac
ter sărbătoresc, de caldă apro
piere, specifică întîlnirilor dintre 
conducătorii partidului și statului 
și oamenii muncii.

La sosirea în Pitești, pe calea 
Bucureștiului, frumoasa arteră cen
trală, cu toată ploaia persistentă, un 
mare număr de oamen' ai muncii 
au salutat cu însuflețire sosirea 
conducătorilor de partid și de stat 
în mijlocul lor.

tru realizarea prevederilor cinci
nalului privind dezvoltarea econo
miei argeșene au devenit fapte, 
ridicînd continuu ‘potențialul pro
ductiv al județului și conferindu-i 
un loc însemnat în ansamblul in
dustriei românești. Spre partea de 
sud a municipiului se profilează în 
contururi din ce în ce mai pro-

voie să
dv., constructorilor, lu- 

din prima uzină de 'auto- 
țării, tuturor celor pre- 

prin 
locuitorilor munici

piului Pitești, un salut căldu
ros din partea Comitetului Gen- 
trai-al partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului Republicii So
cialiste România. (Aplauze). Asis
tăm la un eveniment de o deose
bită importanță în dezvoltarea in
dustriei constructoare de mașini! 
din țara noastră. începerea fabri
cației de automobile'marchează un 
pas important înainte, de ordin ca
litativ, în activitatea minunatului 
nostru corp de ingineri, muncitori 
și tehnicieni din industria construc
toare de mașini. Doresc să exprim 
cu acest prilej cele mai calde fe
licitări în primul rînd lucrătorilor 
din construcții și montaj, care, 
într-un timp relativ scurt, au reușit 
să construiască și să dea în pro
ducție această minunată uzină. (A- 
plauze). Doresc totodată ca, în nu
mele conducerii de partid și de 
stat, să adresez calde felicitări tu
turor inginerilor și specialiștilor 
din industria constructoare de ma
șini care au contribuit prin activi
tatea lor la producerea primului 
automobil românesc. (Aplauze), 
în mod deosebit doresc să adresez 
felicitări conducerii ministerului și 
ministrului, tovarășului Marinescu, 
care are un merit deosebit în a- 
coastă activitate. (Aplauze). Am 
lăsat la sfîrșit munca depusă de 
lucrătorii'tînărului colectiv de con
structori de mașini ai acestei uzine, 
nu pentru că o subapreciem în 
vreun fel sau îi acordăm mai pu
țină atenție, ci tocmai pentru a 
sublinia mai mult mulțumirile 
partidului nostru. Vreau să înso
țesc mulțumirile cu urarea ca a- 
cest început bun să fie încunu
nat de un succes tot mai mare, ca 
autoturismul românesc „Dacia", care 
are și o valoare de simbol, să ves

Dați-mi 
transmite 
crătorilor 
mobile a 
zenți la această adunare, și 
dv. tuturor

tească și în țară și peste hotare 
capacitatea constructorilor de ma
șini români, a poporului român. 
(Aplauze însuflețite. Urale). Desi
gur, tovarăși, constituie o mîndrie 
pentru noi toți, pentru întregul po
por, faptul că inginerii, tehnicienii 
muncitorii români au reușit într-un 
termen scurt să-și însușească o teh
nologie avansată și să realizeze în 
condiții bune — < 
o cooperare foarte largă pentru în
ceput cu specialiștii francezi — 
primul autoturism românesc.

în toate aceste realizări un rol în
semnat l-au avut organizațiile de 
partid, comuniștii — care sînt ingi
neri, tehnicieni, muncitori ; de a- 
cfeea am considerat că adresîn- 
du-mă inginerilor, tehnicienilor, 
muncitorilor m-am adresat și co
muniștilor, pentru că împreună al- 
cătuiesc-'un tot unic, formează na
țiunea noastră socialistă, (lăplauze). 
Doresc în mod deosebit să subli
niez activitatea comitetului regio
nal, în prezent a comitetului jude
țean de partid', a comitetului mu
nicipal, care au un merit deo
sebit în faptul că s-au preocupat 
atent de rezolvarea problemelor 
multiple ce au intervenit în con
strucția și producția acestei uzine. 
Doresc să felicit aceste organe de 
partid pentru felul cum și-au ‘în
deplinit rolul pe care îl au în so
cietatea noastră. (Aplauze). Le do
resc ca în continuare — ținînd sea
ma și de unele, neajunsuri, atît 
aici cît și la celelalte șantiere — 
să se ocupe cu aceeași pricepere, 
cu aceeași energie pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le revin. Le do
rim succes ! (Aplauze puternice).

Aș dori să exprim la acest miting, 
cu qcazia începerii producției de 
automobile românești, mulțumirile 
noastre muncitorilor și specialiști
lor francezi, care, depunînd eforturi 
susținute, ne-au ajutat mult atît la 
începerea activității de producție, 
cît și în pregătirea lucrătorilor pro
prii. Ne exprimăm convingerea că 
această cooperare în producție în
tre cele două popoare va constitui

un început bun pentru o conlucra
re tot mai largă, întărind funda
mentul prieteniei româno-franceze.

Intrarea în funcțiune a acestei 
uzine, începerea fabricației primu
lui automobil românesc au loc în 
preajma celei de-a 24-a aniversări 
a eliberării patriei noastre, a zilei 
în care poporul român a pășit pe 
drumul făuririi unui nou destin, 

este adevărat cu■ a 'unei'societăți în căre întreaga- 
putere aparține poporului in 
frunte cu clasa muncitoare. (Aplau
ze, urale).

In acești ani de muncă în
cordată. în care am învins multe 
greutăți, multe lipsuri, în care po
porul nostru a trebuit să facă față 
multor privațiuni, am reușit să ob
ținem succese minunate pe calea 
făuririi unei puternice industrii ro
mânești — inclusiv a unei puter
nice industrii constructoare de ma
șini — pe calea ridicării bunăstării 
populației (Aplauze îndelungate).

Gîndiți-vă ce industrie exista în 
Pi l.e.ști în ’38 sau în ’45, în ’50 sau 
chiar mai tîrziu ! Și nu numai în 
Pitești, ci aproape în întreaga țară! 
In anii construcției socialiste au 
apărut puternice centre ihdustriale, 
noi uzine în industria constructoa
re de mașini, în industria chimică, 
în industria ușoară. S-au deschis noi 
mine, s-au construit noi centrale 
termo și hidroelectrice. Pe toate 
meleagurile patriei s-au ridicat sute 
și sute de adevărate cetăți indus
triale. care fac să crească bogăția 
societății noastre, care dovedesc 
forța și capacitatea creatoare a 
clasei noastre muncitoare, a între
gului popor, ce urmează neabătut 
politica marxist-leninistă a parti
dului comunist. (Aplauze puter
nice). Numai în anul acesta, după 
cum știți, au început 
Combinatul siderurgic 
serie de alte 
de mașini și 
Pitești, la 
începe să

uzine ale 
industriei 
sfîrșitul 
producă

să producă 
Galați și o 
construcției 
chimice ; în 
anului, va 
combinatul

NDUSTRIA
UZARE S0
CIALISTĂ

N-a trecut multă vreme 
la ultima vizită 
torilor de partid și de stat în 
această parte a 
din măsurile stabilite atunci pen-

a conducă-

Cu trei ani în urmă, la 21 august 1955, în atmosfera solemnă proprie marilor înfăptuiri istorice, Marea Adunare Națională adopta cu o entuziastă unanimitate noua Constituție a României. Proclamînd victoria deplină și definitivă’ a socialismului în patria noastră, Constituția Republicii Socialiste România înscria, ca cea mai de seamă cucerire în îndelungata și plina de jertfe luptă a poporului pentru eliberare socială și națională, cucerirea deplină a întregii puteri de stat, fără de care un popor nu poate fi liber, nu își poate făuri, el însuși, propriul s-său deslimPrevederea constituțională, potrivit căreia „întreaga putere în. Republica Socialistă România aparține poporului, liber și stăpîn pe soarta sa“, exprimă — ca urmare a generalizării și consolidării relațiiloi de producție socialiste în întreaga e- conomie. a cuprinderii în proprietatea socialistă a tuturor mijloacelor de producție de la orașe și sate — o realitate esențială a zilelor noastre : profundul democratism al orînduirii noastre sociale și de slat.Forța și superioritatea democrației socialiste izvorăsc din baza ei economică și socială.

Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție — sub forma proprietății de stat sau cooperatiste — constituie temelia noii orîn- duiri sociale din care s-au născut relațiile de producție socialiste, de colaborare și intr-ajutorare tovărășească între toți membrii societății. Socialismul a realizat nu doar o simplă trecere a puterii mîinile unei mîinile altei ci trecerea de stat din minorității exploatatoare în miinile majorității covîrșitoare a societății, a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, în mîinile poporului însuși.Trăsătura esențială a democrației socialiste o constituie unitatea dintre latura economică și latura politică. întreaga experiență istorică confirmă că libertăți reale, o egalitate reală a cetățenilor sînt cu putință doar în condițiile cînd democrația are o bază politică și o bază economică reală, concretizată. pe de o parte, în puterea politică a- parținînd imensei majorități a poporului și, pe de altă parte, în proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, în relațiile de producție socialiste.Sub toate aspectele • esențiale și caracteristice pentru o democra

ție reală. organizarea noastră de stat asigură participarea efectivă și în forme multiple a maselor la exercitarea puterii de stat.Marea Adunare Națională este organul suprem al puterii de stat, prin care reprezentanții aleși ai poporului exercită conducerea vieții sociale și de stat. Masele largi populare exercită un control permanent asupra celor aleși, alegătorii a- vînd dreptul să revoce oricînd mandatul depu- taților lor, dacă aceștia nu justifică încrederea ce le-a fost acor-« dată.Participarea maselor celor mai largi la activitatea organelor statului este realizată prin variate și multiple forme organizatorice, printre . care : adunările populare la sate, dife- . ritele comitete și comisii de cetățeni, consiliile permanente ale consiliilor populare, comisiile de împăciuire, comisiile de litigii, comisiile de judecată tovărășească, controlul obștesc, consfătuirile pe ramuri de producție sau domenii de activitate ca și adunările generale ale salariați- lor, instituție nouă, democratică, a societății .noastre, care exprimă perfecționarea relațiilor socialiste de producție.
(Continuare 
în pag. a IV-a)

NTarți seara a sosit în Capitală 
o delegație a Partidului Comunist 
din Republica San Marino, forma
tă din tovarășii Ermenegildo Gas- 
peroni, secretar general, și Um
berto Barul li, membru al Biroului 
Politic, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, face o vizită în -țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Chivii Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voicu, membru t;l 
C.C. al P.C.Rf, Constantin Vasil iu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)
(Continuare în pag. a UI-a)

țării și multe

(Continuare în pag. a H-a)

In timpul mitingului
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ARAD (corespondentul „Scîn- teii"). — Cea de-a 24-a aniversare a eliberării patriei este întîmpinată de oamenii muncii din județul Arad cu succese importante în producție. Pe ansamblul industriei județului, în 7 luni planul la producția globală a fost depășit cu aproape 34 milioane lei. Uzina de vagoane „Strungul", fabrica de confecții sînt două din unitățile care au adus cea mai'mare contribuție la realizarea celor peste 30 milioane lei economii și beneficii peste plan. Colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din industria arădeană au livrat pînă acum economiei naționale, peste sarcinile planificate, 68 vagoane marfă, 20 000 perechi încălțăminte, 68 000 mp țesături bumbac, 159 tone conserve legume și importante cantități de materiale de construcții. Planul la export a fost depășit cu circa 26 milioane
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ÎN ZONE INDUSTRIALE ALE MUNICIPIULUI PITEȘTI

(Urmare din pag. I)

nunțate platforma petrochimiei pi- 
teștene, menită să valorifice re
sursele petroliere ale meleaguri
lor argeșene. Aici se află în con
strucție un mare combinat petro
chimic, o uzină de negru de fum 
intrată în exploatare și o rafinărie 
care se găsește într-un stadiu a- 
vansat de construcție. Circa 11000 
de constructori și montori lucrează 
la ridicarea acestor importante o- 
biective industriale ale actualului 
plan cincinal.

La sosirea în această zonă in
dustrială, oaspeții sînt salutați de 
Constantin Scarlat, ministrul in
dustriei chimice, Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, Matei Ghi- 
giu, ministrul construcțiilor pentru 
industria chimică și rafinării, de 
numeroși muncitori, tehnicieni și 
ingineri.

Se face un popas la complexul 
de piroliză — prima mare unitate 
a combinatului petrochimic care 
se află în pragul intrării în pro
ducție. La instalațiile de aromate 
și la cele pentru butadienă și de 
hidrofinare, care alcătuiesc în prin
cipal complexul, se fac ultimele 
verificări premergătoare intrării in 
funcțiune a complexului în cele 
mai bune condiții. Oaspeții sînt 
informați că au fost instalate 
și conductele magistralei prin care 
vor fi transportate etilena și pro- 
pilena, cale de aproape 80 de km, 
pînă la combinatul din Rm. Vîl- 
cea, principalul beneficiar al pro
duselor combinatului piteștean. A- 
junși la tabloul de comandă al 
complexului, conducătorii de par
tid și de stat sînt informați că în
treg procesul tehnologic va fi di
rijat în mod automat, ceea ce re
flectă nivelul tehnic superior de în
zestrare al acestei unități.

Directorul general, Costache Sava, 
îl informează pe conducătorii de 
partid și de stat despre celelalte 
obiective industriale ce vor alcătui 
în final acest mare combinat. El va 
produce la intrarea în funcțiune 
100 000 tone etilenă, peste 50 000 
tone propilenă, mari cantități de 
benzen, toluen, xilen, butadienă și 
polietilenă în diverse sorturi. Și 
nu este nevoie de prea multe cu

A DOUA „PLATFORMA"
A PITEȘTIULUI

De fapt, numind-o „a doua plat
formă" ne gîndim la tinerețea ei 
și nu la importanță, fiindcă aceas
tă nouă zonă din nordul orașului, 
spre Găvana, cuprinde întinderi 
vaste, de sute de hectare, pe care 
se înalță obiective economice de 
cea mai mare însemnătate pentru 
oraș și județ, pentru întreaga țară. 
Numai simpla enumerare a unită
ților ce alcătuiesc această platfor
mă este impresionantă : Fabrica de 
stofe „Argeșeana", care va produce 
o jumătate de metru pătrat de țe
sături anual de fiecare locuitor 
al țării, o fabrică de bere (400 000 
hectolitri și 11 000 tone malț în fie
care an), o unitate pentru arti
cole tehnice din cauciuc, o fabrică 
de pîine ale cărei utilaje realizate 
la „Tehnofrig" vor putea produce 
60 tone zilnic, noile unități 
ale uzinei textile, Fabrica de 
drojdie furajeră, Complexul gene
ral de alimentare cu apă a ora
șului și, în afară de acestea, 
blocuri de locuințe însumind sute 
de apartamente pentru viitorii 
muncitori ai acestor întreprinderi. 
De remarcat că în această uriașă 
cetate a industriei ușoare și alimen
tare vor lucra 15 000 de oameni ai 
muncii — adică peste 15 la sută 
din populația orașului.

Sosirea conducătorilor de partid 
și de stat pe acest nou șantier pi
teștean a fost salutată cu înflăcă
rat entuziasm de numeroși con
structori. în întîmpinarea oaspeți
lor au sosit și tovarășii Alexandru 
Sencovici, ministrul industriei 
ușoare, Bucur Șchiopu, ministrul 
industriei alimentare, Dumitru Mo- 
sora, ministrul industriei construc
țiilor. Cu ajutorul unor panouri pe

SOLEMNUL, EMOJIONAN-
TUL DEMARAJ AL AUTO-
TURISMULUI „DACIA 1100“

O șosea largă suie ca o panglică 
argintie colinele pe lîngă care se 
strecoară rîul Doamnei. Un vast 
platou deschide priviri largi spre 
dealurile Muscelului.

Coloana mașinilor oficiale ajunge 
la porțile Uzinei de piese auto Co- 
libași. Aici se face un scurt popas. 
Directorul general al uzinei, ing. 
Mihai Dumitru, înfățișează oaspe
ților cîteva aspecte din vastul pro
gram de dezvoltare a acestei uni
tăți care este pregătită să realizeze 
în anii următori noi produse deo
sebit de importante pentru fabri
cația de autovehicule în țara noas
tră. Cea mai mare lucrare .ce se 
face acum este construcția fabricii 
de segmenți, prima unitate de acest 

noștințe tehnice pentru a înțelege 
importanța cu totul deosebită a 
acestor realizări în vastul program 
de valorificare superioară a bogă
țiilor patriei noastre. Prin intrarea 
sa integrală în funcțiune — în 1970 
— se va obține o producție anuală, 
care valoric echivalează cu în
treaga producție industrială a 
Piteștiului realizată numai cu doi 
ani în urmă.

Ideile care au stat la baza pro
iectelor viitoarelor obiective, ca
racteristicile lor tehnice care se 
situează la nivelul mondial, măsu
rile luate pentru grăbirea lucrări
lor de construcție au constituit 
principalele puncte ale discuțiilor 
între conducătorii de partid și de 
stat și specialiștii combinatului.

Se trece apoi printre imensele 
instalații ale combinatului, prin 
fața uzinei de negru de fum, alt 
vlăstar al industriei noastre chimi
ce, ajungîndu-se la rafinăria pi- 
teșteană — unul dintre cele mai 
mari obiecțive ale industriei noas
tre petroliere prevăzut în ac
tualul cincinal. Capacitatea ei 'de 
prelucrare va fi de 3 milioane 
tone țiței anual, din care se va ob
ține un sortiment larg de produse 
petrolifere: petrol și motorină
hidrofinate, benzine, toluen și ben
zen, gaze lichefiate pentru uz cas
nic etc.

Directorul general al rafinăriei, 
Victor Nica, dă explicații asupra 
stadiului de cons.trucție și montaj 
al instalațiilor. Gazdele subliniază 
că, pe ansamblu, construcția aces
tui important obiectiv industrial 
se desfășoară în pas cu gra
ficul lucrărilor de execuție, 
cu excepția termocentralei, unde 
ele sînt rămase în urmă. Principa
lele secții ale rafinăriei — prefrac- 
ționare, hidrofinare și reformare 
catalitică — sînt cele mai avansate 
în construcție, aici montîndu-se 
ultimele utilaje. Răspunzînd între
bărilor puse de conducătorii de 
partid și de stat, ministrul petro
lului informează că proiectantul 
acestei rafinării — Institutul de 
proiectări instalații petroliere Plo
iești — a avut în vedere ca viitoa
rea rafinărie să realizeze sorti
mente cu valoare economică ridi
cată.

care se creionează întregul ansam
blu, inginerul șef al grupului de 
șantiere, David Cubleșan, prezintă 
stadiul actual al construcțiilor, pre
cizează termenele de dare în func
țiune, capacitățile de producție.

în timpul vizitei pe șantier sînt 
făcute recomandări pentru respec
tarea termenelor de intrare în func
țiune și recuperarea grabnică a u- 
nor rămîneri în urmă semnalate, 
astfel ca importantele investiții să 
fie amortizate în cît mai scurt timp.

După vizitarea platformei „bu
nurilor de.consum" de la Găvana, 
conducătorii de partid și de stat 
străbat cu mașinile întinsul parc 
„Trivale" — pitorescul loc de re- 
creere al piteștenilor — și se opresc 
în apropiere, unde se conturează 
un nou cartier al orașului care va 
avea circa 2 500 de apartamente. 
Aproape 700 din acestea sînt ridi
cate la 5—6 niveluri, construcția lor 
avansînd rapid datorită folosirii 
pe scară largă a prefabricatelor din 
beton și a altor metode eficiente 
de construcție.

în fața unei machete a viitorului 
cartier, directorul direcției de arhi
tectură și sistematizare a munici
piului, arh. Valeriu Mânu, infor
mează că proiectele noilor con
strucții au în vedere un grad dife
rențiat de confort, un preț de cost 
scăzut pentru satisfacerea mai ra
pidă a necesităților locale în 
acest domeniu. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer 
au apreciat strădaniile proiectan- 
ților și constructorilor de a realiza 
locuințe cu un confort cît mai con
venabil, la preț de cost cît mai re
dus, urîndu-le totodată succes în 
înfăptuirea celor ce și-au propus.

fel din țară. De asemenea, se ridi
că în ritm rapid secția de .roți din
țate pentru cutiile de viteză ale 
camioanelor, autoutilitarelor, fur- 
gonetelor și autobuzelor. Aceste 
mari unități productive, ca și alte 
investiții, vor spori pînă în anul 
1970 producția uzinei cu peste 20 
la sută. Oaspeții vizitează secția de 
tratament termic și hala de fabri
cație a cutiilor de viteză, unde pri
mele linii tehnologice au și intrat 
în funcțiune.

...Cu numai 2 ani în urmă, cu o- 
cazia unei alte vizite a conducăto
rilor de partid și de stat, reporterii 
notau pe aceste locuri: „Platoul fi
gurează într-o primă variantă și ca

In citadela primului autoturism românesc
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loc de construcție pentru o mare și 
modernă uzină de autoturisme".

Și iată-ne astăzi, 20 august 1968, . 
în fața porților larg deschise ale 
uzinei strălucind în toată splen
doarea ei. I-a fost dat acestei bi
juterii arhitectonice, înălțată nu 
departe de Colibași, să fie citadela 
primului . autoturism românesc. 
Inaugurarea Uzinei de autoturisme 
din Pitești a căpătat caracterul 
unei festivități deosebite prin pre
zența conducătorilor partidului și 
statului nostru la acest solemn act.

în urnlele entuziaste ale con
structorilor și primilor maiștri fău
rari ai „Dăciei 1100", oaspeții so
sesc în incinta *uzinei;i!Unde • sînt 
întîmpinați de Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, care dă explicațiile ne
cesare și răspunde la întrebări. 
Alături de conducătorii uzinei și în
treprinderii constructoare sînt pre- 
zenți și specialiști francezi, repre
zentanți ai firmei „Renault". După 
cum se știe, țara noastră a z în
cheiat cu această renumită firmă 
un contract de licență pe o du
rată de 10 ani, în baza căruia par
tenerul francez pune la dispoziția 
părții române documentația de 
execuție și tehnologia de fabrica
ție. Totodată, în uzinele din Fran
ța ale acestei firme au fost in- 
struiți un număr însemnat de con
structori de mașini români pentru 
realizarea acestui tip de autotu
rism. Rodnica cooperare tehnică 
româno-franceză a contribuit în 
scurt timp la debutul industriei 
românești în producția mondială 
de autoturisme.

Momentul solemn al inaugurării 
uzinei este trăit cu adîncă emoție 
de toți cei prezenți. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu taie panglica 
inaugurală. Izbucnesc urale și ova
ții care marchează bucuria muncii 
împlinite, recunoștința profundă 
pentru partidul și guvernul țării, 
care, stimulînd forțele creatoare 
ale poporului român, deschide largi 
posibilități afirmării lor în toate 
domeniile, printre care și cel al 
creației tehnice moderne.

Intrăm în hala de producție a 
uzinei — o clădire imensă, care se 
întinde pe 10 ha. Totul aici este 
de o ordine și curățenie desăvîr- 
șită. Pe liniile de montaj aliniate 
de-a lungul halei poate fi urmărit 
moment cu moment procesul de 
creare a autoturismului în toată 
extraordinara sa simplitate, obți
nută însă datorită unui înalt 
nivel tehnic ce reflectă cele 
mai noi concepții în acest domeniu. 
La început, din cele cîteva piese 
orînduite în containere nu poți că
păta imaginea automobilului, așa 
cum îl vom vedea și admira în cu- 
rînd pe drumurile țării. Dar, cu 
fiecare mișcare sigură a muncito
rilor care comandă instalațiile, con
turul automobilului se încheagă, de
vine tot mai precis. Un transportor 
pivotant împinge caroseria spre a- 
gregatele vopsitoriei, unde, în urma 
unor operații de curățire perfectă, 
uscare, vopsire și iarăși vopsire, 
se ajunge la culoarea definitivă. Se 
montează apoi tapițeria, roțile, mo
torul și subansamblele lui. Se fac ul
timele verificări de etanșeitate cu 
un puternic jet de apă, de funcțio
nare a instalației electrice. In sfîr- 
șit, plăcuțele strălucitoare dau au
toturismului simbolicul nume — 
„Dacia 1 100“... și elegantul auto
turism demarează pe pista de în
cercare.

Deși performanțele sale îl si
tuează la nivelul clasei mijlocii de 
autoturisme, „Dacia 1 100“ are di
mensiunile unui automobil mic, dar 
cu un interior spațios. El este adap
tat condițiilor de drum din țara 
noastră și oferă celor cinci persoane 
ce se pot instala în mașină o călă
torie confortabilă. Este înzestrat 
cu un motor Sierra de 1 100 cmc 
plasat în spate, are 46 CP și dezvol
tă o viteză maximă de 135 km pe 
oră.

Munca plină de abnegație, de de
votament și pricepere a constructo
rilor și montorilor a făcut să pu
tem asista la această premieră in
dustrială înainte de termenul pla
nificat. Pe benzile de montaj ale 
uzinei se află acum aproape 200 de 
autoturisme, iar numărul celor ce 
vor părăsi porțile întreprinderii 
pînă la sfîrșitul anului va atinge 
2 000.

La capătul liniei de montaj — 
o frumoasă surpriză : un prim lot 
de cîteva zeci de autoturisme gata 
de drum. Conducătorii de partid 
și , de :,stat sînt invitați -să ia. 
loc. în mașini, pentru a participa 
direct la probarea “lor. In uralele 
pline de entuziasm ale asistenței, 
Ia volanul primei mașini urcă to
varășul Nicolae Ceaușescu, care 
pornește motorul, demarează, iese 
pe pista de încercare, probînd per
sonal calitățile mașinii. Apoi ur
mează o a doua mașină, avînd la 
volan pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, iar un alt autoturism este

0 PUTERNICĂ ECONOMIE 
ÎN CONTINUĂ DEZVOL
TARE-CHEZĂȘIA INDE
PENDENTEI PATRIEI Șl 
BUNĂSTĂRII POPORULUI

ROMÂN _____
Mitingul este deschis de tovară

șul Petre Duminică, prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular județean.

Ia apoi cuvîntul ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Mihai Marinescu.

Inaugurarea fabricii de autoturis
me, a spus vorbitorul, marchează 
încă un eveniment istoric în dez
voltarea industrială a țării. Pre
zența conducătorilor de partid și 
de stat la acest eveniment repre
zintă o dovadă a grijii permanente 
ce se acordă dezvoltării industriei 
constructoare de mașini, ramură 
diriguitoare în dezvoltarea econo
miei.

Existența acestei fabrici este 
strîns legată de perseverența cu 
care secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
militat pentru promovarea fabrica
ției de automobile în România so
cialistă. Constructorii de mașini vă 
poartă o recunoștință fără margini 
pentru că ați înfăptuit o dorință 
fierbinte a lor, dîndu-le posibilita
tea să-și afirme capacitatea și se
riozitatea, să demonstreze că sîn- 
tem în stare să fabricăm autoturis
me la nivel competitiv.

Realizarea acestui important o- 
biectiv industrial se înscrie în an
samblul de măsuri stabilit de con
ducerea de partid pentru dezvolta
rea multilaterală și armonioasă a 
economiei naționale pe baze mo
derne, pentru reducerea cît mai 
grabnică a decalajului existent în
tre economia țării noastre și a ță
rilor cu o puternică dezvoltare in
dustrială, singura cale prin care se 

condus de tovarășul Ilie Verdeț, 
după care se formează o adevărată 
coloană a noilor autoturisme ro
mânești.

Sentimente de puternică, justi
ficată satisfacție și mîndrie umplu 
inimile tuturor.

Crearea noii ramuri a industriei 
noastre constructoare de mașini, 
înălțarea Uzinei de autoturisme de 
la Pitești și inaugurarea ei în a- 
junul marii sărbători a eliberării 
poporului nostru constituie o nouă 
mărturie a consecvenței cu care 
partidul și guvernul țării, tradu
când. .în viață Directivele Congresu- 
lui al IX-lea și ale Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Ro-’ 
mân, asigură dezvoltarea susținută 
și multilaterală a economiei Ro
mâniei ’socialiste.

în mijlocul entuziasmului celor 
peste 10 000 de oameni ai muncii 
prezenți, conducătorii de partid și 
de stat coboară din autoturisme, 
urcă la tribună și iau parte la un 
însuflețit miting.

poate obține creșterea nivelului de 
trai al poporului nostru.

Constructorii de mașini din țara 
noastră au muncit cu pasiune și 
abnegație pentru traducerea în via
ță a sarcinilor puse de partid, pen
tru dezvoltarea mai rapidă a indus
triei constructoare de mașini, în 
primii doi ani ai cincinalului actual 
înregistrîndu-se în uzinele noastre 
o creștere a producției de 33,8 la 
sută față de 26 la sută pe an
samblul industriei naționale.

După ce a prezentat o serie de 
înfăptuiri importante ale acestei 
ramuri, vorbitorul a spus :

Creșterea importantă a potenția
lului industriei construcțiilor de 
mașini din țara noastră a făcut po
sibilă afirmarea din ce în ce mai 
mult a mașinilor și utilajelor ro
mânești pe piața externă, ceea ce 
a dus la creșterea ponderii expor
tului de mașini și utilaje în ansam
blul exportului românesc, atingînd 
în 1968 proporția de 24 la sută.

Prima etapă de dezvoltare a uzi
nei de autoturisme — a cărei fina
lizare o sărbătorim azi — nu re
prezintă decît primul pas în ca
drul programului amplu de dez
voltare a producției proprii de au
toturisme, în direcția satisfacerii 
cerințelor crescînde ale oamenilor 
muncii, ca rezultat al creșterii con
tinue a nivelului lor de trai.

Pe tot cuprinsul țării, de la ră
sărit la apus, de la Dunăre pînă în 
cel mai îndepărtat loc din nordul 
țării — a spus vorbitorul — se poa
te observa modul impetuos de dez
voltare a industriei, a agriculturii, 
a așezămintelor social-culturale, 
creșterea potențialului economic al 

patriei, a nivelului de trai al po
porului.

Constructorii de mașini sînt mîn- 
dri că pot să-și aducă aportul Ia 
această mare operă, afirmîndu-și 
capacitatea și potențialul în slujba 
dezvoltării economiei țării.

Politica partidului întruchipează 
aspirațiile de veacuri ale poporu
lui, de aceea clasa muncitoare, în
tregul popor, unit în jurul partidu
lui, al conducerii sale în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — în
flăcărat patriot, eminent om politic 
— își exprimă dragostea, recunoș
tința și atașamentul neabătut, 
față de partid, care conduce cu â- 
tita înțelepciune mersul înainte al 
României socialiste.

în cuvîntul său, directoru1 între
prinderii de construcții și montaj 
Brașov, Emil Moldovan, care a con
dus lucrările de construcție a fa
bricii, a spus:

Uzina pe care o inaugurăm as
tăzi este o nouă dovadă a impe
tuosului avînt cu care extme- 
nii muncii din țara noastră dau 
viață politicii partidului de indus
trializare socialistă a scumpei noas
tre patrii. Ea este totodată o măr
turie vie a eroismului generațiilor 
noastre, a dăruirii cu care acestea, 
sub îndrumarea clarvăzătoare a 
partidului, făuresc o viață nouă, 
spre binele și prosperitatea patriei, 
spre fericirea tot mai deplină a 
generațiilor viitoare.

Educați la școala marilor șantie
re ale patriei, constructorii uzinei, 
în mare parte oameni de pe a- 
ceste meleaguri argeșene, animați 
de un profund patriotism, au răs
puns cu entuziasm chemării parti
dului, consacrîndu-și toate forțele 
realizării primei uzine de auto
turisme românești.

în procesul de ridicare a acestui 
obiectiv industrial, care vine să 
îmbogățească valorile materiale 
create de mintea și brațele noas
tre. nu am fi obținut rezultatele 
cu care ne mîndrim astăzi fără 
ajutorul prețios pe care l-am sim
țit întotdeauna din partea condu
cerii partidului și guvernului. De 
la tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
de la ceilalți conducători am pri
mit, cu prilejul vizitelor făcute pe 
șantier, valoroase îndrumări în ve
derea mai bunei organizări a pro
ducției și a muncii. De aceea, per- 
miteți-mi ca, în numele tuturor 
celor care au concurat la ridicarea 
Uzinei de autoturisme Pitești, să 
vă mulțumim încă o dată, și pe 
această cale.

Raportăm conducerii partidului 
și statului că planul de investiții 
pe anul în curs la construcții și 
montaj a fost îndeplinit și depă
șit încă de pe acum cu peste 40 
milioane lei. Succesele obținute ne 
îndreptățesc să ne angajăm în 
fața dumneavoastră, dragi condu
cători, că vom dezvolta experiența 
acumulată pe acest șantier, în ve
derea încheierii și a celorlalte 
etape înainte de termenul planifi
cat.

încheind aici lucrările de con
strucție, părăsim un loc în care am 
investit și ceva din ființa, din pri
ceperea și conștiința noastră — a 
spus vorbitorul în încheiere. Ne 
vom mîndri însă cu toții că ne-am 
pus semnătura pe certificatul de 
naștere al primului autoturism ro
mânesc.

In continuare a vorbit maistrul 
Petre Valeriu. A sosit ziua cînd ne 
putem valorifica pe deplin cunoș
tințele profesionale pe care ni 
le-am însușit în școli, în uzine si
milare din țară, ca și în perioada 
de specializare la firma franceză 
„Renault11 — a spus el. Cunoștin
țele acumulate în perioada de fa
miliarizare cu tehnologia de fabri
cație a autoturismului ne vom 
strădui să le fructificăm cu maxi
mum *de randament aici în noua 

noastră uzină. Sîntem conștienți că 
avem o sarcină grea, de mare răs
pundere, dar ne exprimăm hotărî- 
rea de a confirma încrederea cu 
care am fost investiți. Vom mani
festa o sporită și permanentă exi
gență față de produsele muncii 
noastre, ne vom imprima o riguroa
să disciplină de producție, asigu- 
rînd folosirea la întreaga capacita
te a utilajelor de înaltă tehnicita
te cu care este dotată uzina, în așa 
felîncît să realizăm automobile care 
să satisfacă exigențele beneficiari
lor interni și externi.

Cu asentimentul întregului colec
tiv de muncă, ne angajăm în fața 
conducerii de partid și de stat să 
muncim cu toată perseverența pen
tru perfecționarea necontenită a 
pregătirii noastre profesionale, să 
creștem noi cadre calificate în sco
pul ridicării continue a calității 
produselor Uzinei de autoturisme 
de la Pitești. Vom lupta ca, în
tr-un termen scurt, să facem cu
noscută și apreciată iscusința con
structorilor români de autoturisme, 
atît în țară cît și peste hotare. Vă 
garantăm, iubiți conducători, că nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru ca marca fabricii noastre să 
întărească prestigiul de care se 
bucură tot mai mult produsele in
dustriei românești în întreaga lume.

Directorul general al Uzinei de 
autoturisme, ing. Constantin Mun- 
teanu, subliniind că inaugurarea 
uzinei are loc în zilele cînd între
gul nostru popor aniversează 24 de 
ani de la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, a spus :

Încercări pentru realizarea unor 
autoturisme în țara noastră au e- 
xistat și în trecut. Dar numai în 
condițiile socialismului geniul crea
tor al poporului român, încli
nația sa spre tehnică au găsit te
ren fertil de afirmare. Expresia 
grăitoare a acestui fapt o găsim 
concentrată în pasiunea și entuzias
mul cu care colectivul nostru a 
pășit la înălțarea uzinei autotu
rismului românesc, la însuși
rea într-un termen scurt a teh
nologiei de fabricație. Recunoștin
ța noastră față de conducerea 
de partid și de stat — a relevat 
în continuare vorbitorul — s-a con
cretizat în abnegația și devota
mentul constructorilor argeșeni 
care au muncit pe această platfor
mă industrială și care au făcut 
ca într-un an și jumătate primul 
autoturism să fie gata de plecare 
în cursă. întregul colectiv de 
muncitori, ingineri, tehnicieni este 
pregătit să facă față cu succes pro- 

i blemelor pe care le ridică procesul 
tehnologic de fabricație, este ca
pabil să realizeze autoturismul la 
un înalt grad de competitivitate. 
Cu toții sîntem conștienți de sar
cinile importante ce ne revin în 
etapele următoare pentru asimila
rea produselor, pentru realizarea 
de noi tipuri de autoturisme.

In această clipă emoționantă, 
cînd „Dacia 1 100“ este gata să por
nească în prima sa cursă pe dru
murile patriei, ne angajăm în fața 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, să organizăm producția pe 
baze științifice, ^urmărind realiza
rea de autoturisme la nivelul teh
nicii mondiale. Ne angajăm ca prin 
rodnicia muncii noastre să contri
buim la prosperitatea și la înălța
rea pe noi trepte a României so
cialiste.

Intîmpinat cu' îndelungi aplauze 
și ovații a luat apoi cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea rostită de secretarul 
general al C.C. al P.C.R. a fost în 
repetate rînduri subliniată de a- 
plaufce puternice, de urale închi
nate partidului, Comitetului său 
Central, a cărui politică înțeleaptă 
constituie chezășia cea mai sigură 
a înfloririi patriei noastre socia
liste și fericirii poporului român.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmos
feră de puternic entuziasm. Răsună 
ovații și urale în cinstea Partidu
lui Comunist Român și a Comite
tului său Central.

Primul secretar al Comitetului 
Județean al P.C.R. a adresat tova

rășului Nicolae Ceaușescu calde 
mulțumiri pentru felicitările și în
drumările prețioase și a exprimat 
angajamentul oamenilor muncii 
din județ de a munci mereu mai 
bine, pentru îndeplinirea exemplar 
ră a sarcinilor trasate de partid.

In aplauzele mulțimii, tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer și Ilie Verdeț li se în- 
mînează plachetele primului auto
turism de serie fabricat în Repu
blica Socialistă România. Apoi, 
conducătorii de partid și de stat au 
scris în cartea de onoare a noii 
întreprinderi r „La început de drum 
— urăm tînărului colectiv al Uzi
nei de autoturisme Pitești mari suc
cese fi multe satisfacții în activi
tatea sa. Constructorilor ți monto
rilor le adresăm calde felicitări 
pentru modul exemplar și terme
nul scurt în care au realizat acest 
important obiectiv al planului cin
cinal. Felicităm, de asemenea, ca
drele de conducere ale uzinei ți 
conducerea ministerului pentru 
felul in care au asigurat îndepli
nirea acestei importante sarcini 
stabilite de Congresul al IX-lea al 
partidului".

Conducătorii de partid și de stat 
își iau apoi rămas bun de la oa
menii muncii, le urează succes 
deplin în activitatea nouă pe 
care o desfășoară pentru spo
rirea prestigiului noii mărci ro
mânești și a industriei noastre con
structoare de mașini. Cei prezenți 
înconjoară cu căldură pe conducă
torii de partid și de stat și în u- 
ralele lor însuflețite coloana ma
șinilor oficiale părăsește uzina.

Stelian CONSTANTINESCU 
Mircea S. IONESCU
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Implicațiile dispersării 
forțelor și paralelismului 

în construcții i:

IMPORTANTE 
REALIZĂRI

ÎN ÎNTÎMPI- 
NAREA ZILEI

de
(Urmare din pag. I)

autoturisme
petrochimic. Toate acestea de
monstrează justețea liniei trasate 
de partidul nostru de a concentra 
eforturile spre industrializarea so
cialistă a țării, faptul că fără o in
dustrie puternică, fără o industrie 
constructoare de mașini nu poate 
fi vorba de construcția socialismu
lui, nu poate fi vorba de bunăsta
rea poporului, nu poate fi vorba de 
dezvoltarea independentă și suve
rană a națiunii. (Aplauze puter
nice).

în cuvîntul său, tovarășul Mari
nescu a arătat că în domeniul 
mașinilor-unelte lucrăm în acest 
an la nivelul sarcinilor prevăzute 
pentru anul 1970. E un lucru bun, 
pentru care merită să-i felicităm 
pe lucrătorii din acest domeniu de 
activitate. (Aplauze). înțelegem că 
conducerea ministerului are toate 
motivele să fie mulțumită, dar cu 
toate acestea noi considerăm că 
ceea ce am realizat pînă în 1968 
este o dovadă a posibilităților mari 
pe care le mai avem încă în acest 
sector de activitate. E necesară in
tensificarea eforturilor conducerii 
ministerului, ale lucrătorilor din 
întreprinderile constructoare de 
mașini-unelte pentru valorificarea 
tuturor acestor posibilități. Necesi
tățile de mașini-unelte sînt deose
bit de mari în întreaga noastră 
țară ; am dori de aceea să ne ex
primăm la acest miting convinge
rea că muncitorii din întreprinde
rile respective vor face totul pen
tru a produce cît mai multe ma
șini-unelte în următorii doi ani. 
(Aplauze).

E un lucru pozitiv că am început 
să producem mașini de calcul, că 
ne preocupăm de realizarea unui 
program larg în domeniul electro
nicii. Sîntem la început, și trebuie 
să subliniem că și aici nevoile eco
nomiei noastre, ale dezvoltării țării 
sînt deosebit de acute ; sperăm că 
luînd exemplul de la muncitorii 
uzinei de automobile, specialiștii și 
muncitorii din întreprinderile elec
trotehnice și electronice își vor in
tensifica eforturile pentru a înfăp
tui mai devreme programul preco
nizat de partid și guvern. Le dorim 
succes deplin. în acest,,., eforL 
(Aplauze).

Avem un program mare în do
meniul producerii de utilaje com
plexe, îndeosebi de utilaje chi
mice. Ministerul Industriei Chi
mice se plînge că nu reu
șește să asigure din țară uti
lajele chimice complexe de care 
are nevoie, trebuind să apeleze la 
import. Ne exprimăm convingerea 
că și lucrătorii, inginerii din uzine
le constructoare de utilaje chimi
ce vor urma exemplul oamenilor 
muncii din întreprinderile con
structoare de mașini fruntașe. Așa 
cum am reușit să dăm aproape cu 
un an mai devreme primul auto
mobil românesc, să producem șl 
prima instalație chimică de 150 000 
tone de îngrășăminte azotoase 
cel puțin cu un an mai de
vreme decît se prevede în plan. 
(Aplauze). Nu doresc să mă refer 
la alte sectoare de activitate 
ale acestei ramuri industriale. 
M-am referit la acestea pentru a 
releva ce rol important are indus
tria construcției de mașini în e- 
conomia românească, ce sarcini 
mari îi revin, și pentru a exprima 
cu acest prilej convingerea și în
crederea conducerii de partid și de 
stat că muncitorii și specialiștii 
care lucrează în acest domeniu, 
conducerea ministerului se vor 
achita cu cinste de îndatoririle lor, 
vor ști să servească tot mai bine 
patria noastră socialistă. Le dorim 
tuturor succese tot mai mari!

Nu mă mai refer și la alte 
sectoare care se dezvoltă în Pitești, 
o vom face cînd vom asista la 
inaugurarea celorlalte unități in
dustriale. Sperăm că miniștrii care 
se găsesc de față vor trage învă
țăminte din felul în care a orga

nizat munca și s-a preocupat de 
rezolvarea problemelor noii fa
brici de automobile Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini. Desigur că vor acționa 
și ei astfel îneît să dea la 
timp și mai cu seamă să asigure 
intrarea în producție cu întreaga 
capacitate a uzinelor pe care le 
construiesc. Știm că avem lucrători 
și specialiști minunați, avem o 
clasă muncitoare minunată și sîn
tem convinși că în toate ramurile 
industriei românești, urmînd exem
plul detașamentului înaintat al 
constructorilor de mașini, se va 
asigura ca programul stabilit de 
Congresul al IX-lea să fie nu nu
mai realizat, dar chiar depășit. 
Avem toate condițiile să realizăm 
această sarcină, tovarăși. (Aplauze 
puternice).

In activitatea pentru dezvoltarea 
industriei românești, noi punem 
Țin accent deosebit — paralel cu ' 
mobilizarea tuturor forțelor de care 
dispuhe poporul nostru — pe o lar
gă cooperare și colaborare econo
mică cu alte țări, încadrîndu-ne tot 
mai activ în diviziunea internațio
nală a muncii. Un rol important au 
în acest sens colaborarea și coope
rarea cu țările sistemului socialist, 
care creează condiții pentru un 
mers mai rapid al fiecărei țări so
cialiste în dezvoltarea sa economică 
și socială. Un rol de seamă are tot
odată cooperarea cu celelalte țări, 
indiferent de orînduirea socială. 
Așa cufn am arătat la început, noi 
apreciem cooperarea rodnică care 
se dezvoltă între industria româ
nească și cea franceză nu numai 
în domeniul construcțiilor de auto
mobile, ci și în alte sectoare eco
nomice. Sîntem conștienți că pen
tru a asigura progresul tot mai 
rapid al economiei țării și pentru 
a ține pasul cu cerințele tehnicii 
mondiale, cu cuceririle științei con
temporane, trebuie să lărgim șl 
să dezvoltăm continuu cooperarea 
și colaborarea internațională. -Nu
mai astfel vom asigura ca produ
sele românești să se ridice la ni
velul tehnicii mpndiale, să poată 
fi competitive din toate punctele 
de vedere pe piața internațională. 
Dezvoltînd cooperarea economică, 
așezăm o bază trainică colaborării 
dintre țările socialiste,- contribuim 
la întărirea forței și prestigiului 
socialismului în lume ; dezvoltînd 
cooperarea și colaborarea cu toate 
țările urnii, contribuim în același 
timp la întărirea prieteniei și 
încrederii între toate popoarele, la 
victoria cauzei păcii. (Aplauze). In 
acest fel, ne îndeplinim îndatoririle 
față de propriul nostru popor, asi- 
gurînd mersul său tot mai ferm 
înainte pe calea socialismului și 
comunismului, ridicarea patriei pe 
culmi tot mai înalte de progres 
și civilizație și, în același timp, ne 
îndeplinim o înaltă îndatorire in
ternațională, acționînd ca o forță 
activă în apărarea păcii. în frontul 
antiimperialist, în sprijinul progre
sului social în întreaga lume.

După cum știți, tovarăși, acum 
trei zile ne-am întors din Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, unde am 
făcut o vizită de prietenie la invi
tația conducerii partidului și sta
tului cehoslovac. Doresc să spun 
aci, în fața dv., a muncitorilor uzi
nei de automobile, a constructori
lor, a muncitorilor din Pitești și în 
același timp doresc să declar în 
fața întregului nostru popor că vi
zita delegației române de partid și 
de stat în Cehoslovacia a constituit 
un minunat prilej pentru afirmarea 
prieteniei tradiționale care leagă 
poporul român și popoarele ceh și 
slovac, pentiu manifestarea hotă- 
rîrii comune de a întări și dez
volta continuu relațiile de prie
tenie și colaborare multilate
rală între cele două țări. (Aplau
ze prelungite). Ne-am întîlnit cu 
mulți cetățeni cehoslovaci. Am vi
zitat o uzină de autocamioane și 
am avut o întîlnire cu muncitorii 
acestei întreprinderi. Aceștia, ca de 
altfel toți cetățenii care ne-au în-

tîmpinat, au exprimat calde senti
mente de prietenie la adresa clasei 
noastre muncitoare, a poporului 
român. îndeplinesc o plăcută în
datorire de a transmite din partea 
muncitorilor uzinei „Avia“, din 
partea conducătorilor partidului și 
statului cehoslovac un salut căl
duros poporului român, muncitori
lor români. (Aplauze).

în cursul vizitei, cu prilejul dis
cuțiilor pe care le-am avut, am 
putut remarca cu deplină satisfac
ție că Partidul Comunist Ceho
slovac, conducerea sa, guvernul 
cehoslovac, clasa muncitoare, inte
lectualitatea, țărănimea cehoslova
că, întregul popor înfăptuiesc nea
bătut politica partidului de edifi
care a socialismului, de dezvoltare 
a Cehoslovaciei pe cale socialistă, 
de lărgire și dezvoltare a demo
crației socialiste, de asigurare 
a unui viitor fericit pentru toți cei 
ce muncesc. (Aplauze). Am rămas 
cu o impresie profundă. Ne-am în
tors cu convingerea și mai puter
nică că destinele socialismului, des
tinele poporului cehoslovac se gă
sesc în mîini sigure, în mîinile par
tidului comunist, ale conducerii) 
sale, că în poporul cehoslovac a- 
vem un minunat prieten în lupta 
comună pentru socialism, pentru 
unitatea țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești, 
pentru victoria păcii în lume. 
(Aplauze puternice).

Aș dori să exprim încă o dată, 
cu prilejul acestui miting, urarea 
partidului, a clasei noastre munci
toare, a întregului nostru popor, ca 
Partidul Comunist Cehoslovac fră
țesc, ca popoarele Cehoslovaciei 
socialiste să obțină noi și noi suc
cese în marea lor operă, avînd con
vingerea fermă că în Partidul Co
munist Român. în poporul român 
vor găsi întotdeauna un prieten de 
nădejde. (Aplauze însuflețite).

Stimați tovarăși,
Așa cum am spus la început, 

luăm parte la sărbătorirea unui 
moment de o deosebită importanță 
în viața lucrătorilor din industria 
noastră constructoare de mașini. 
Este un moment important pentru 
colectivul acestei tinere uzine, încă 
mică, dar care în curînd va deveni 
un colectiv puternic de 4 000—5 000 
de oameni. Producția de automo
bile este într-adevăr o producție 
de înaltă tehnicitate, cere multă 
pricepere, multe cunoștințe. Pentru 
a realiza în bune condiții anga
jamentul luat aici de conducerea 
uzinei ca „Dacia" românească să 
nu fie cu nimic mai prejos decît 
„Renault-ul“ francez sau decît alte 
mașini similare, se impun eforturi 
serioase. Se impune în primul 
rînd o preocupare intensă pen
tru ridicarea calificării tuturor 
muncitorilor, pentru ridicarea cu
noștințelor tehnice ale tehnicieni
lor și inginerilor, care trebuie să 
fie permanent la zi cu tot ceea ce 
este nou în acest domeniu pe plan 
internațional ; se impun o bună or
ganizare. o fermă disciplină. Noi 
apreciem că avem toate condițiile 
pentru a realiza aceste cerințe, pen
tru a asigura o producție la nivelul 
celor mai bune autoturisme simi
lare existentă pe plan mondial. Să 
lucrăm astfel îneît să putem sta 
cu fruntea sus, să dovedim că nu 
sîntem mai prejos decît alții. 
Dorim tuturor celor care lucrează 
sau vor lucra în această uzină suc
ces deplin în această frumoasă ac
tivitate. (Aplauze). Urăm tovarăși
lor care lucrează la construcții- 
montaj. care mai au încă mult de 
făcut, care vor lucra și anul viitor 
și probabil și în continuare, să fo
losească cunoștințele acumulate 
pentru a munci și mai bine, pen
tru a duce la îndeplinire în tot mai 
bune condiții sarcinile ce le revin.

Vă doresc multă sănătate și fe
ricire la toți 1 (Aplauze puternice, 
însuflețite, urale prelungi).

Problema pe care vrem s-o abordăm în rîndurile de față este următoarea : corespunde actuala formă de organizare a sectorului de construcții sarcinilor sporite, calitativ superioare, puse de partid în domeniul investițiilor ? După cum se știe, Directivele cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, adoptate de Conferință Națională a partidului din decembrie 1967, au conturat la nivelul economiei naționale jaloanele principale, menite să îmbunătățească activitatea în ramura construcțiilor, potrivit cerințelor actuale, prin delimitarea mai precisă a atribuțiilor și adîncirea specializării unităților din acest sector.Sub aspect organizatoric, în mod pregnant se manifestă, bunăoară, paralelismul de activități dintre unitățile republicane de construcții din subordinea ministerelor și trusturile de construcții locale. Nu mai departe, exemplul ni-1 oferă chiar cazul orașului Baia Mare. Aici își desfășoară activitatea, în paralel, 6 unități de construcții: Trustul de construcții Maramureș, subordonat ■ consiliului popular județean ; întreprinderea de construcții-montaj nr. 9 Cluj, care aparține de Ministerul Industriei Construcțiilor, întreprinderea de construcții-montaj Cluj, din Ministerul Industriei Construcțiilor pentru Industria Chimică și Rafinării, întreprinderea de construcții căi ferate Cluj, al cărei for tutelar este Ministerul Căilor Ferate, întreprinderea construcții- transport Cluj, din M.T.A.N.A., și Trustul de construcții și montaje miniere, subordonat Ministerului Minelor. Demn de reținut este că toate aceste organizații de construcții execută, într-o serie de cazuri, lucrări de profil apropiat.Ca să nu 'rămînem în domeniul afirmațiilor generale, apelăm la cî- Bteva exemplificări concrete. în fosta regiune Maramureș s-au executat, în actualul cincinal, două unități ale industriei ușoare, similare ca complexitate de execuție — una la Ul- meni și alta Ia Negrești. Cu toate a- cestea, prima unitate a fost construită de către Trustul de construcții Maramureș, iar a doua de către I.C.M. nr. 9 Cluj. In perioada 1964— 1966, trustul nostru a construit în orașul Baia Mare un spital de boli pulmonare. în prezent, in aceeași lo- I calitate se construiește un spital de boli generale, dar de către I.C.M. nr. 9 Cluj. Tot în orașul Baia Mare s-au executat, pe amplasamente a- propiate, cinci hale de reparații auto — după același proiect tip — la care au lucrat însă trei constructori: T. C. Maramureș, I.C.M. Cluj și întreprinderea construcții-transport Cluj. în sfîrșit-, un alt exemplu : în localitatea Tîrgu Lăpuș, la 52 km de Baia Mare, se execută două hale de producție, ambele din prefabricate, prima de către trustul nostru și a doua de către I.C.M. Cluj.Se înțelege că în asemenea condiții se manifestă o evidentă dispersare a forțelor și mijloacelor materiale. Implicațiile economice nefavorabile sînt lesne de dedus ; pentru nevoile activității de con- strucții-montaj fiecare din aceste unități și-a amenajat sau este pe cale să-și amenajeze baze proprii de producție, ceea ce, pe lîngă fărîmi- țarea fondurilor de organizare și investiții proprii, duce și Ța ocuparea unor suprafețe mari de teren care ar putea fi folosite în mod productiv. în cartierul industrial de vest al orașului Baia Mare, de exemplu, s-au creat două baze de construcții, una a trustului nostru și cealaltă a I.C.M. Cluj, despărțite una de alta doar printr-un gard de sîrmă. Ambele au aceeași dotare tehnică. Recent, și I.C.M. nr. 9 Cluj a solicitat organelor locale un teren adecvat pentru amenajarea unei baze stabile în oraș. De reținut este și faptul că fiecare din aceste baze, luată separat, este insuficient dotată din punct de vedere tehnic.Fărîmițarea exagerată a execuției construcțiilor și paralelismul existent au determinat și fluctuația ridicată de muncitori calificați și cadre tehnice pe șantierele aparținînd diferitelor întreprinderi și organizații de construcții, fenomen care influențează negativ asupra desfășurării lucrărilor. Lucrurile au evoluat pe un asemenea făgaș îneît s-a ajuns la situația ca întreprinderile de construcție să-și racoleze una alteia forța de muncă prin salarizări nelegale, preferențiale, care contribuie, bineînțeles. în primul rînd la dezorganizarea perpetuă a activității unor șantiere.Existența unui păienjeniș de șantiere aparținînd de întreprinderi de construcții cu subordonări diferite duce și la folosirea nerațională a uti- . lajelor și a fondului de materiale de construcții. Nu o dată am putut constata că lucrări' importante ale unui

constructor sau altul au stagnat din lipsă de utilaje sau materiale, în vreme ce pe șantierele din vecinătate aceleași mijloace tehnice și materiale stăteau nefolosite, numai datorită faptului că aceste șantiere a- parțineau de foruri de resort diferite. Ar mai fi de adăugat că se menține astfel și un mare număr de cadre de specialitate în munci administrative, în loc ca ele să se ocupe de conducerea și îndrumarea tehnică competentă a activității șantierelor, în ultimă instanță, toate acestea provoacă greutăți în respectarea termenelor de punere în funcțiune a diferitelor obiective de investiții.Din considerentele enunțate se desprinde că situația existentă este cu totul necorespunzătoare. îmbunătățirea ei radicală este impusă mai mult ca oricînd de însăși realitatea palpabilă. în acest sens, considerăm că un punct de plecare l-ar putea constitui și cele cîteva propuneri la care vrem să ne referim în continuare. In ce constau ele 7 Apreciem că ar fi bine ca, în viitor, activitatea
discuții economice

de construcții-montaj să se desfășoare prin următoarele verigi : unități de construcții ale unor ministere titulare de investiții, unități ale Ministerului Industriei Construcțiilor și unități ale organelor locale de stat. Ce anume lucrări ar urma să realizeze, după părerea noastră, unitățile amintite ?Cele din prima categorie, adică unitățile de construcții ale ministerelor titulare de investiții, ar urma să execute numai acele lucrări care sînt de strictă specialitate, specifice unor ramuri ale economiei naționale. Celelalte lucrări de construcții, atît industriale cît și social-culturale, ar rămîne să fie realizate de unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor. Acesta, prin unitățile sale — în sistemul propus — ar urma să execute toate lucrările de peste 500 000 lei ale ministerelor care nu au unități proprii de construcții, locuințe în cartiere mari sau blocuri izolate cu peste 15—20 de apartamente, alimentări cu apă și canalizări, lucrări agrozootehnice mari, precum și )u- crări social-culturale cu valori de peste 500 000 lei.Nimerit ar fi, după părerea noastră, ca pentru executarea acestor lucrări Ministerul Industriei Construcțiilor să-și organizeze centrale sau trusturi teritoriale de construcții. în lumina experienței acumulate pînă în prezent ar fi indicat ca unei centrale sau unui trust de construcții să i se repartizeze un plan anual de producție în jurul a 400—600 milioane lei, cu circa 150—200 puncte de lucru și maximum 10 000 salariați, unitate care poate fi coordonată în condiții bune. Aceste centrale sau trusturi ar urma să folosească ca baze de producție actualele baze de care dispun unitățile M.I.C. sau trusturile locale de construcții, iar activitatea lor s-ar putea desfășura pe următoarea organizare : direcția de construcții-montaj cu 3—5 întreprinderi sau grupuri de șantiere zonale — de preferat pe raza unui județ — și eventual o întreprindere de instalații, valoarea planului anual de pro

ducție al unei întreprinderi nedepășind 100—150 milioane lei ; direcția de proiectare, care va avea ca sarcină elaborarea proiectelor pentru lucrări social-culturale și locuințe, lucrări industriale pentru ministerele care nu au institute proprii de proiectare, lucrări agrozootehnice, industriale, drumuri, alimentări cu apă, canalizări de volum mai mic, ale căror proiecte nu se execută de institutele centrale ; inspectoratul de control tehnic de calitate și laboratorul central, subordonat direct Ministerului Industriei Construcțiilor ; întreprinderi industriale pentru materiale de construcții, care vor grupa balastierele, carierele, fabricile de cărămidă, din zona centralei respective ; întreprindere industrială pentru prefabricate din beton simplu și armat, tîmplărle de lemn, confecții metalice, confecții instalații electrice și instalații sanitare de pe teritoriul centralei; întreprindere de utilaj și transport cu ateliere de reparații a- ferente ; baze de aprovizionare cu materiale, dispunînd de un depozit central pe lîngă fiecare întreprindere șau grup de șantiere. în cadrul centralelor s-ar putea înființa unități specializate pentru diferite tipuri de Construcții, care vor lucra ca subantreprenori ai centralelor teritoriale.Ce se va întîmpla, în sistemul propus, cu actualele trusturi de construcții locale aparținînd consiliilor populare județene ? In viitor, acestea, păstrîndu-și apartenența și fiind organizate ca întreprinderi de construcții și reparații județene, ar urma să execute blocuri sub 15—20 apartamente și locuințe proprietate personală, modernizări de străzi în orașe, toate lucrările mici sub 500 000 lei, racordări și rețele de apă, canal, gaze în localități în afara cartierelor de locuințe șl magistralelor, reparații capitale și curente atît în sectorul de stat, cît și particular. întrucît prin sistemul preconizat aceste întreprinderi ar rămîne fără baze de producție, ele s-ar putea organiza pe scheletul unor unități actuale ale trusturilor locale de construcții sau ale întreprinderilor de construcții și reparații orășenești existente.Părerea noastră este că avantajele unei atari organizări sînt evidente și ele constau tocmai în faptul că ar asigura adîncirea specializării în sectorul construcții. O mai rațională folosire a utilajelor și forței de muncă pe șantiere, a cadrelor de specialiști în conducerea și organizarea propriu-zisă a lucrărilor cu efecte favorabile asupra ritmului de execuție, asupra productivității muncii și costului lucrărilor de construcții. Desigur, în această privință pot exista și alte păreri. Considerăm totuși că punctul; , de vedere expus poate constitui " o bază de discuții pentru aducerea unor îmbunătățiri, pentru conturarea unor măsuri care să contribuie la perfecționarea organizării activității în sectorul construcții. Pentru că un lucru este absolut cert : înfăptuirea în condiții de înaltă eficiență a vastului program de investiții ce va trebui realizat în anii următori impune cu insistență așezarea pe baze noi, corespunzătoare cerințelor actuale, a activității de construcții-montaj.
Ing. Gheorghe ARDELEAN, 
ing. Gheorghe MARCAȘ, 
arn. Petre OPRIȘ
Trustul de construcfii Maramureș

DE 23 AUGUST
e In toată tara, aniversarea zilei de 23 August este întâmpinată cu noi succese. Zilele acestea, uzinele constructoare de utilaj petrolier din Ploiești și Cîmpina au livrat Ia export " ultimele cantități de produse prevăzute în planul pe 8 luni din acest an. Tot în județul Prahova, uzinele chimice și întreprinderile de materiale de construcții și-au depășit toți indi- .catorii tchnico-economici ai planului la zi, iar minerii au scos la suprafață circa 18 000 tone de lignit în plus. La rîndul lor, constructorii de locuințe au predat locatarilor cu o lună înainte de termen 200 de apartamente, obținînd, totodată, economii care depășeso suma de 1 800 000 lei.Activitatea desfășurată de Ia începutul anului pînă în prezent în direcția rentabilizării producției în unitățile din județ a asigurat realizarea unor economii suplimentare în valoare de peste 120 milioane lei.• Producția globală dată peste plan în acest an de Uzina de produse sodice Govora se ridică la circa 6 milioane lei. Procentul de sodă calcinată de calitate extra și superioară a crescut de la 6G, la aproape 80 la sută din totalul producției. Colectivul întreprinderii din Govora anunță, în același timp, depășirea cu aproape 3 600 000 Iei a producției-marfă vîndută și încasată, cu 3 300 000 lei a volumului de economii și cu 5 336 000 lei a celui de beneficii.• Furnaliștii de la Combinatul siderurgio Hunedoara au produs marți, în primul schimb de lucru, cea de-a 25 000-a tonă de fontă peste sarcinile de plan stabilite pentru perioada care a trecut de la începutul anului și pînă în prezent. întregul spor de producție s-a obținut prin ridicarea productivității agregatelor. Indicele mediu de utilizare a furnalelor a înregistrat în ultima lună o creștere de peste 3 la sută față de normele tehnice stabilite.Aplicînd metode optime de dozare a încărcăturii și de topire a șarjelor, brigăzile de la furnalele automatizate 7 și 8 au realizat în luna iulie, peste indicele planificat, în medie zilnic cîte 50—53 kg de fontă pe fiecare mc volum util de furnal. Intre 1 și 20 august, la aceste două agregate s-a elaborat o cantitate suplimentară de fontă echivalentă cu metalul necesar pentru fabricarea a 300 de tractoare sau 540 de combine pentru recoltat cereale.

Conducătorii de partid și de stat în mijlocul constructorilor și montorilor combinatului petrochimic

La Combinatul de 

îngrășăminte cu azot

din Piatra Neamț

însemnate sporuri 
de producțiePIATRA NEAMȚ. — Prin modificarea unor utilaje și aplicarea în producție a unor tehnologii moderne, specialiștii Combinatului de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț au contribuit la creșterea capacității de producție a fabricii de acid a- zotic cu 15 la sută, a celei de azotat de amoniu cu 20 000 tone pe an și a celei de amoniac cu circa 6 la sută. Ca urmare, valoarea producției globale și marfă a fost depășită, pînă a- cum. cu peste 16 700 000 lei și respectiv 16 600 000 lei, iar pe sortimente s-au obținut peste prevederi 4 800 tone amoniac, 4 000 tone azotat de amoniu, peste 500 tone uree etc.(Agerpres)

în ultimii ani, în viața locuitorilor comunei Rîciu, județul Mureș, s-au petrecut profunde prefaceri ’ înnoitoare. La tot pasul întîl- nești construcții noi, mobilate modern. Oamenii se îmbracă și mănîncă mai bine. Au pătruns și s-au statornicit și pe meleagurile noastre, ca de altfel în întreaga țară, binefacerile civilizației urbane : aparate de radio și televizoare, liceu, bibliotecă, dispensar, unități comerciale de desfacere a mărfurilor industriale etc. Cooperativa agricolă asigură membrilor ei venituri din ce în ce mai mari.Tot ceea ce am înfăptuit este rezultatul unui drum lung și nu totdeauna prea neted, drum pe parcursul căruia, prin munca harnică a cooperatorilor și cu sprijinul acordat de stat, am reușit să ne sporim an de an averea obștească. Ea se cifrează în prezent la 6 242 000 lei. Dacă în numai 8 ani am ajuns lă aceste milioane, izvorul lor trebuie căutat în preocuparea constantă de creștere a producției agricole vegetale și animale. Aceasta ne-a permis ■ să mărim volumul mijloacelor de producție — proprietate obștească. Experiența arată că, la un consum egal de muncă, nivelul veniturilor este mai ridicat în unitățile puternice din punct de vedere economic. La asemenea rezultate nu se poate ajunge decît prin repartizarea sistematică a unei părți din venitul global, pentru dezvoltarea fondurilor obștești. Este de remarcat că cele mai însemnate creșteri, în cadrul proprietății obștești, sînt înregistrate la fondul de acumulare, care reprezintă principala sursă de investiții pentru dezvoltarea mijloacelor de producție. In cooperativa noastră, în ultimii 3 ani, acesta a crescut cu aproape 2,5 milioane lei. Prin investițiile făcute, s-au ridicat în ultimul timp numeroase construcții : un sediu nou, 8 grajduri, îngrășătorii și maternități de porci, saivane, magazii, remize, garaj etc. Ca rezultat al efortuluipropriu și prin sprijinul- dat de stat, valoarea mijloacelor fixe este în prezent de peste 4 730 000 lei. Aceasta constituie o bază

valorifica- locale și agriculturi randamenttrainică pentru rea / resurselor practicarea unei cu eficiență și ridicat.Situată la marginea Cîm- piei Transilvaniei, cooperativa noastră agricolă are condiții bune pentru cultura cerealelor și a sfeclei de zahăr. In acest an, în pofida condițiilor naturale vitrege, am realizat, în medie la hectar, peste 3 000 kg orz, 2 650 kg grîu, iar după calcule estimative scontăm pe o producție de 3 800 kg

cești indicatori economici dovedesc cu prisosință că sîntem pe un drum bun. • Ne dăm însă seama că rezervele noastre, în această privință, nu sînt' nici pe de-
vine la suta de hectare teren agricol, din care 15 vaci și "juninci gestante. străduim ca, paralel sporirea numărului de animale, printr-o selecție și furajare rațională, să creas- / parte epuizate. Trebuie să că în mod corespunzător și producția de lapte, carne, ouă. Pe lîngă creșterea producției globale am acordat o atenție deosebită sporirii producției marfă. Cantitatea laptelui valorificat pe bază de contract. în anul trecut a ajuns la peste 24 000 litri la fiecare 100

Ne cu

tribuna experienței înaintate

ACUMULĂRII.
stau la baza
succeselor

cooperativei noastre
porumb boabe și 28 000 kg sfeclă de zahăr la hectar. Datorită creșterii producției vegetale, veniturile bănești obținute din cultura plantelor au ajuns în 1967 la aproape 200 000 lei la suta de hectare teren ' agricol. Fructificînd bine condițiile pedoclimatice din zona în care ne aflăm am dat aten- . __ ___(ie sporită cultivării sfeclei .oane Iei, avînd" o pondere de 30 Ia sută din totalul veniturilor bănești ale cooperativei.Datorită acestor rezultate, la sfîrșitul anului trecut, valoarea producției globale, în unitatea noastră, a ajuns la 10 106 000 lei, ceea ce înseamnă peste jumătate milion lei la fiecare sută de hectare teren agricol. A-

de zahăr, legumelor și tutunului. Ponderea veniturilor realizate din aceste culturi reprezintă peste 2 300 000 lei.Creșterea animalelor constituie, de asemenea, o ramură importantă în activitatea noastră de producție, în prezent, avem 587 de bovine, revenind cîte 30 bo-

hectare teren agricol, față de numai 9 270 litri în anul 1964. A crescut, de asemenea, producția de carne- marfă la unitatea de teren arătată. Importanța pe care o acordăm sectorului zootehnic se poate ilustra prin veniturile bănești obținute în această ramură, care au ajuns la aproape 1,5 mili-

arăt că, pentru obținerea producției globale, noi nu am folosit decît 170 000 lei cheltuieli materiale calculate pe 100 de hectare teren agricol. Acest lucru înseamnă că am realizat o producție globală în valoare de cîte 3 040 lei cu fiecare 1 000 lei cheltuieli materiale. Aceste rezultate le-am putut obține prin folosirea rațională a pă- mîntului, aplicarea îngrășămintelor chimice, cum și printr-un sever de economii tuieli.Datorită măririi ției globale, precum și economiilor obținute în anul trecut, am putut repartiza pe fiecare zi-muncă efectuată cîte 24,50 lei, din care 13 lei în numerar. în afară de aceasta, pentru depășirea producțiilor ara acordat aproape 157 000 lei ca retribuire suplimentară. Pentru anul acesta am prevăzut sporirea valorii zilei- muncă. Trebuie să recunoaștem că, în realizarea veniturilor și în gospodărirea acestora, în primul semestru al anului curent nu am putut obține rezultatele dorite, deoarece veniturile planificate nu le-am realizat decît în proporție de 97 la sută, în timp ce cheltuielile pentru realizarea producției le-am depășit. A- ceste deficiențe se datoresc parțial și secetei din lunile mai și iunie, precum și ne- preluării de către partea contractantă a unor sortimente -de carne. Sîntem convinși că, în urma măsurilor luate în vederea sporiri; producției, intensificării economiilor, în cursul semestrului ai doilea vom restabili echilibrul financiar și, în fața adunării generale de sfîrșit de an, ne vom prezenta cu un bilanț și mai bogat.

pre- regim la chel-produc- precum obținute

Ing. Marian CRAHMALIUC 
vicepreședinte, 
cooperativa agricolă 
Rîciu, judeful Mureș
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ocialist
Lupta îndîrjită și permanentă a omului împotriva exploatării, ,care a presupus sacrificii nenumărate ale reprezentanților spiritului revoluționar pentru obținerea libertății umane, își află împlinirea în orinduirea socialistă.Procesul acestei afirmări sonalității nu este, de bună încheiat și nu se va termina niciodată, omul năzuind,

Ion BIBERI

a per- seamă, în fapt niciodată, omul năzuind, prin natura sa, către o împlinire din ce în ce mai' înaltă a ființei sale, pe toate planurile de existență. Asistăm, însă, în perioada istorică a orînduirii socialiste la realizări • materiale și cuceriri morale remarcabile.Teoreticieni ai societăților care se află încă pe această treaptă evoluție obiectează, fără temeinicie, orînduirii socialiste că înfăptuirile săvîrșite înlăuntrul acestor orînduiri pentru a stabili omului condiții de bunăstare materială și pentru înlăturarea exploatării muncii ar avea ca efect corelativ o tendință spre uniformizarea ființei omenești. O a- tare scindare a procesului revoluționar reprezentat de societatea noastră socialistă este absurdă : cele două date esențiale ale structurii socialiste — infrastructura economică și promovarea personalității umane, prin dezvoltarea liberă a tuturor aptitudinilor sale — sțnt intim și obligator corelate; ele se condiționează și se împlinesc reciproc. Adversarii societății socialiste nu au o înțelegere exactă și completă a spiritului intim al vieții socialiste. Ei trec, astfel, fără înțelegere peste împlinirea morală a revoluției socialiste, admițînd numai reușite pe planul vieții concrete. Socialismul se identifică cu un proces vast, complex de creație materială și spirituală a unor mase uriașe de oameni. Pentru prima dată în decursul agitatei istorii a omenirii această creație capătă un caracter conștient și organizat, o amploare fără precedent, cșr.e — e deja sine înțeles"— nu poate fi realizata igno- rîndu-se factorul uman, îngustîndu-se sfera de manifestare a valențelor, a virtuților spirituale și morale ale o- mului. Dezvoltarea inteligentei sale prin ascendența nivelului de cultur_ă, înflorirea multilaterală a personalității — iată o condiție majoră, indispensabilă edificării societății socialiste și comuniste, o idee cardinală pe care o propovăduiește și consfințește Constituția noastră ca un scop fundamentai. Fără îndoială, socialismul presupune un înalt nivel de dezvoltare a forțelor de producție, dar, paralel cu aceasta, el asigură^ dezvoltarea societății pe baza unor înalte principii etice și spirituale. Acest efort impresionant de aproape un sfert de veac, această efervescență creatoare ce antrenează și dinamizează poporul- nostru, țara întreagă confirmă faptul că socialismul nu se limitează la performante pe tărîm material, ci ajută la împlinirea personalității umane, la triumful _ valorilor morale, lichidînd inechitățile, inegalitatea dintre oameni.In centrul preocupărilor și structurii vieții noastre socialiste se află, în fapt, omul concret, cu nevoile materiale și cu năzuințele sale spirituale, afirmînd nevoia unei dezvoltări totale și multilaterale a ființei sale. Totul, în orînduirea socialistă a țării noastre, își află convergentă în a- ceastă împlinire pe toate planurile vieții umane ; structura economică și , dezvoltarea forțelor de producție, organizarea condițiilor de muncă, codificarea drepturilor, datoriilor și libertăților individuale în cadrul vieții colective, condiții de educație, instrucție și dezvoltare a personajității, asigurkid creatoareUn nou umanism s-a dezvoltat în contextul social al noii orînduiri. Umanismul socialist presupune o neîncetată depășire de sine a omului, care devine din ce în ce mai mult el însuși, în cadrul unei fructuoase emulații sociale. Expresia juridică a a- cestui umanism, îngăduind^ maxima dezvoltare a personalității în cadrul societății românești, își află împlinire în Constituția Republicii Socialiste România, care formulează sintetic, în articolul 13, principiile șale cardinale : „în Republica Socialistă România, întreaga activitate de stat are drept scop dezvoltarea orînduirii și înflorirea națiunii socialiste, creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, asigurarea libertății și demnității omului, afirmarea multilaterală a personalității umane..,"Constituția Republicii Socialiste România statornicește principiile u- manismului socialist în condițiile particulare ale vieții românești. Constituția, expresie a realităților vieții sociale a țării noastre, izvorăște din condițiile concrete și specifice ale poporului nostru, răsfrînge, într-o amănunțită codificare, ființa autonomă a colectivității românești care își stabilește călăuziri conforme nevoilor și năzuințelor sale, oferind în același timp fiecărui membru al acestei vaste colectivități toate condițiile pentru dezvoltarea sa creatoare. Elaborarea acestui statut al umanismului socialist nu este numai o formulare de principii generale, ci o mărturie «. împlinirii unor condiții concrete de viață a poporului nostru, a împlinirii nevoilor sale imediate, ca și a aspirațiilor sale permanente. Aceste condiții unesc, în același timp, prevederi de ordin material și economic, alături de o amănunțire de împrejurări sociale, politice, culturale și constituie, în întregul lor, un cadru juridic *1' umanismului socialist românesc.Textul Constituției, și cu deosebire Titlul II al acesteia, tratînd despre

lanu de

împlinirea ’ aptitudinilor ale omului.

„Drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor", alcătuiește o formulare cuprinzătoare a principiilor noului umanism. Se definesc, în a- ceste pagini, condițiile economice, sociale, politice și culturale care dau un statut ființei umane libere și conștiente de valoarea și demnitatea ei. Cadrul juridic al societății socialiste și afirmarea locului central pe care îl are omul în această orînduire apar, astfel, ca ultime corolare ale unei organizații de stat care asigură planificarea și propășirea economiei naționale, legalitatea socialistă, dezvoltarea învățămîntului și culturii, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.Actul fundamental al statului socialist român codifică pe plan juridic, principiile teoretice marxist- leniniste, ale unității vieții sociale, care se dezvoltă deopotrivă pe plan economic și spiritual. Constituția statornicește premisele economice ale umanismului socialist, asigurînd dezvoltarea nivelului de viață al cetățeanului, dreptul lui la muncă, dreptul la învățătură. Formularea acestor drepturi este săvîrșltă în spiritul echității, egalității și libertății tuturor cetățenilor țării, indiferent de sex sau naționalitate; retribuția muncii este făcută după cantitatea și calitatea acesteia, după meritul muncitorului, după importanța socială a muncii cetățeanului, după riscul profesional pe care îl comportă activitatea sa și greutatea condițiilor sale de muncă, înlăturîndu-se disproporția nejustificată dintre aceste retribuții și pedepsindu-se abuzurile eventuale ; se situează astfel munca, , chezășuindu-se remunerația ei echitabilă, în centrul vieții economice și vieții sociale, stipulîndu-se măsuri de protecție și. securitate a muncii, cu ocrotirea femeilor și tineretului ; grija pentru bunăstarea cetățeanului se afirmă în societatea socialistă românească în același timp prin'reglementarea timpului de muncă, prin dreptul muncitorului la odihnă și prin ajutorarea cetățeanului suferind, accidentat în muncă sau înaintat în vîrstă.Condițiilor de viață materială li se adaugă o codificare a drepturilor civice, chezășuind dezvoltarea spirituală a omului, prin asigurarea în- vățămîntului general obligatoriu si sistemul burselor de ștat, prevederi care au fost Completate în timpul din urmă prin prelungirea acestui învățămînt la zece ani, sistem pasi-

bil, de altminteri, ameliorărisuccesive, în măsura cerută de nevoile dezvoltării vieții culturale și sociale. Libertățile fundamentale ale cetățeanului, libertatea cuvîntului, a presei și întrunirilor sînt completate prin afirmarea dreptului tuturor naționalităților conlocuitoare ale Republicii de a folosi limba maternă și de a-și dezvolta cultura în limba proprie, prin învățămînt, cărți, ziare, reviste, teatru. Drepturile politice, libertatea conștiinței, inviolabilitatea persoanei și a domiciliului, secretul scrisorilor și dreptul de petiționare, obligativitatea pentru organele de stat de a rezolva reclamațiile privitoare la prejudicii personale, ca urmare a unor acte ilegale, anularea acestor acte și repararea pagubei, în condițiile prevăzute de lege, întregesc, în litera și spiritul Constituției Republicii Socialiste România, statutul juridic al cetățeanului, pe care le chezășuiesc, în împlinirea lor strictă, organele statului.Astfel, de la grija pentru ființa o- mului pe planul sănătății și dezvoltării fizice, manifestată prin ocrotirea familiei, mamei și copilului, și de la activitățile economice pînă la dezvoltarea condițiilor culturale, destinate a alcătui un mediu priincios formației spirituale a cetățeanului, în care drepturile lui fundamentale să se poată exercita liber, ca și a definirii organizației social-politice care chezășuiește aceste drepturi, Constituția Republicii Socialiste România, a cărei aniversare o sărbătorim, alcătuiește forma juridică cea mai înaltă a vieții cetățenești din Republica noastră, expresie a umanismului orînduirii social-juridice a statului român.Umanismul caracteristic noii noastre societăți și pe care Constituția îl reflectă cu atîta evidentă presupune prin însăși esența sa un dublu raport, implică un dublu circuit : nu numai de la societate la om, ci și de la om la societate, înțelegînd aceasta în sensul nobilei răspunderi sociale și obligații morale ce revin fiecărui cetățean de a contribui cu un înalt • spirit patriotic la progresul tării. Consfințind în Constituția țării condițiile pentru elevarea omului, pentru crearea unui climat de colaborare tovărășească între membrii societății, orînduirea noastră socialistă a- sigură astfel, implicit, climatul propice pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, pentru formarea unui om înaintat, care știe să se a- dapteze noilor cerințe sociale elibe- rîndu-se de sechelele lăsate în conștiință de trecutele regimuri de asuprire. participînd activ la realizarea telului comun de progres și civilizație. de înflorire a patriei noastre.

Idealuri scumpe ale unor timpuri străvechi — idealuri spuse cu jumătate gură, timid, ca o declarație de adolescent, sau rostite în pocnitura și trosnitura de bici a chiuiturilor, idealuri visate vag, aidoma unor nori naivi de pe desenele copiilor — idealuri gemene cu presimțirea, cu cîn- tecul șoptit și cu furtuna ce nu mai vine — asemenea idealuri s-au cristalizat, s-au materializat în nobila înfățișare bărbătească a socialismului. Iată de ce credem, știm, susținem pe bună dreptate, că actul de bază al moralei noastre, al gîndirii noastre publice, juridice, sociale, act pe care-1 numim Constituție, și pe care-1 concepem și ca o imagine a stării de fapt, dar și ca un program al faptelor de mîine, reprezintă uluitoarea operațiune matematică a adunării viitorului la cifra zilei calendaristice de azi.Constituția socialistă, în accepțiunea de cucerire istorică a cuvîntului, reprezintă deci o dezmințire a fatalismului tragic. Știm că celor ce se cufundau cîndva în lectura amănuntelor istorice, în arhivele revoluțiilor de demult, în letopisețele marilor suferințe, ale bătăliilor pierdute, ale răzmerițelor înecate în foc și ciumă — li s-ar fi putut părea, într-un moment de saturație a durerii retrăite, că istoria este o scurgere neagră și infinită a suferințelor în van, o succesi'une a asalturilor efemere,, și că omul este un etern Sisif al nostalgiei zadarnice după fericire. Zidite pe fundamentul năprasnic al eternizării și inevitabilității tragicului social; ilustrate cu imaginea unei istorii îndoliate, asemenea teorii enunță axiomatic veșnicia animozităților instinctive, proiectând într-un timp absolut și abstract un portret al omului-animal, încer- cînd să axeze istoria pe linia de forță a instinctului agresiv. Filozofie: marxiste a istoriei i-a revenit meritul de a ridica la rang de scop suprem fericirea comună șl individuală, prin făurirea acelui echilibru dialectic între om și om, om și societate. om și natură, fără de care existența umană ar fi golită de conținutul ei.Constituția, apelînd la termeni preciși, nu se. axează pe ..omul abstract, pe omul-noțiune, ci pornește de la premisa realităților noastre concrete, istorice. Popor — zicem noi și zice Constituția — dar iată că acest popor reprezintă douăzeci de milioane de suflete — muncitori, țărani, intelectuali, atei și religioși, români și neromâni, tineri și bătrîni, femei și bărbați. Nu există categorie la care acest act fundamenta] să nu se refere. Să așternem pe această hîrtie ce apare într-un milion de exemplare unul din adevărurile fundamentale- ale- legislației noastre — articolul 17, în întregime:„Cetățenii Republicii Socialiste România, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, sînt egali în drepturi în toate domeniile vieții economice, politice, juridice, sociale și culturale".

BODOR Pal

Să întrerupem pentru un scurt pasaj meditativ acest citat — care nu ( are doar semnificația unei proclamații revelatoare, ci un caracter umanist fără de care socialismul ar fi doar un nou sistem economic însă nu și o nouă orînduire socială — și să adăugăm exclamativ : această egalitate deplină gi generală s-a realizat pentru prima dată în decursul istoriei milenare a acestor meleaguri! . Noi am legiferat faptele de pînă astăzi ale acestor ani: egalitatea bazată pe lichidarea exploatării omului de către om — fundamentul de oțel și de poezie al oricărei reale democrații. Fără să recurgem de data aceasta la cifre, de altfel foarte bine cunoscute, să ne referim doar la prezența, alături de români, a oamenilor muncii maghiari, germani, sîrbi sau de alte naționalități pe toate treptele ierarhiei puterii noastre socialiste — în forurile executive și legiuitoare, pe toată gama exercitării dreptului și puterii, de la organele locale pînă la funcțiile înalților demnitari de stat. Acest cadru ne permite nouă tuturora să spunem: statul sîntem, în- tr-adevăr, noi toți. Și să continuăm citatul cu fraza în care se arată că „Statul garantează egalitatea în drepturi a cetățenilor. Nici o îngrădire a acestor drepturi și nici o deosebire în exercitarea lor pe temeiul naționalității, rasei, sexului sau religiei nu sînt îngăduite.Orice manifestare avînd ca scop stabilirea unor asemenea îngrădiri, propaganda națlonalist-șovină. ațîta- rea urii de rasă sau naționalitate sînt pedepsite prin lege".Act al realității de azi și act al mersului înainte, Constituția este, deci, și un permanent caiet de sarcini. un program de muncă al de- săvîrșirii democratismului socialist — fenomenul predominant al înnoirilor ce caracterizează, mai ales de cîțiva ani. viața noastră obștească. Conducerea superioară de nartid și de stat, în spiritul unui realism dinamic. ..atacă" pe rînd toate comparțimen- •tele existenței care trebuie înnoite. ■ în pas cu rîvna perfecționării. Lăsfîr-, situl lunii iunie, tovarășul Nicolae Ceausescu. împreună cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer și alți tovarăși din conducerea partidului și statului s-au întîlnit cu reprezentanții intelectualilor maghiari din România — apoi, într-o altă ședință de lucru, cu reprezentanții intelectualilor germani din patria noastră. Am avut cinstea să partlcin și să iau. cuvîn- tul ia această întîlnire, împreună cu confrații mei de breaslă și preocupări; am luat cuvîntul douăzeci și sase de intelectuali maghiari. Nu este un secret pentru nimeni că această convorbire de lucru a durat de la 'ora 9 dimineața pînă la ora 9 seara. Pot mărturisi că, în decurs de două un eve- cu atîta
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Pot mărturisi că, în decurs decenii, nu am participat la niment care să demonstreze

putere rigurozitatea spiritului democrației socialiste; la un eveniment care să demonstreze cu atîta tărie preocuparea serioasă, continuă, adînc principială a conducerii de stat și de partid pentru rezolvarea, în cadrul amplului proces de adîncire continuă a democrației întregului nostru sistem de acțiune și' gîndire și a problemelor legate de drepturile și îndatoririle oamenilor muncii din rîn- dul naționalităților conlocuitoare. Puternicul proces de dezvoltare a democrației socialiste a însemnat , și însemnează și o confruntare a noastră a tuturor cu greșeli., ilegalități, și abuzuri săvârșite în trecut; în cuvîntul de încheiere pe care l-a rostit la această ședință cu reprezentanții intelectualilor maghiari din România, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit în termeni clari și hotărîți la condițiile create pentru trecutului să nu Be mai odată.Meditației teoretice îi lături de concretitudine. monstra eficiența' spiritului Constituției, voi încerca să ilustrez prin cî- teva exemple adevărul real al articolului 22, în care, printre altele, se spune: „în Republica Socialistă România, naționalităților conlocuitoare li se asigură folosirea liberă a limbii materne, precum și cărți, ziare, reviste, teatre, învățămîntul de toate gradele, în limba proprie...". Mă voi referi la un singur cuvțnt: cărți... Numai la Editura pentru Literatură, unde lucrez, numărul cărților editate ‘ în limba maghiară a crescut de la 52 — cît am publicat în 1966 — la 117, cît vor apare în acest an. și, respectiv. la 190 — cifra planului ferm pe 1909. Tirajul global al colecției de literatură universală, „Horizont", a crescut între 1966 și 1968 de la 64 000 la peste 500 000 de exemplare: numărul titlurilor din această colecție a sporit de la 8 lucrări pe an la 24... în 1969 va apărea o serie de lucrări științifice care privesc cultura specifică a naționalităților conlocuitoare; astfel, vor apărea atlasul dialectal al ceangăilor, lucrări etnografice care privesc portul și obiceiurile unor grupuri ale populației maghiare, studii,din domeniul lingvisticii, a', istoriei ■'.culturii, "al; filozofiei, al folclorului, Literatura, bâ'ej.ri’tică originală'ctinoișfe "o înflorire fără de seamăn țn istoria acestor naționalități. Colecția „Forrâs", de 'exemplu — destinată lansării tinerelor talent» — 
a publicat în 1966 patru. în anul trecut șapte. în acest an zece volume...Constituția Republicii • Socialiste România este spiritul de partid, spiritul politicii marxiste în acțiune; este documentul de bază al înnoirii continue; este chezășia egalității noastre, a tuturora, în drepturi și îndatoriri — și,- totodată, actul fundamental al patriotismului nostru comun, al sentimentelor noastre față de patria unică, România socialistă. Este documentul perfecționării continue a omului și a colectivității, în acest asalt cotidian spre împlinirea fericirii.

ca greșelile repete nici-șade bine a- Pentru a de

Partidul nostru promovează cu consecvență în dezvoltarea societății socialiste — îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R. — un proces neîntrerupt de lărgire și adîn- cire a democratismului în organizarea și activitatea organelor statului.Punerea în valoare a superiorității sistemului democrației socialiste presupune un cadru instituțional, iar dezvoltarea sa se află într-o strțnsă interdependență cu perfecționarea acestui cadru. De aici legătura organică între măsurile adoptate la Conferința Națională a partidului pe linia dezvoltării vieții noastre democratice și cele privind organizarea mai rațională a activității administrației de stat. Lărgirea activității legislative a Marii Adunări Naționale, creșterea rolului deputațiior, perfecționarea activității Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri reprezintă măsuri ce au ca factor comun accentuarea democratismului vieții .noastre de stat. Astfel, s-a lărgit, îndeosebi, referitor la conducerea economiei, cercul ce probleme în care hotărîrea Marii Adunări Naționale este indispensabilă. Conținutul legii asupra planului de stat este mai amplu, elementele esențiale ale dezvoltării economiei naționale fiipd statornicite de Marea Adunare Națională. Prin comisiile sale permanențe; Marea Adunare Națională a- sigură un control susținut asupra activității tuturor organelor statului.
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aparține
poporului
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Expresie a ideii de supremație și obligativitate a legii pentru toate organele de stat, organizațiile de masă și obștești și pentru toți cetățenii, legalitatea socialistă înseamnă traducerea în fapt a voinței poporului, realizarea adevăratei democrații. Ea presupune respectarea legilor și a tuturor celorlalte acte normative care consfințesc cuceririle revoluționare ale poporului român.între legalitate șl democrație există o corelație strînsă, nemijlocită. Legile consacră, la- noi; valorile fundamentale ale societății, prin normele constituționale si celelalte norme juridice asigurîndu-se climatul de securitate personală, garantarea drepturilor și libertăților cetățenești si statornicindu-se cadrul raportului dintre individ și societate. întreaga activitate socială, întronarea în toate colectivele de lucru a ordinii și responsabilității personale, e- xercitarea drepturilor democratice, manifestarea libertății persoanei sînt posibile nu numai prin existența legilor, ci și prin crearea concomitentă a condițiilor materiale, morale, juridice și prin stabilirea responsabilităților pentru respectarea strictă a normelor legale, în felul acesta puțind fi asigurată acea armonizare și coordonare între diferitele laturi interdependente ale organismului social, fără de care funcționarea sa normajă nu ar fi posibilă. ,,Nu poate exista democrație socialistă, nu se poate vorbi de legalitate a- tunci cînd sînt nesocotite, cînd sînt încălcate legile — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. Legile sînt făcute de noi, de clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, și dacă unele din ele mal au pe undeva anumite lipsuri, carențe, să le modificăm, să. Ie perfecționăm ; dar nu se poate admite nimănui să nesocotească aceste legi, să le încalce". Cu cît va fi mai temeinic asigurată apărarea intereselor societății în ansamblul ei, cu atțt vor fi asigurate condițiile necesare exercitării depline a

drepturilor democratice ale cetățenilor, satisfacerii nevoilor acestora.Partidul a Inițiat și desfășoară o vastă operă perfecționare noastre pînă la morale propice gului potențial material și uman al țării. E un proces în plină evoluție, în care dreptul, legislația — ca e- lemente ale suprastructurii — s-au integrat în mod organic. Pe baza prevederilor constituționale arc loc, sub oa- la

de a orînduirii— de la economie relațiile juridice și— creînd cadrul valorificării între-

conducerea partidului, susținută activitate de daptare a legislației

prielnic progresului economic și social-cultural al tării și creîndu-se condiții mai bune pentru valorificarea resurselor si a inițiativei locale, pentru parti- ' ciparea mai largă a maselor populare la conducerea activității de stat.In perioada care a trecut de la adoptarea Constituției și în baza prevederilor ei, prin care s-a . creat ordinea de drept necesară întăririi continue a orînduirii noastre, au fost elaborate numeroase legi menite să asigure perfecționarea activității organelor statului — amintim, în acest sens, legea privind
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legii
care grele

domină această din urmă perioadă a istorici construcției nia din tice socialiste din Roma- relevă — ca una trăsăturile caracteris- ale politicii partidului eforturile consecvente pentru promovarea unor relații de dreptate și echitate socială ca o cerință legică a dezvoltării societății noastre, aceste principii găsindu-și consfințirea și într-o serie de acte normative. Prin noul Cod, penal, ca și prin legile adoptate în ultimul timp cu privire la reglementarea unor condiții de remunerare a sa- lariaților care îndeplinesc funcții de conducere,

diri. în același timp, Comitetul Central al partidului a dezvăluit cu curaj și înaltă principialitate actele arbitrare, abuzurile și ilegalitățile făptuite cu ani în urmă, cărora le-au căzut victimă i activiști de frunte ai partidului nostru, luînd măsuri ca asemenea fapte să nu se mai repete niciodată. Prin analiza făcută cu acest prilej - a demonstrat cît depot fi consecințele negative. ale încălcării asupra vieții sociale — a fost adîncită ideea de legalitate, a fost descifrat sensul profund aces-

cu-
I

Dumitru I. MAZILU 
doctor în științe juridice

profundele schimbări cial-economice intervenite. Căci numai printr-o cone cordanță plină a litateă,' vieții sociale, prin eliminarea sistematică a normelor depășite sau a prevederilor neconforme cu cerințele vieții sînt apărate valorile fundamentale ale socialismului, interesele colectivității și ale fiecărui individ, se îngustează terenul încălcării normelor de drept stabilite. Sînt elocvente, în acest' sens, preocupările pentru îmbunătățirea reglementărilor juridice în domenii de cea mai mare importanță cum sînt conducerea și planificarea economiei naționale, îmbunătățirea organizării administrative a ■ teritoriului. în primul rînd prin aceste acte normative s-a creat climatul necesar îndeplinirii la un nivel superior a funcțiilor organizatorice și politice ale statului socialist^ oferindu-se un cadru

cît mai de- legii cu rea- cu maturizarea organizarea Consiliului Consiliului unor ministere și altor organe centrale — cît și altele, care vizează o mai judicioasă reglementare a raporturilor dintre stat și cetățean în climatul general al legalității socialiste. Complexitatea vieții sociale, progresele rapide înregistrate în toate domeniile de activitate ridică continuu noi și noi aspecte, care nu au putut fi întotdeauna avute în vedere în procesul legiferării. De aceea, este necesar ca organismele chemate să inițieze legile să desfășoare în permanență o profundă și minuțioasă activitate de investigare a realității, găsind soluțiile juridice cele mai adecvate reglementării noilor raportnri.Procesul înnoitor care

și funcționarea, de Miniștri, a Economic, a nico-administrative și de specialitate, cu privire la controlul provenienței unor bunuri nedobîndite în mod licit, și altele — date o serie de anacronisme, _________ _condiții pentru întronarea unor relații de înaltă etică, între membrii societății.întregii activități a par- . tidului îi este proprie stăruința de a crea climatul propice manifestării democrației și respectării riguroase a legii, combaterii și înlăturării oricăror a- buzuri. Constituția proclamă și garantează fiecare drept, fiecare liber- ■ tate cetățenească — din punct de vedere material, juridic, politic în textele ei și în legile adoptate în ultimii ani sînt statornicite măsuri severe împotriva celor tentați a le aduce daune ori îngră-

■ sînt lichi- anomalii și creîndii-se

iar

teia, iar conținutul ei a căpătat un înțeles mai prinzățor.Întărirea legalității biigă toate organele de să pună ia baza înti lor activități normele constituționale și celelalte norme juridice. Cu atît mai mult realizarea cerințelor legalității impune respectul față de. lege în activi- • tatea organelor chemate să vegheze la aplicarea legilor și asigurarea ordinii. publice : securitate, miliție, justiție, rea de tribuție portante în direcția prevenirii oricăror abuzuri și ilegalități, împiedicînd interpretarea arbitrară a legii, judecare? și condamna- . rea fără dovezi temeinice.Sînt promovate astfel sentimentul de siguranță șl ordine în raporturile sociale, încrederea deplină în desfășurarea normală a acestor raporturi, sînt a- părate într-o modalitate

procuratură și care au meni- a aduce o con- din cele mai im-

superioară cuceririle cialiste ale oamenilor muncii, orînduirea socială și de stat, avuția națională.Asigurarea legalității presupune, totodată, promovarea disciplinei și ordinii în toate sectoarele. Statui — prin organele sale — o- crotește drepturile și libertățile cetățeanului, asigură condițiile, necesare participării . acestuia. în plenitudinea personalității sale, la1 întreaga viață socială. îh aaelași timp — expresie a intereselor ■ fundamentale ale p.oprului ■ — Constituția și . celelalte legi, ale țării ..statornicesc obligativitatea îndeplinirii, în mod corespunzător, a îndatoririlor sociale d? către fiecare cetățean. Se.- impune intensificarea proce- . sului de educare a întregii populații în spiritul respectării. legilor, extinderea predării cunoștințelor de drept la toate categoriile de cetățeni, creșterea preocupărilor pentru , popularizarea legilor din partea tuturor organelor de stat, organizațiilor de masă și obștești. îneît opinia publică să acționeze ca. un catalizator de energii pentru respectarea legilor, a normelor sociale de conviețuire, pentru promovarea exigențelor etice și juridica socialiste.Constituția țării creează cadrul fundamental necesar primatului legalității în toate sectoarele vieții sociale, măsurile politice și juridice întreprinse în anii care s-au. scurs de la adoptarea acestei adevărate Carte a drepturilor și libertăților cetățenești fiind de natură a promova respectul față de lege, excluderea arbitrarului și ilegalității din practica socială; Exigența în aplicarea ri guroasă a legilor, crește rea conștiinței juridice fiecărui cetățean sînt. premise esențiale ale realizării climatului de lega'litate, ale respectării Constituției și celorlalte legi ce alcătuiesc cadrul juridic necesar dezvoltării României cialiste.

Semnificația profund democratică * perfecționării administrației de stat a României socialiste își întregește conținutul prin competența sporită care se conferă unităților teritoriale de bază, comuna și orașul, în cadrul reorgănizării’fedtnihistratlv-teritoriale. Noua organizare a administrației de stat permite o afirmare pe planuri largi, a inițiativei' locale. S-a intensificat activitatea formelor organizatorice de sprijin și de control al mamelor în munca organelor administrației de stat. Condiționarea, reciprocă a măsurilor pe linia îmbunătățirii activității administrației de stat cu cele vizînd adinei rea democratismului socialist contribuie astfel 
Ia procesul amplu de modernizare și progres, caracteristic întregii vieți economice, politice și sociale.Importante măsuri privesc participarea nemijlocită a maselor celor mai largi la elaborarea principalelor acțiuni de stat și a legislație’. Pe această linie, a devenit o practică obișnuită a conducerii de partid și de stat de a se consfătui cu diferitele categorii de cetățeni, de a pune în discuția maselor principalele probleme ale politicii interne și externe, de â supune dezbaterii lor cele mai însemnate proiecte de legi, cum, spre pildă, dintre cele mai recente, ' cele privind : îmbunătățirea organizării teritorial-administrative a țărjț, perfecționarea conducerii și a planificării .economiei naționale, organizarea învățămîntului, codul penal.Este o realitate predominantă * vieții noastre sociale faptul că masele; cele mai largi participă direct, nemijlocit la elaborarea tuturor măsurilor de care depinde propășirea țării. Practica partidului și guvernului de a se sfătui permanent cu poporul, de a cere părerea maselor țn toate problemele importante a creat acel cadru care permite valorificarea tezaurului înțelepciunii și inițiativei creatoare a maselor.In cursul vizitelor făcute de conducătorii de partid și de stat în toate regiunile țării, pe baza discuțiilor purtate 1? fața locului cu muncitori, țărani, intelectuali, activiști de partid ■si,.de. stat, s-au adoptat importante măsuri, pentru, valorificarea potențialului economic și înflorire? , tuturor județelor țării, s-au stabilit măsuri de remediere a unor lipsuri.Larga participare a maselor Ia elaborarea principalelor măsuri și acte de stat este o expresie autentică a democratismului orînduirii noastre sociale și de stat, dovedește că, înțr-adevăr, poporul este liber și Stăpîn pe soarta sa, constituind izvorul cel mai de preț al dezvoltării ascendente a societății noastre socialiste. . Poporul es'te efectiv coautor ’ al hotărîrilbr de partid și de stat, care exprimă, sintetizează înțelepciunea, capacitatea creatoare și experiența poporului. De aceea, conducerea partidului și statului stăruie asupra necesității lărgirii participării active a maselor la dezbateri, asupra exprimării libere și curajoase a opiniilor proprii. „Cu cît fiecare cetățean al patriei va cunoaște mai bine politica partidului, își va putea exprima mai liber părerea asupra diferitelor probleme ale politicii noastre interne și externe, ale vieții economice, sociale, culturale — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — cu atțt va exis-' ta mai multă garanție că hotărîrile șl măsurile adoptate corespund pe deplin năzuințelor poporului, cerințelor de progres ale patriei noastre".. Măsurile adoptata de Congresul al IX-lea al P.ClR. și Conferința' Națională a P.C.R. privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale,, precum și principiile de bază ale îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a tării converg spre lărgirea democratismului orînduirii noastre, fiind menite să determine deopotrivă larga desfășurare a energiei creatoare a maselor, participarea lor și mai intensă la’ soluționarea principalelor probleme economice și sociale.
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Decorarea unor muncitori,
maiștri și ingineri

vremea cinema
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

din industria
Cu prilejul punerii în funcțiune 

a primelor capacități de producție 
la Combinatul siderurgic din Ga
lați și a laminorului bluming de 
la Combinatul siderurgic Hune
doara, pentru merite deosebite în 
realizarea acestor obiective. Consi
liul de Stat al Republicii Socialiste 
România a conferit ordine și me
dalii unor muncitori, maiștri, teh
nicieni și ingineri din industria 
metalurgică.

Au fost distinși cu ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia" clasa a Ii-a. ing. Cornel 
Cazan, director general al între
prinderii de construcții și montaje 
siderurgice Galați, și ing. Ion 
Cheșa, adjunct al ministrului in
dustriei metalurgice ; cu „Ordinul 
Muncii" clasa a Il-a Gheorghe 
Cușmir, lăcătuș, șef de echipă la 
întreprinderea de construcții și 
montaje siderurgice Galați, ing. 
Gheorghe Moldt, director general 
la întreprinderea de construcții si
derurgice Hunedoara, Ion Mun- 
teanu, maistru principal la între
prinderea de construcții și montaje 
siderurgice Galați, ing. Mircea Nis- 
tor, director tehnic la Institutul de 
proiectări metalurgice, și ing. Cor
nel Velicov, director energetic la

metalurgică
Combinatul siderurgic de la Ga
lați ; cu „Ordinul Meritul Științi
fic" clasa a II-a ing. Peisa 
Wechsler, director la Institutul 
pentru proiectări de laminoare.

Au mai fost decorați cu „Ordinul 
Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasele a III-a, a IV-a și a 
V-a, precum și cu “„Ordinul’ Mun
cii" clasa a III-a și „Medalia Mun
cii" un număr de 506 lucrători din 
industria metalurgică.

In cadrul unei festivități, care 
a avut loc marți după-amiază la 
Ministerul Industriei Metalurgice, 
tovarășul Ion Cosma, membru al 
Consiliului de Stat, a înmînat 
înaltele distincții unui grup din
tre cei decorați, felicitîndu-i în 
numele Consiliului de Stat, al gu
vernului, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal.

La festivitate au fost prezenți 
tovarășul Ion Marinescu, ministrul 
industriei metalurgice, și alți 
membri ai conducerii ministeru
lui.

In numele celor distinși au luat 
cuvîntul ing. Mircea Popescu, ad
junct al ministrului industriei me
talurgice, și ing. Constantin Ior- 
dache, director tehnic la Institutul 
pentru proiectări de laminoare.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 august. In țară : Vremea 
se menține relativ răcoroasă la 
începutul intervalului, apoi se va 
încălzi ușor. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea averse locale de 
ploaie. Vînt potrivit, predominînd 
din sectorul nordic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar maximele între 
18 și 28 grade. In București : 
Vreme relativ răcoroasă la înce
putul intervalului,. apoi în încăl
zire ușoară. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea averse în cursul 
după-amiezelor. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

A apărut: 

„PROBLEME ECONOMICE NR. 8/1968

Cronica :
Marți dimineața, tovarășul Ion 

Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.', ministru pentru problemele 
tineretului, a primit delegația ti
neretului sociâl-democrat din Da
nemarca, formată din Hans Karl 
Nielsen, președintele organizației, și 
Per Bo, membru al Comitetului 
Executiv, secretar cu probleme in
ternaționale.

în cadrul discuțiilor a avut loc 
o informare reciprocă în legătură 
pur activitatea celor două organi- 
z. ții și posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor dintre ele, precum și 
un schimb de opinii privind miș
carea internațională de tineret.

La discuții, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, a participat 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C.

★

i I e i
vicepreședinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
artiști plastici, critici de artă, re
prezentanți ai vieții culturale și 
artistice din Capitală, un numeros 
public.

Au fost de față Rogelio Tristany, 
ambasadorul Argentinei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, pre
cum și șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră.

Cu acest prilej, au l'uâț cuvîntul 
Brăduț Co.valiu, președintele Uniu
nii Artiștilor Plastici, și ambasa
dorul Argentinei Ia București.

în toamnă va fi prezentată la; 
Buenos Aires o expoziție . de tapi
serie românească contemporană.

(Agerpres)

Din cuprinsul revistei spicuim : Spre noi izbînzi pe calea deschisă de 23 August 1944 — EDITORIAL ; Anti- Diihring — o enciclopedie a marxismului de dr. IVANCIU NICOLAE VĂLEANU ; Evoluția cheltuielilor materiale de producție în perioada 1965—1970 de GH. ȘICĂ și dr. R. KATZ ; Problema privind îmbunătățirea sistemului de premiere în întreprinderile industriale de V. LA-, ZĂR și GH. ANGHEL ; Preturile și cointeresarea materială a producătorilor agricoli de O. POPESCU și N. DAVID ; Aspecte ale cooperării economice a României cu țările vest- europene de dr. GH. MURGU și GH. BARBU ; Gîndirea social-economică românească în luptă cu ideile fasciste de I. ȘERBĂNESCU ; Tendințe noi în dezvoltarea fluxurilor econo-' mice internaționale de dr. C. MOI- SUC.într-o rubrică specială revista dezbate Acțiunea legii valorii în economia socialistă. Dezbatere științifică organizată de catedrele de economie politică și conducerea planificată a economiei naționale din Academia de studii economice și de revista „Probleme economice". Evaluări teoretice asupra fenomenelor actuale din economia capitalistă. Masă rotundă organizată de Academia de științe so- cial-politice „Ștefan Gheorghiu" și revista „Probleme eco’nomice".Revista mai cuprinde rubricile „Consultări", „însemnări" și „Critică I și bibliografie".
Cyril Bright, ministrul planului 

și afacerilor economice al Republi
cii Liberia, care face o vizită în 
țara noastră, a avut întrevederi în 
cursul zilei de marți la Ministerul 
Comerțului Exterior cu ministrul 
Gheorghe Cioară și la Ministerul 
Minelor cu ministrul Bujor Almă- < 
șan.

După-amiază ministrul liberian. 
a plecat într-e^-căfâtOFie^pe^Vale^v-  ̂
Prahovei. :■ ~ -eba i a".dow» «coM*

în drum spre Brașov, oaspetele I 
a făcut un popas la Rafinăria < 
Brazi. ‘ '

începînd de marți, sala Ateneu- 
1 l Român, din strada Franklin nr. 
1. -3, găzduiește expoziția de gra
vură contemporană din Argentina, 
organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă în colabo
rare cu Muzeul de gravură din 
Buenos Aires și Direcția generală 
a problemelor culturale din Mi
nisterul Afacerilor Străine al Ar
gentinei.

La vernisaj au fost prezenți Va
sile Dinu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură șl 
Artă, Mihnea Gheorghiu, prim-

MARI REPORTAJE INTERNE
ANCHETE SOCIALE Șl ȘTIINȚIFICE, SPORT, UMOR, 

CARICATURI, TESTE

Grăbiți-va! Tirajul este de numai 125 000 
de exemplare

0 Roata vieții : PATRIA — 10 ;
12.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, CIRCUL 
DE STAT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.30.
e Tarzan, omul maimuță : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2523
— orele 17,30 și seria 2524 — orele 
20,15), REPUBLICA — 8,30 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, FESTI
VAL — 8,30 .; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, la grădină — 20, GRĂDINA DI
NAMO — 20.
o Viva Maria : LUCEAFĂRUL —
8.30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45, CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16'; 10,30, la grădină — 20,30, FERO
VIAR — 8 — 15,45 (în continuare) ;
18.30 ; 21,15, EXCELSIOR — 9,30 ; 
12 ; 14,45 ; 17,30 ; 20,15, MODERN
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
GRĂDINA DOINA — 20 ; ARE
NELE LIBERTĂȚII — 19,45.
0 Șapte oameni de aur ; TOMIS
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20.30. la grădină — 19,30, FLA
MURA — 9—16 în continuare ;
18.15 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30, GLORIA — 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Piramida Zeului Soare : DACIA
— 8,30—16 în continuare ; 18,30 ; 
21, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 : 18,15 ; 20,30.
0 Climate : SALA CINEMATECA
— 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20,15.
0 Zorba grecul : CENTRAL —
8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,45 ; 20,45.
0 Duelul lung : VICTORIA — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, RAHOVA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,15, 
LIRA — 15,30 ; 18, la grădină —
20.30.
O Neamul Șolmăreștllor : LUMINA
— 9—17,15 în continuare ; 20.
0 Inttlnlre în munți s GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Cartierul veseliei : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Cehoslovacia, pămînt necunos
cut — In anul 2001 mașinile vor 
face totul singure — în vizită 
la caracatițe — Stînca — Narcis : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare. ’
0 Taffy și vînătorul : DOINA — 9 ; 
11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Alegere de asasini : VITAN — 
15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 20 
0 O fată ciudată : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Diminețile unui băiat cuminte : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.30 ; 17,45 ; 20.
O Prietenele : BUCEGI — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la 
grădină — 20.
0 Aventurierii : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18, la grădină — 20, MOȘILOR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Dacii : GRĂDINA MOȘILOR
— 20.
0 Inimă nebună... nebună de le- 
lat : UNIREA — 15,30 ; 18 ; la
grădină 20,15.
0 Studiu despre femei : DRUMUL 
SĂRII — 1Ș ; 17,30 ; 20.
0 Vicontele plătește polița : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Mesteacănul : VOLGA —
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,30.
0 Domnișoarele din Rochefort : 
VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Falsa liră de aur : AURORA
8.45 ; 11,30 ; 14,15 ; 17 ; 20, la gră
dină — 20,30.
0 Valea : MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Un dolar găurit : POPULAR
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Judecata : MUNCA — 16 ; 18 ; 
20.
0 Nebunul din laboratorul nr. 4: 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Moștenirea Iui Achille : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Prin Kurdistanui sălbatic : 
ARTA — 9—15,45 în continuare ; 
18 ; 20,30, la grădină — 20.
0 Oscar : PROGRESUL — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Golgota : GRĂDINA PROGRE
SUL — PARC 20.
0 Un nabab maghiar ; Zoltan 
Karpathy : FERENTARI 15,30 ; 19. 
O Cînd tu nu ești : CRÎNGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Caut o nevastă : PACEA — 15,45; 
18 ; 20,15.
0 Angelica marchiza îngerilor j 
Minunata Angelica : PARCUL HE
RĂSTRĂU — 19,45.
0 Coliba unchiului Tom : <$RĂ-
DINA EXPOZIȚIA — 20.

0 lume ascunsă ochiului
...Mi-au trebuit cîteva 

secunde pentru a mă re
culege... eram iar pe pla
neta noastră, pe pămînt. 
Am privit în jur: locuri 
cunoscute, pomi, case, ce
rul azuriu, peisajul cita
din. Și citeam pe fețele ce
lor aproape 200 de persoane 
cu care făcusem neobiș
nuita „călătorie în Cos
mos" aceleași impresii.

Trecusem, într-o frac
țiune de secundă, de la a- 
murgul străbătut de nori 
transparenți, la noaptea 
cu limpezimi de cleștar. 
Privirilor noastre li se o- 
ferise în toată măreția 
bolta cerului înstelat. 
Cit de ciudat mi se părea 
totul... Urmărisem o eclip
să de soare, trecerea în 
zbor a unor comete... Sa- 
tefiți construiți de mintea 
și mîna omului se roteau 
prin neant, printre aștri 
datînd „de cînd lumea". 
Am făcut și înconjurul glo
bului nostru, de pe care 
„ne-arn desprins" cu ajuto
rul navei în care pluteam 
priit' spațiu.

...Incursiunea noastră a 
luat deci sfîrșit. Admiram 
perfecțiunea cu care au fost 
redate toate proiecțiile. 
Planetariul pentru zbo
ruri cosmice, „Spacemas- 
ter", produs de uzi
nele Zeiss din Jena — căci 
prin intermediul lui am 
trăit clipele unui așa-zis 
zbor în Cosmos — a fost 
realizat în urma ex
perienței dobîndite la 
construirea planetariilor 
„Universal" și a altora.

Dar pînă a se ajunge 
aci, la această perfecțiune 
optică, s-a bîjbîit sute de 
ani, a fost parcurs un drum 
lung și anevoios. Nenumă

rate cercetări și descope
riri ale ultimului secol sînt 
de neconceput fără progre
sul opticii, care a permis să 
se pătrundă într-o lume 
pînă nu de mult ascunsă 
ochiului omenesc.

In Republica Democrată 
Germană cuvîntul „optică" 

. este strîns legat de numele 
orașului Jena, unde în 
urmă cu mai bine de 
120 de ani, „mechanikus"-ul 
Carl Zeiss și-a început 
prodigioasa activitate. Bio
grafii acestuia ni-l înfăți-

tat. Peste 150 milioane 
de mărci au fost investite 
în perioada 1945—1965 pen
tru reconstrucția întreprin
derii. ridicarea de con
strucții noi, extinderea 
producției, ca și pentru intensificarea muncii de cer
cetare. In perioada 1949— 
1964 producția brută, ca și 
cea de aparate au crescut 
de peste cinci ori, iar ex
portul a sporit de 25 de ori. 
Acum activitatea este aci 
neîntreruptă și uzinele se 
adaptează mereu cerințe-

i
'Reportaj din Jena de Greta GRAUR

șează ca pe un om preocu
pat pînă la obsesie de per
fecționarea microscopului 
său, îngrijorat că i-ar pu- 
tea-o lua alții înainte, mun
cind fără preget, studiind 
noaptea, pur.tînd cu grijă o 
vastă corespondență, înre- 
gistrînd eșecuri, dar și 
succese.

Pe atunci Jena era un 
orășel pe care îl puteai 
străbate mergînd pe jos în 
5 pînă la 10 minute, și nu
măra — cu studenți cu 
tot — 6 000 locuitori. Și în 
acest orășel și-a creat 
Zeiss, avînd drept prim 
fond de investiții 100 de 
taleri, atelierul său, care 
avea să evolueze treptat, 
pînă la faimoasele uzine 
de astăzi.

...După cel de-al doilea 
război mondial, uzinele 
Zeiss se aflau în para
gină. Dar ele au renăs
cut și s-au dezvoltat trep-

lor tehnicii moderne. Ală
turi de produsele și reali
zările clasice — micros- 
coape, aparate optice de 
măsurat, aparate astrono
mice, oftalmologice etc., au 
apărut altele : microscoape 
electronice, tehnica ultra- 
sonică și de vacuum, foto- 
celulele, aparatele pentru 
măsurarea radiațiilor și al
tele pentru tehnica nuclea
ră, lasserii, aparatele 
Rontgen, mașinile automate 
de calcul —-w sînt doar cî
teva din paleta bogată a 
produselor Zeiss.

în laboratoarele științi
fice ale întreprinderii se 
lucrează acum la elabora
rea unor aparate de preci
zie pentru cercetări, cu un 
înalt nivel de automatiza
re, care să permită într-un 
termen, cît mai scurt pro
gresul ’ tehnico-științific în 
toate ramurile industriale.

Procesul de raționalizare

Se construieșie un nou^ cartier de locuinfe în Phenian

a producției în întreprin
derile din R.D.G. pune și 
în fața colectivului de la 
Zeiss probleme de seamă. 
O serie de produse au fost 
sau urmează să fie scoa
se din nomenclatorul de 
producție, criteriul fiind 
realizarea numai de apara
te cu cea mai înaltă ren
tabilitate, pentru produce
rea cărora există cadrele 
și capacitatea necesară.

In uzină, dr. Helmut 
Schmieder, cu care am dis
cutat despre perspectivele 
întreprinderii, ne-a vorbit 
despre crearea combinatu
lui cu același nume pentru 
concentrarea cercetărilor 
și a producției. Intrucît 
concurenței de pe piața 
mondială îi poate face față 
numai cine are aparatajul 
cel mai perfecționat, care 
presupune folosirea pe 
scară tot mai largă a reali
zărilor științei moderne, se 
naște necesitatea unor ca
dre cu înaltă calificare. In 
acest scop la uzinele Zeiss 
a fost elaborat un vast 
program de perspectivă. 
Din primii ani de școla
rizare, tinerilor îndrumați 
spre acest sector li se pre
dau noțiuni de algebră, se 
acordă atenție deosebită 
studiului științelor naturii 
și apoi, pe parcurs, știin
țelor specifice, iar între 
uzinele Zeiss și Universi
tatea din Jena există un 
contract pentru pregătirea 
cadrelor.

Intrucît uzinele Zeiss își 
exportă produsele în nu
meroase țări' de pe glob, 
un accent deosebit se a- 
cordă în combinat raționa
lizării si dezvoltării resor
turilor pentru comerțul 
exterior ; se vor crea birouri 
industriale, precum și „ser- 
vice“-uri. absolut necesare 
dacă ținem seama de gra
dul înalt de automatizare 
și de introducerea pe scară 
tot mai largă, alături de optică, și a mecanicii e- 
lectronice la produsele ex
portate.

Recent, a fost pusă piatra de temelie pentru o 
nouă întreprindere a com
binatului Zeiss. Aparatele 
ultrasensibile, cum sînt 
cele care măsoară cu o 
exactitate de pînă la o ze
cime de micron, trebuie fe
rite de orice impuritate, în 
special în timpul montaju
lui. Noua construcție se va 
deosebi cu totul de nume
roasele clădiri din jur care 
formează combinatul Zeiss: 
ea nu va avea geamuri, va 
fi închisă ermetic și pre
văzută cu aer condiționat. 
Pentru a asigura cele măi: ' 
optinie condiții de realiiâ're"". 
a aparatajului amintit, ur
mează a fi luate o serie 
de măsuri pentru purifica
rea atmosferei. Astfel, fa
brica de ciment din apro
piere trebuie să-și închidă 
porțile pentru a nu stîn- 
jeni activitatea noului o- 
biectiv, termocentrala ce 
urmează să se construias
că nu va funcționa pe bază 
de cărbune, se vor între
prinde lucrări pentru de
vierea arterelor de circula
ție apropiate. Din păcate, 
în privința dealurilor cal- 
caroase care înconjoară 
orașul nu se poate între
prinde. nimic, natura con- 
tinuîndu-și opera de mă
cinare a lor, ca și pe vre
mea cînd Carl Zeiss își 
inaugura micul său atelier.

10,00 — TV pentru specialiștii din
Industrie
Ciclul „Automatizare" 
Sisteme electronice (re
luare)

10.30 — închiderea emisiunii de di
mineață

17.30 — Pentru cel mici
„Poveste cu ghicitori" 
Scenariu de Grigore Băje- 
naru.
Interpretează :
Valeria Gagealov, Da
niela Anencov, Octavian 
Cotescu, Marian Hudac, 
Traian Stănescu, G. De- 
metru.

18,00 — Telecronlca economică 
„Prestigiul mărcii"

18.30 — Curs de limba germană
(reluarea lecției a 6-a)

19,00 — Diminețile șantierului — 
■ emisiune pentru tineret.

19.30 — Telejurnalul de seară
19.50 — Buletinul meteorologic.

Publicitate
20,00 — Soliști de muzică popu

lară : Ileana Sărăroiu, Ion 
Luican, Traian Lăscuț Fă- 
gărășeanu.
Acompaniază o formație 
instrumentală dirijată de 
Radu Voinescu

20.15 — Dacia 1100 — Reportaj
filmat despre autoturismul 
românesc.

20.30 — Vacanță pe portativ
Cu cîntăreața Laura 
(Franța) si formația ins
trumentală condusă de 
G. R6mmer.

20.50 — Lumină — reportaj fil
mat realizat de Studioul 
de TV București

21,00 — Avanpremieră
21.15 — Telecinemateca : „Moara

cu noroc", producție a 
Studioului Cinematogra
fic — București.

22,55 — Telejurnalul de noapte 
23,05 — închiderea emisiunii.

teatre
0 Teatrul de Stat Sibiu (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Nevasta 
altuia — 20
© Teatrul „C. Tănase” (la Grădina 
Boema) : Boema Palace — 20
0 Ansamblul „Perinlta” (în sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase"): 
Varietăți folclorice — 19

— A trecut mai bine ele un an de 
la înființarea C.N.E.F.S.-ului. In 
acest timp — pe baza sarcinilor tra
sate de către partid — s-au elaborat și 
adoptat o serie de documente de o de
osebită importanță: „Legea sportu
lui", adoptată de Marea Adunare Na
țională în decembrie 1967 ; hotărîrea 
Consiliului de Miniștri din martie 
anul acesta; hotărîrile Consiliului 
Central al U.G.S.R., ale Comitetului 
Central al U.T.C., ale Ministerului 
învățământului, Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor. Ce ac
țiuni s-au întreprins pentru aplica
rea în practică a acestor hotărîri ?— Pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din aceste documente, ca și din cele cuprinse în rezoluția Conferinței pe țară a mișcării sportive din iulie anul trecut, C.N.E.F.S._, în colaborare cu celelalte organizații și instituții interesate și obligate să sprijine dezvoltarea activității de educație fizică și sport, a întocmit norme și instrucțiuni care să reglementeze organizarea și funcționarea asociațiilor, cluburilor și federațiilor sportive, pregătirea și perfecționarea cadrelor de specialitate, perfecționarea sistemului competițio- nal etc. De asemenea, pentru înțelegerea și aplicarea prevederilor legii și a hotărîrilor adoptate s-a asigurat instruirea factorilor de conducere în domeniul educației fizice și sportului. O atenție deosebită s-a acordat consolidării asociațiilor, cluburilor, federațiilor și consiliilor locale pentru educație fizică și sport. Acestea au acum răspunderi și a- tribuții sporite, precum și o mai mare independență. Cele 29 de federații sportive și-au întocmit, pentru prima dată, statute și regulamente proprii. Federațiile au căpătat, astfel, un cadru organizatoric adecvat sarcinilor pe care le au. Li s-au precizat răspunderile, obligațiile și drepturile. Dar, mai sînt destule de făcut pentru ca aceste foruri de specialitate să încadreze complet și competent problematica pe care o au de rezolvat. Cu prilejul noii organizări ad- ministrativ-teritoriale a țării s-au asigurat condiții mai bune pentru rezolvarea operativă a sarcinilor prin constituirea consiliilor județene, municipale și orășenești pentru educație fizică și sport, în rîndul cărora au fost promovați numeroși profesori de educație fizică și tehnicieni sportivi.

— Care sînt efectele acestor mă
suri ? In ce constă contribuția in
stituțiilor și organizațiilor obștești 
învestite prin lege cu atribuții în 
domeniul sportului ?— S-au creat un cadru efectiv mal 

bun și condiții prielnice pentru dezvoltarea activității sportive, mai ales a celei de masă. Efectele, deocamdată, sînt mai mult de natură organizatorică. „Minuni" nu se puteau face în răstimpul care a trecut și, mai ales, fără o participare largă și permanentă a tuturor forurilor interesate. Totuși, vreau să remarc că, încă de pe acum, U. G. S. R. a suplimentat planul investițiilor pentru construcții sportive și subvențiile bănești sporite acordate asociațiilor și cluburilor. Totodată, competițiile pe care le-a inițiat la schi, box și în alte sporturi au înregistrat un anumit succes. Ministerul în- vătămîntului a alocat fonduri mai mari pentru dezvoltarea activității sportive în rîndul tineretului studios și, în colaborare cu C.N.E.F.S., a întocmit un plan de dezvoltare pînă în 1970 a sportului în învățămîntul superior. De succes s-au bucurat —

NOI COORDONATE ALE MIȘCĂRII SPORTIVE
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*

în organizarea M.I., M.I.C.M., M.I.U. — campionatele școlilor generale, ale școlilor profesionale, serbările sportive de sfîrșit de an școlar, diferite acțiuni turistice care au antrenat peste 700 000 de elevi. Devine un fapt real participarea cu o anume regularitate a elevilor din multe școli la diferite activități sportive, recreative. Desigur, țelul este cuprinderea în practicarea exercițiilor fizice și a sportului a elevilor din toate școlile.După părerea noastră, elementul esențial în obținerea unor rezultate bune nu constă numai în colaborarea la întocmirea planurilor comune pentru dezvoltarea bazei materiale, consultarea și acordarea de sprijin reciproc, ci, mai ales, în participarea concretă și efectivă a tuturor factorilor la îndeplinirea sarcinilor stabilite.
— Din acest punct de vedere, 

lucrurile merg bine ?— în general, da. Totuși, în procesul muncii au apărut și unele interpretări greșite, înțelegeri unilaterale și, în consecință, unele practici necorespunzătoare. Aș vrea să încep 

chiar cu cîteva observații asupra organelor locale ale C.N.E.F.S. Unii dintre activiștii noștri nu au înțeles încă în profunzime atribuțiile de- curgînd din litera legii, dovedind insuficientă inițiativă și energie în coordonarea și îndrumarea activității sportive din raza lor de acțiune. Este încă slab ajutorul dat organizațiilor sindicale, ale U.T.C. și de învătămînt în organizarea activității sportive de’masă, cît și consiliilor asociațiilor din întreprinderi și instituții, din mediul sătesc, comisiilor sportive din școli. Cu toate că în consiliile locale ale C.N.E.F.S. se găsesc reprezentanți ai tuturor factorilor cu răspunderi precise în activitatea de educație fizică și sport, rezolvarea multor probleme se tergiversează deseori. Pînă nu-și spun părerea separat și comisiile sportive ale consiliilor sindicale și comitetelor U.T.C., inclusiv cele pe ramură

Convorbire cu tov. Anghel ALEXE, 
președintele Consiliului National pentru Educajie Fizicd și Sport

de sport ale consiliilor de educație fizică și, sport locale, nu se pornește practic la acțiune, creîndu-se, astfel, un soi de paralelisme. Desigur, nu poate fi respinsă în bloc ideea existenței unor comisii diferențiate sub raportul apartenenței, al sarcinilor, dar se impune coordonarea mai strîn- să a activității lor, și îndeosebi stabilirea unor țeluri comune, înlăturarea formelor birocratice.Deși s-au făcut instruiri și s-au dat indicațiile necesare, se constată o lipsă de înțelegere din partea unor cadre sindicale și ale U.T.C., care, în loc sâ-și îndeplinească obligațiile înscrise în lege, se mărginesc la o colaborare... declarativă. într-adevăr, granița dintre răspunderi, cînd este vorba de sarcini comune, este uneori greu de delimitat. Dar în Ioc să se caute cu predilecție delimitările, ar trebui văzute punctele de contact, ale colaborării strînse.

Sînt multe asociații sportive de la sate și din fabrici a căror activitate nu s-a îmbunătățit aproape de Ioc. Din totalul salariaților existenți în întreprinderi și instituții doar aproximativ 10 la sută sînt angrenați în practicarea organizată și sistematică a sportului. La asociația sportivă „Textila" Buhuși, de pildă, din 6 000 de salariați doar 600 participă la acțiunile sportive. La „Vîlceana" Rm. Vîlcea numai 30 dintre cei 800 de muncitori, iar la I.R.A. Tecuci doar 40 din 1 200. Și astfel de exemple, din păcate, sînt foarte multe.Rămîne, deci, de netăgăduit faptul că, deși s-au obținut unele rezultate, multe organe sportive și organizații sindicale și ale U.T.C. se orienicază unilateral în cuprinderea maselor la o activitate sportivă. Mai totul se rezumă la „tutelarea" acelor echipe și sportivi care participă la' competiții oficiale. Cred că pentru moment una 

din cele mai interesante și utile acțiuni, în sprijinul creării unei baze materiale sportului de masă, ar fi organizarea unor „șantiere locale" — sub egida U.T.C. și a sindicatelor — pentru amenajarea de baze sportive simple.— Ce măsuri s-au luat pe linia 
dezvoltării performanței sportive și 
care este, după părerea dv„ eficiența 
lor ?— Preocupările noastre se concentrează, în primul rînd. în consolidarea și dezvoltarea bazei de masă a sportului de performanță, mai ales prin înviorarea activității din școlile de toate gradele, precum și din universități; prin îmbunătățirea selecției și a instruirii elevilor care activează în școlile sportive și a celor ce urmează liceele cu program de educație fizică. în acest sens, Ministerul învățămîntului în colaborare cu C.N.E.F.S. au luat o serie de măsuri.

în toate cluburile și în unele a- sociatii sportive mai puternice au fost organizate secții de copii și juniori. Remarc cluburile Steaua. Dinamo București, Petrolul, Rapid București, care — după ce multi ani și-au „împrospătat" efectivele, în principal pe seama aducerii' sportivilor de la alte asociații — au astăzi la gimnastică, fotbal, atletism, canotaj, handbal etc., puternice promoții de tineri din pepinierele proprii. Cu sprijinul. consiliilor locale pentru educație fizică și sport au luat ființă 176 de centre de inițiere și perfecționare a copiilor și tineretului în diferite ramuri sportive. Numeroși copii și juniori au fost trimiși în vacantele școlare în tabere de instruire sportivă de Ministerul învățămîntului, de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, de federațiile de specialitate.

Venind în întîmpinarea dorințelor exprimate de numeroși tineri și cadre de specialitate, au fost înființate federații pentru judo, patinaj și modelism. Se studiază posibilitatea dezvoltării puternice a sporturilor aviatice.De curînd au fost dezbătute cu antrenorii și jucătorii de fotbal problemele legate de ridicarea standardului acestei ramuri de sport, consi- derînd că principalul obiectiv al a- cestora îl constituie creșterea cantitativă și calitativă a procesului de instruire, orientarea de fond a acestui proces spre cele mai noi cuceriri pe tărîm internațional. Insistăm asupra faptului că antrenorii și jucătorii de fotbal sînt factorii direct răspunzători pentru obținerea rezultatelor dorite și așteptate de către opinia publică sportivă din țara noastră.Evidențiind unele din preocupările pentru dezvoltarea sportului de performanță, trebuie să arăt că de nenumărate ori Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, anali- zînd diferite laturi ale acestui domeniu de muncă, a scos în evidentă deficientele, lipsurile și cauzele care fac ca în unele ramuri sportive să înregistrăm stagnări de mai mulți ani 

(fotbalul, voleiul feminin, ciclismul, polo, multe probe atletice etc.). Cauzele sînt multiple : o bază de masă îngustă, instruire necorespunzătoare, lipsă de răspundere la conducători, antrenori și sportivi, toleranță fată de manifestările negative.— Ce obiective mai importante 
stau în atenția dv. pentru perioada 
următoare ?— Desigur, primul obiectiv este continuarea pregătirii sportivilor care vor reprezenta sportul românesc la marea Olimpiadă de vară ce se va deschide la 12 octombrie în. capitala Mexicului.Un loc de seamă în preocupările noastre îl ocupă întocmirea, conform legii, a planului de dezvoltare a sportului de masă și de performanță pe anii 1969—1970, în conformitate cu orientarea dată de Conferința* mișcării sportive și punînd de acord principalii indicativi ai planificării (bază materială, cadre, resurse financiare).îmbunătățirea activității de educație fizică și sport este legată, evident, în primul rînd de dezvoltarea bazei materiale. Trebuie schimbată apoi mentalitatea unor deținători de baze sportive care urmăresc numai realizarea de venituri, sau le folosesc în mod egoist, în interesul strict al echipelor lor. Se constată cu regret că și în această privință numeroase organe locale manifestă pasivitate, așteptînd fonduri și impulsuri de la centru. Fiind vorba de acțiuni gospodărești de interes local, este firesc ca inițiativa de a amenaja sau a construi terenuri sportive simple, necostisitoare să aparțină forurilor locale.Totodată, sîntem nedumeriți de faptul că, deși au dat promisiuni în repetate rînduri, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Economiei Forestiere au adus puține îmbunătății calității, sortimentului și cantității producției materialelor sportive. Pentru Ministerul Comerțului Interior, desfacerea unor astfel de articole reprezintă o preocupare cu totul neînsemnată.Sănătatea publică, prestigiul sportului românesc în arena mondială au nevoie să fie întărite continuu. Mișcarea noastră sportivă trebuie să cunoască un puternic avînt pe noile sale coordonate. Este firesc deci ca la realizarea multiplelor îndatoriri din acest domeniu al vieții sociale să-și dea nemijlocit contribuția toate forurile direct răspunzătoare.

Ion DUMITRII! '



Manifestări consacrate

Zilei de 23 August
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MOSCOVA. — La sediul asocia
ției „Znanie“ pentru R.S.F.S.R. a 
avut loc la 20 august o adunare 
festivă consacrată eliberării Româ
niei de sub jugul fascist. La adu
nare au participat Ana Țukanova, 
vicepreședinte al. Asociației de prie
tenie sovieto-română, și reprezen
tanți ai ambasadei române din 
Moscova.

N. K. Androsov, vicepreședinte 
al conducerii asociației „Znanie" 
pentru R.S.F.S.R., a vorbit despre 
dezvoltarea economiei și culturii 
României socialiste, despre priete
nia și colaborarea dintre cele două 
țări.

PEKIN. — Cu prilejul Zilei na
ționale a României, ambasadorul 
țării noastre la Pekin, Auțel Duma, 
a oferit marți seara o gală de filme 
de scurt metraj.

Au luat parte Giao Guan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Chineze, Li Cian, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Pan Cen-u, șeful Direc
ției relații externe din Ministerul 
Apărării, lucrători din aceste mi
nistere, activiști cu munci de răs
pundere ai Comitetului revoluțio
nar orășenesc Pekin, ai Asociației 
de prietenie cu străinătatea, ai Co
munei populare „Prietenia chino- 
română“, reprezentanți ai organe
lor centrale de presă.

Realizînd seria de trei emi
siuni consacrate cinematogra
fiei românești, Christian Mes
nil a încercat — după cum el 
însuși ne mărturisește — să 
înfățișeze imagini „din preisto
ria sa pînă la reușitele cele 
mai recente, aspectele ei esen
țiale". Prin „preistorie", Mes
nil înțelege începuturile cele 
mai îndepărtate, care se si
tuează în 1897, de unde ajun
ge pînă la „Răscoala", „Pădu
rea spînzuraților" și „Dumi
nică la ora 6".

Serialul „Cinematografia ro-

SCRISOAREA REPREZENTANTULUIPERMANENT AL ROMÂNIEI LA O. N. U.
Recunoașterea realităților 
istorice—premisă a realizării

securității în EuropaNEW YORK 20 (Agerpres). — Secretariatul Organizației Națiunilor Unite a difuzat ea document oficial al A- dunării Generale a O.N.U. o scrisoare a reprezentantului permanent al Republicii Socialiste România pe Iîngă Organizația Națiunilor Unite adresată președintelui Adunării Generale, Corneliu Mănescu, în care, din indicația guvernului român, se declară următoarele :„Guvernul Republicii Socialiste România consideră necesar să-și reafirme poziția binecunoscută, potrivit căreia una din realitățile istorice apărute și statornicite în urma celui de-al doilea război mondial este existența celor două state germane — Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei. Recunoașterea acestei realități este unadin premisele abordării raționale și

eficiente a problemelor păcii și securității în Europa.Republica Democrată Germană, stat independent și suveran, se afirmă ca un factor activ în relațiile internaționale. Guvernul său este singurul în drept să reprezinte Republica Democrată Germană în toate domeniile care țin de competența unui stat.Prin urmare, afirmația din scrisoarea din 17 iunie 1968 a reprezentanților Statelor Unite ale Americii, Franței și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, că «guvernul Republicii Federale a Germaniei este singurul guvern german ales în mod liber și legal și, în consecință, el este autorizat să vorbească în numele Ger-- maniei în calitate de reprezentant al poporului german în relațiile internaționale» este lipsită de temei".

I

PHENIAN. — La 
metalurgic Kansen a 
adunare prietenească 
zilei de 23 August. La 
luat cuvîntul directorul combina
tului și ambasadorul României, Ni- 
colae Popa.

Combinatul 
avut loc o 
cu prilejul 
adunare au

BERLIN. — La 19 august a avut 
loc, la ambasada Republicii Socia
liste România la Berlin o confe
rință de presă cu prilejul aniver
sării Zilei naționale a României.

Au fost prezentate realizările ob
ținute de poporul român în pe
rioada 1944—1968 și sarcinile tra
sate de Partidul Comunist Român 
și guvernul țării noastre în dome
niul politicii interne și externe a 
țării noastre, ■ . -

SANTIAGO DE CHILE. — Cu 
prilejul deschiderii săptămînii de
dicate aniversării Zilei naționale a 
României, Institutul de cultură chi- 
liano-român a organizat o gală de 
filme documentare. Au participat 
membri ai institutului și reprezen
tanți ai ambasadei române.

In aceeași seară, postul de tele
viziune al universității din Chile a 
dedicat un program României.

în Comitetul 
celor 18 state 
pentru dezarmare

20 — Agerpres. In șe- 
rnarți a Comitetului 

dezarmare, 
Sovietice,

GENEVA 
dința de 
celor 18 state pentru 
delegatul Uniunii Sovietice, A. 
Roscin, a prezentat textul decla
rației guvernului R.D. Germane cil 
privire la dezarmare. In decla
rație este definită poziția R.D. 
Germane față de Tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare și 
față de alte măsuri de dezarmare.

Intre altele, declarația relevă 
importanța creării unei zone de- 
nuclearizate în Europa centrală 
care ar include cele două state 
germane și sugerează ca R.D. 
Germană și R.F. a Germaniei să 
sprijine proiectele unor măsuri 
de dezarmare, în special de dezar
mare nucleară. Delegatul sovietic 
a subliniat, cu prilejul prezentării 
documentului amintit, interesul pe 
care îl manifestă guvernul R.D. 
Germane pentru promovarea ideii 
dezarmării și securității interna
ționale. A. Roscin a cerut ca de
clarația guvernului R.D. Germane 
să fie difuzată ca document ofi
cial al Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

Vizita în Algeriaa ministrului de externeal României
ALGER 20. — Corespondentul 

Agerpres, C. Benga, transmite : Mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, își conti
nuă vizita oficială în Algeria.

Luni seara, Abdelaziz Bouteflika, 
ministrul afacerilor externe al Al
geriei, a oferit un dineu în cinstea 
oaspetelui român. Din partea alge
riană au luat parte Rabah Bitat, 
ministru de stat, M. Marouzi, mi
nistrul muncii și prevederilor so
ciale,. Kacem, consilier la pre
ședinția consiliului revoluției, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe algerian și din 
alte instituții centrale algeriene, 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Alger.

Marțl dimineața, Corneliu Mă
nescu a depus o coroană de flori 
la mormîntul emirului'Abdelkader, 
erou național al poporului algerian.

In cursul aceleiași dimineți, mi
nistrul de externe român a avut o 
întrevedere cu M. Marouzi Said, 
ministrul muncii și prevederilor so
ciale. Apoi au continuat convorbi
rile cu ministrul afacerilor externe 
al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika. 
In cursul acestora . a fost abor
dată o largă gamă de probleme 
privind relațiile bilaterale și situa
ția internațională actuală.

La prînz, Corneliu Mănescu a 
fost oaspetele lui Noureddine Del- 
leci, ministrul algerian al comer
țului.

adaugat că Antonio Argui fusese omul său de încredere,

BOLIVIA

CORESPONDENȚA
DIN GENEVA

DE LA HORI A LIMAN

flrgueilas va fi judecat 
de un tribunal militar

!

mânească" este o coproducție 
a televiziunilor franceză, cana
diană, belgiană și elvețiană, la 
care și-a dat concursul și Stu
dioul București. El a apărut pe 
„micul ecran" al Elveției ro- 
mande, în întîmpinarea zilei 
de 23 August, și a reținut a- 
tenția unui mare număr de te
lespectatori. Christian Mesnil 
face o incursiune percutantă în 
evoluția celei de-a șaptea arte • 
în țara noastră, planul istoric 
interferîndu-se cu aprecierile 
de valoare, prin intermediul 
secvențelor din 
prin convorbiri 
suini de creație 
ca Liviu Ciulei.
șan. Ion Popescu-Gopo etc.

Emisiunea de la televiziunea 
elvețiană închinată aniversării 
Zilei naționale a României este 
un omagiu pentru cinemato
grafia noastră încă tînără, dar 
care — opinia este larg răs- 
pîndită — oferă garanția unei 
împliniri apropiate.

*

Fostul ministru de interne bolivian, Antonio Arguedas, va trebui să fie judecat de un tribunal militar, a anunțat președintele Rene Barrientos. Barrientos a adăugat că Antonio Arguedas, care ' nu mai există pentru el și,nu are intenția .de a-i vorbi. Această știre pare să dezmintă un anunț oficial publicat duminică în capitala țării potrivit căruia Arguedas urma să fie judecat de Congresul Național Bolivian.

HELSINKI 20 (Agerpres). — In legătură cu apropiata aniversare a 50 de ani de la întemeierea Partidului Comunist din Finlanda, la sediul Comitetului Central din Helsinki a avut loc marți o conferință de presă. Viile Pessi, secretarul general al P.C. din Finlanda, Aarne Saarinen, președintele partidului, și Anna Liisa I-Iuvenen, președinte al comitetului de organizare . a festivităților consacrate aniversării, au expus în fața ziariștilor finlandezi și străini pregătirile ce se fac în vederea sărbătoririi jubileului. Printre altele, se prevede deschiderea unei expoziții consacrate istoriei P.C. din Finlanda, organizarea unui seminar pe tema „P.C. din Finlanda-Revoluția-Tinere- tul“ și convocarea unei ședințe plenare jubiliare a Comitetului Central al P.C. din Finlanda. Vor avea

Ioc, de asemenea, depuneri de coroane la mormintele veteranilor mișcării comuniste finlandeze, un mare miting într-o piață publică din Helsinki de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, manifestații festive pe străzile capitalei și o adunare festivă în cadrul căreia Aarne Saarinen, președintele P.C. din Finlanda, va prezenta un raport cu privire la a 50-a aniversare a partidului.La conferința de presă s-a făcut cunoscut că la festivitățile consacrat- , te aniversării P.C. din Finlanda iav parte reprezentanți a 14 partide fră^" țești. Partidul Comunist Român este reprezentat de o delegație compusă din Gheorghe Stoica, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Grigore Comartin, secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R.

filme, ca și 
asupra proce
ed realizatori 
Mircea Mure-

Potrivit știrilor parvenite de la 
Capetown, studenții de la univer
sitatea din acest oraș au refuzat 
să se supună Ordinului premierului 
sud-african Vorster de a „restabili 
ordinea" pe teritoriul orășelului 
universitar. Sute de tineri de 
Universitatea din Capetown 
află de cinci zile în clădirea 
ministrativă a universității, unde 
au declarat grevă în semn de pro
test împotriva revocării profeso
rului african Archie Mafeje. ■

în fotografie : O manifestație de 
solidaritate a studenților din Jo
hannesburg cu colegii lor din Ca
petown.

la
se

ad- Llți 19 patriofi rhodesieni vor fi deferiți săptămîna aceasta înaltei Curți de Justiție de la Salisbury, fiind acuzați că au posedat arme. In virtutea legislației excepționale promulgate de autoritățile rasiste, ei sînt pasibili de a fi condamnați .la moarte.Atentat nereușit. Misuel Angelo Burlli Rivas, candidat la viitoarele alegeri prezidențiale din Venezuela, a fost ținta unui atentat

nereușit în localitatea Tejeria în. timpul unui miting electoral. Autorul atentatului nu a putut fi prins. Poliția a arestat mai multe persoane suspecte.în cadrul ședinței Comisiei militoe de armistițiu diiî Coreea, desfășurată la Pan- munjon, reprezentantul R.P.D. Coreene a protestat împotriva actelor provocatoare comise în zona demili-

Interviu cu NGUYEN DUC VAN
șeful Reprezentanței permanente a Frontului Național de Eliberare din 

Vietnamul de sud în România

Zilele trecute a sosit la București Nguyen Duc Van, șeful Repre
zentanței permanente a Frontului Național de Eliberare din Viet
namul de sud. Domnia sa a răspuns cu multă amabilitate solicitării 
noastre de a prezenta cititorilor „Scinteii" unele secvențe din lupta 
eroică a forțelor patriotice sud-vietnameze împotriva intervenționiș- 
tilor, pentru libertate și independență Interlocutorul s-a referit, la 
început, la semnificația înființării unei reprezentanțe permanente a 
F.N.E. în țara noastră, la sprijinul și solidaritatea internaționalistă a 
României socialiste cu lupta dreaptă a poporului din Vietnamul de 
sud.

— In lupta sa împotriva agresorilor 
americani, pentru salvarea najională, 
populația Vietnamului de sud benefi
ciază continuu de simpatia, sprijinul și 
ajutorul important din partea guvernu
lui, partidului comunist, a poporului 
român — a spus domnia sa. După 
cum se știe, în noiembrie 1965 o de- 
legajie a Frontului National de Elibe
rare din Vietnamul de sud a efectuat 
o vizită de prietenie în jara dv. Dele- 
gafia F.N.E. a fost primită de Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român, a avut convorbiri cu membri 
ai guvernului, cu reprezentanți ai unor 
organizații politice și de masă. In 
timpul vizitei s-a hotărîf, de comun 
acord, crearea în România a unei 
reprezentante permanente a F.N.E., act 
de natură să contribuie la întărirea și 
dezvoltarea legăturilor de prietenie și 
de solidaritate frățească dintre popu
lația Vietnamului de sud și poporul 
român.

armatei de eliberare și ale poporului 
au făcut să eșueze toate planurile stra
tegice ale dușmanului. Forfele noastre 
armate au declanșat prin surprindere 
lupte în preajma și în interiorul celor

sume care depășesc orice precedent, .. 
folosind o cantitate de bombe și de 
obuze mai mare deeîf cea pe care au 
folosif-o în cursul celui de-al doilea 
război mondial pe teatrele de opera
țiuni din Europa și Pacific.

Cele șase luni de lupte generali
zate ne-au 
extrem de 
în legătură 
fice 
ban 
felul cum 
forțele noastre.

Pe plan politic, relevăm 
foarele trăsături esențiale ale 
lei etape : ridicarea la luptă a mase
lor populare — o luptă care devine din 
ce în ce mai viguroasă —, antrenarea 
alături de F.N.E. a unui număr important 
de funcționari, soldați și ofițeri ai admi- 
nistrației-marionefă. Rîndurile armatei 
saigoneze se dezagregă tot mai mult. 
Clica lui Thieu-Ky este și ea roasă de 
contradicții și se destramă. In încercarea

de

îmbogățit cu învățăminte 
prețioase. Sînf învățăminte 
cu diferite combinații tac- 
luptă in 

rural, în 
să folosim

mediul 
Ipgătură 
mai

ur- 
cu 

eficient

Pe plan economic, dușmanul frece 
prinfr-o criză gravă; pierderea unei 
importante zone rurale, discontinuitatea 
transportului, 
merțului 
blate de corupție, ce inflație. Se 
de asemenea, că de cîțiva ani 
nomia și finanțele americane au 
slăbite de războiul de agresiune, 
războiul cel mai costisitor pe 
l-au dus'vreodată S.U.A.

, ruina industriei și a co
in centrele urbane sînt du- 

știe, 
eco- 
fost 
Este 
care

i
urmă- 
actua-

— Care este semnificația creării 
Alianței forțelor naționale demo
cratice și pașnice din Vietnam pen
tru lupta de eliberare din Vietna
mul de sud l

— Conferinja din ap'rilie a forjelor 
nafionale democratice și pașnice din 
Vietnamul de sud a avut loc în apro
pierea Saigonului. Aceasta a adoptat un 
program de ac(iune prin care se cere 
guvernului S.U.A. să pună capăt războ
iului, să retragă de pe teritoriul Vietna-

ziție justă a fost aprobată de toate po
poarele din lume, inclusiv de poporul 
american. Agățîndu-se însă de ideea 
așa-zisei „agresiuni a Vietnamului de 
nord", reprezentantul american Harri
man se încăpăfînează să pretindă „re
ciprocitate" pentru încetarea completă 
a bombardamentelor asupra R. D. Viet
nam. Toată lumea știe însă că Vietna
mul este unic, că poporul vietnamez 
este unic. A afirma că vietnamezii din 
nord întreprind o agresiune împotriva 
vietnamezilor din sud nu este decît un 
sofism menit să camufleze agresiunea 
americană, intensificarea și prelungirea 
agresiunii. Poziția noastră este fermă. 
Americanii trebuie să pună capăt 
războiului de agresiune, trebuie să-și 
retragă toate trupele, să recunoască 
F.N.E. din Vietnamul de sud ca repre
zentant autentic al populației sud- 
vietnameze, să lase poporul vietnamez 
să-și rezolve singur propriile probleme, 
fără amestec din afară. Programul nos
tru corespunde aspirațiilor populației 
sud-vietnameze, corespunde Acorduri
lor de la Geneva,<

Reterindu-se în continuare la 
ajutorul și solidaritatea forțelor 
progresiste din Întreaga lume față 
de lupta dreaptă a poporului din 
Vietnamul de sud, interlocutorul a 
spus :

— V-am ruga să prezentați ci
titorilor noștri unele aspecte ac
tuale ale luptei forțelor patriotice 
sud-vietnameze împotriva inter- 
venționiștilor americani.

— Începînd de la 30 ianuarie 1968 
forțele armatei de eliberare și popu
lația sud-vietnameză au declanșat 
atacuri generalizate și simultane. Cu a- 
ceasta, războiul din Vietnam a intrat 
într-o nouă fază, în clocotul luptei ri- 
dieîndu-se, practic, întreg poporul din 
Vietnamul de sud. In primele șase luni 
ale anului am repurtat victorii fără pre
cedent pe toate planurile. Pe plan 
militar, forțele armatei de eliberare, 
împreună cu populația, au scos din 
luptă un mare număr de soldați ina
mici, au distrus cantități importante de 
materiale de război.

Atacurile generalizate ale forțelor

mai importante cenfre urbane. De a- 
ceea, americanii s-au plasat într-o pos
tură defensivă, aflîndu-se, cum au recu
noscut ei înșiși, într-un tunel fără ieșire. 
Nimic nu este mai grăitor în acest sens 
ca înlocuirea generalului Westmoreland 
din funcția de comandant suprem al 
trupelor americane din Vietnamul de 
sud, părăsirea importantei baze de la 
Khe Sanh, asedierea Saigonului.

Dacă mai înainte strategia americană 
era de „a distruge și a pacifica”, acum ei 
au abandonat-o pentru a adopta o alta, 
care constă în a fine sub control, cu 
orice preț, principalele orașe și căile de 
comunicație. Această nouă strategie, 
care a fost adoptată după înlocuirea ge
neralului Westmoreland, se numește „a 
curăța pentru a menține", ceea ce^ se 
traduce prin eforturi disperate de a 
feri pozițiile ce le dețin de atacurile 
concentrice alfe forțelor patriotice.

în pofida celor peste o jumătate de 
milion de militari puternic înarmați pe 
care-i au în Vietnamul de sud, S.U.A. 
n-au reușit să apere centrele urbane și 
nici să asigure sșcuritatea Saigonului. 
începînd cu luna octombrie, americanii 
au suferit înfrîngeri după înfrîngeri, fără 
să poafă lansa un contraatac. Și aceasta 
într-un moment în care au aruncat 1n 
luptă efective impresionante, cheltuind

de a supraviețui, ea îi suprimă pe toți 
cei care i se împotrivesc. In timp ce 
Thieu și Ky se sfîșie între ei cu vio
lență, șefii provinciilor și ai districtelor 
își abandonează posturile, căufînd refu
giu la orașe.

O dată cu lărgirea zonei eliberate, 
peste un milion de oameni au fost 
smulși terorii inamicului. Puterea revo
luționară a fost instaurată în acest an 
in alte sute de comune și sate. In re
giunile eliberate sporește producția, se 
desfășoară o vie activitate social-cul- 
turală. Prestigiul și influența F.N.E. în 
orașe cresc continuu. Programul revo
luționar al acestuia, publicat cu un an 
în urmă, este aprobat cu căldură de 
toate păturile sociale, devenind credin
ța și speranța întregii populații a Viet
namului de sud. Trupele armatei de 
eliberare ajută populația în procesul 
de producție. Populația acceptă toate 
sacrificiile și privațiunile pentru a asi
gura hrana forțelor ei armate, aflate în 
încleștare cu dușmanul.

Cînd am părăsit Vietnamul de sud 
pentru a veni în România, știam că avu
seseră loc alegeri în 379 de sate din 
cele 2 100 cîte există în total în Viet
namul de sud. Alegerile continuă să se 
desfășoare pînă vor cuprinde întreg 
teritoriul eliberat.

mului de sud trupele americane și 
aliate, să desființeze bazele militare, să 
respecte independența și suveranitatea 
Vietnamului de sud conform Acordu
rilor de la Geneva din 1954. Asffel, 
crearea Alianței forțelor naționale de
mocratice și pașnice din Vietnam a lăr
git frontul de uniune națională care 
luptă împotriva agresorilor americani, 
pentru salvarea ființei naționale. înfiin
țată numai de cîteva luni, această or
ganizație a cunoscut o rapidă dezvol
tare. Ea grupează pături largi sociale 
din orașe, intelectuali, ingineri, profe
sori, scriitori, ziariști, studenți și1 chiar 
industriași și proprietari funciari.

— Care este părerea dv. asu
pra convorbirilor de la Paris din
tre reprezentanții R. D. Vietnam 
și ai guvernului S.U.A. I

— F.N.E. a declarat că sprijină po
ziția guvernului R. D. Vietnam față de 
convorbirile, oficiale de la Paris. S.U.A. 
trebuie să înceteze necondiționat bom
bardamentele și orice alte acte de 
război împotriva întregului teritoriu a1 
R. D. Vietnam pentru a se putea dis
cuta asupra altor probleme care inte
resează cele două părți. Această po-

— Lupta noastră împotriva agresori
lor americani, pentru salvarea ființei na
ționale este închinată unei cauze drep
te. De aceea, ea s-a bucurat de la în
ceput de simpatia și ajutorul tuturor 
popoarelor din lume, în primul rînd al 
popoarelor din țările socialiste. In ce 
privește România, ajutorul acordat popu
lației sud-vietnameze este prețios și 
eficient ZAișcarea de sprijinire a 
luptei poporului din Vietnamui de sud 
ciștigă pe zi ce frece în amploare și 
profunzime, îmbrăcind formele cele mai 
variate, 
o luptă 
bucurat 
contăm 
învinge 
mod deosebit 
țărilor socialiste 
progresiste din lume.

Știm foarțp bine că lupta noastră 
este strîns legată de lupta tuturor po
poarelor din lume pentru independență, 
pace, demociație și progres social. 
Sînfem conștienfi de, sarcina noastră $i 
știm foarte bine 
este strîns legată 
tuturor popoarelor 
lismului, împotriva 
opresiune.

Regele Olav al V~lea al Norvegiei l-a primii pe »a Șpfliak, președintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, care se află în vizită oficială în Norvegia. Cu acest prilej a avut loc o convorbire referitoare la relațiile dintre cele două țări.La Palatul Congreselor din Kremlin deschis lucrările cea de-a 7-a conferință mondială a energeticienilor. Participă circa 3 000 de delegați și oaspeți din peste 60 de țări, printre care și țara noastră. Conferința, care va dura cinci zile, va examina diferitele aspecte ale problemei resurselor energetice mondiale și folosirii lor spre binele omenirii.Banca mondială » acordal un împrumut de 16 milioane dolari băncii de investiții iugoslave, sumă ce va fi folosită pentru finanțarea importurilor de echipamente industriale — transmite agenția Taniug. împrumutul este acordat pe o durată de 14 ani, cu o dobîndă anuală de 6,5 la șută.Poporul ungar a sărbătorit „Ziua constitației". cu acest prilej, în mai multe orașe ale țării au avut loc adunări populare la care au luat cuvîntul conducători de partid și de stat. Vorbitorii au relevat succesele obținute în ultimii ani de poporul ungar în construcția socialistă.Jean Yonnel, decanul de vîrstă al teatrului francez, a încetat din viață în vîrstă de 77 de ani. Născut la București în 1891, Jean Yonnel și-a făcut debutul ca actor alături de Sarah Bernard. In afară de marile sale succese în teatru, Jean Yonnel a jucat în numeroase filme.

tarizată de partea adversă prin trimiterea în această zonă a unor persoane înarmate și introducerea de arme și muniții.

Așa noroc

Niciodată în istoria omenirii 
de eliberare națională nu s-a 

de un sprijin afît de larg. Noi 
pe forțele noastre pentru a-i 
pe agresori, însă apreciem în 

ajutorul inestimabil al 
și al tuturor forțelor

In Spania există o veche tra
diție a diplomației estivale. In 
timpul lunilor de vară, minis
trul de externe (de mai multă 1 
vreme dl. Castiella) se instalează ' 
la San Sebastian, iar eleganta sa 
reședință, „La cumbre" („Cul
mea") devine astfel un punct de 
întîlnire unde se înnoadă și se 
deznoadă proiecte și combinații 
diplomatice mai mult setu mai 
puțin reușite.

Tradiția nu a fost ruptă nici 
vara aceasta. Dimpotrivă, „di
plomația de vacanță" a fost deo
sebii de activă la „Culmea". Mo
tivele ? Acestea sînt bazele mili
tare americane din Spania *) pen
tru care Madridul se pregătește 
să se tîrguiască din nou cu Wa
shingtonul. Acordul bilateral asu
pra acestor baze, semnat în anul 
1953, expiră la 26 ale lunii vii
toare. Reînnoirea sa —- dorită 
foarte mult de S.U.A., dar specu
lată de Spania — anunță nego
cieri dificile la sfîrșitul lunii sep
tembrie.

Pentagonul este conștient de 
faptul că datorită retragerii Fran
ței din N.A.T.O. valoarea strate
gică a Spaniei a crescut. Tocmai 
de aceea, S.U.A. doresc nu numai 
menținerea vechilor baze, ci și 
crearea uneia noi, la 200 de ki
lometri de Gibraltar. Dar, pentru 
a face să scadă prețul cerut de 
Madrid, Washingtonul susține că 
bombardierele-gigant nu mai de
colează de pe aeroporturile spa
niole după accidentele de la Pa
lomares și Thule, rolul acestor 
aeroporturi fiind în scădere și da
torită dezvoltării tehnicii rachete
lor.

Se pare că Madridul nu s-a lă
sat amăgit. Cotidianul american 
„International Herald Tribune" 
anunța zilele trecute că Spania a 
cerut S.U.A. sporirea ajutorului 
militar de la 10 la 200 milioane 
de dolari pe an (ceea ce înseamnă 
un miliard de dolari în cei cinci 
ani cit se speră să fie prelungit 
acordul). „Nota de plată" mai cu
prinde ajutor diplomatic în dis
puta anglo-spaniolă asupra Gi- 
braltarului, în negocierile Spaniei 
cu Piața comună, precum și unele 
facilități de ordin economic.

După cum se poate constata 
fără dificultate, prețul cerut de 
Madrid nu este de ici, de colo. 
Cercurile, militare spaniole au fost 
tentate să numească bazele ame
ricane „purtători ai norocului" 
pentru Spania. Trebuie însă fă
cută o precizare. Care noroc P 
Acela de a fi supraviețuit acci
dentului nuclear de la Paloma
res ? Așa noroc mai rar I

că victoria noastră 
de lupta comună a 

împotriva impera- 
tufuror formelor de

Dumitru ȚINU

Ca urmare a inundațiilor, portul 
indian Surat a fost în cea mai 
mare parte acoperit cu apă. Pen
tru salvarea miilor de sinistrați a 
fost necesară intervenția unităților 
armatei indiene. In fotografie : o 
stradă din orașul Surat aflată încă 

sub apă

*) Este vorba de bazele aeriene și navale de la Torrejon de Ardaz, Maron de la Fontera, Sa- ragosa și Rota.
Gh. C.
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