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In ansamblul măsurilor de primă însemnătate pentru creșterea eficientei activității economice, reducerea cheltuielilor materiale — atît în privința ponderii în valoarea producției, cît și ca nivel pe unitatea de produs — are un rol esențial. A- ceastă sarcină de jnare importanță economică a fost subliniată în repetate rînduri în documentele de partid și de stat și, prin acuitatea ei, depășește sfera intereselor unei întreprinderi sau alteia, ea punindu-se din plin la nivelul ramurilor, al întregii economii naționale. Este știut că sporirea venitului național, factor hotărîtor al progresului tehnic și economic, al creșterii bunăstării oamenilor muncii, este condiționată de volumul cheltuielilor materiale cu care se obține producția. Tocmai de aceea, înțelegerea pe deplin, de către toate întreprinderile, a necesității după care susținerea ritmurilor de dezvoltare a economiei naționale și creșterea nivelului de viață al poporului trec prin nivelul cheltuielilor materiale, presupune aplicarea consecventă a indicațiilor partidului și statului în acest domeniu, o puternică opinie de masă împotriva celor ce mai risipesc și nu gospodăresc cu grija cuvenită resursele și valorile puse la dispoziție de stat, încredințate spre o administrare cit mai eficientă și rentabilă.O asemenea opinie de masă are create condiții să se afirme din ce în ce mâi mult. Ea este promovată de proiectantul din fața planșetei, de muncitorii, inginerii și economiștii din sfera producției materiale, de oamenii de știință care, în dorința lor de a asigura introducerea șl extinderea neîntreruptă a soluțiilor de mare valoare economică, văd interesele generale și aplică creator, exigent, relația dintre nivelul cheltuielilor și ridicarea nivelului de trai. Dovada acestor eforturi competente se face simțită în marea majoritate « întreprinderilor și organizațiilor e- conomice, precum și în instituțiile bugetare. Referindu-se numai la beneficiile peste plan obținute în semestrul L trebuie spus că ele — pe

ansamblul Industriei republicane —• se cifrează la circa 900 milioane lei, că toate ministerele s-au străduit și au reușit să valorifice mai rațional resursele materiale și bănești. Succesele acestea au la bază hotărîrile Congresului ai IX-lea și ale Conferinței Naționale a P.C.R. și atestă încă o dată justețea politicii economice a partidului și statului în desăvîrșirea construcției socialiste.Militînd, traducerea Conferinței Naționale a P.C.R. privind creșterea eficienței activității economice, recent conducerea de partid și de stat a trasat sarcina organizării în toate întreprinderile și unitățile economice a unei mari acțiuni îndreptate spre identificarea cît mai completă, de adîncime, a rezervelor existente în domeniul reducerii cheltuielilor materiale și atragerea acestora în circuitul economic. Acțiunea se circumscrie indicației formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- vîntarea rostită la plenara C.C. al P.C.R. din 19 iunie a.c., în care se spune : „După încheierea primului semestru, toate ministerele și întreprinderile, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, trebuie să a- nalizeze în colegii, în comitetele de direcție, rezultatele obținute pe linia rentabilizării activității economice și să elaboreze măsuri concrete pentru creșterea eficienței economice a fiecărei întreprinderi și fiecărui produs, pentru reducerea cheltuielilor de producție șl creșterea productivității muncii". Totodată, această largă acțiune vine să întărească și să adîn- cească eforturile și preocupările din acest an ale specialiștilor chemați să rezolve, în continuare, cu ajutorul colectivelor din întreprinderi, problemele de organizare științifică a producției și a muncii.De la bun început se poate spune că marea majoritate a întreprinderilor au acordat și a- cordă importanța necesară acestei acțiuni. Investigațiile și lucrările, în general, s-au axat pe analiza critică a consumurilor specifice de materii prime, materiale și com-

bustibil — elemente cu pondere însemnată în totalul cheltuielilor materiale. Concomitent, s-a manifestat o atenție sporită și față de modul în care sînt folosite fondurile fixe, față de nivelul cheltuielilor pentru reparații, cele ocazionate de transportul intern, valorificarea deșeurilor tehnologice. Opinia specialiștilor, a colectivelor de muncitori, tehnicieni și economiști a funcționat exigent, cu inițiativă. Soluțiile preconizate vizează, într-adevăr, resurse de mare valoare, capabile să asigure economisirea materiilor pri-
Gheorghe ȘICA
director adjunct în Comitetul 
de Stat al Planificării
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Luni dimineața au început la Palatul Marii Adunări 'Naționale lucrările celui de-al XII-lea Congres internațional al viei și vinului. La această manifestare de prestigiu a viticulturii mondiale iau parte aproape 200 de specia-
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cercetăriAustralia, Austria, Bulgaria, Cehoslovacia,Franța, R. F. a Germaniei, Grecia, Italia, Iugoslavia, Israel, Japonia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Republica Arabă Unită, România, , Tunisia, U.R.S.S. Iau

PLOIEȘTI. — Colectivul Fabricii de ciment din Comarnic a ■ livrat exportului primele cantități de cimenturi colorate — verde și negru — din producția industrială. Realizate pentru prima dată la noi în țară, noile mărci de cimenturi, cu rezistență mare, sînt solicitate îndeosebi la construcția de locuințe.(Agerpres)

E greu, dacă nu chiar imposibil, să-ți reprezinți azi timpul cînd Dunărea — fără cheiuri și diguri — curgea liberă la vale, înecînd, anual, fecundele cîm- pii ale Insulei Brăilei, transformate în baltă.Și totuși, abia cu cîțiva ani în urmă, întreg teritoriul acesta de 76 800 ha — cuprins între „Dunărea vapoarelor" și cea „Veche", zisă „Brațul Mă- cinului" — forma numai în mod teoretic și abstract o insulă, fiind de fapt BALTĂ. Un acolit al Dunării, supapa și odrasla ei, a- gregat de ghioluri, iezere, jepși, privaluri și sahale, supuse regimului de „viituri" și retrageri a apelor. Desigur, locurile erau de un pitoresc justificînd sentimentală a oricărui vizitator. în urmă cu cîțiva ani, într-o carte de reportaje despre Brăila, scrisesem eu însumi o cordială și sentimentală a bălții.Au trecut tru ani de cronicarul e obligat azi să se rectifice fundamental, luînd în evidență transformări substanțiale ce se a- seamănă într-o oarecare măsură cu îndepărtate procese de schimbare a reliefului petrecute în negura timpului. Zic într-o oarecare măsură, fiindcă aici n-a fost vorba de un cataclism al stihiilor. Nu forța oarbă a naturii și-a spus cuvîn- tul în această nouă geneză, ci dîrzenia oamenilor, încordarea minții și a brațelor care au îndiguit balta. au drenat-o, au îndepărtat stuful și sălciile transformînd-o într-o insulă de pămînt ferm și roditor, într-un mic dar veritabil Bărăgan.Lupta omului cu apa— încleștarea epică dintre acesta și forțele .naturii — a început în primăvară lui' 1964. în mai, o dată cu păsările migratoare venite din stufărișurile tainice ale Deltei Nilului, Balta Brăilei a fost dinamizată de mii de oameni și de sute de mașini terasiere grele— buldozere, gredere, tractoare. autocamioane și basculante —

care au transformat locurile într-un vast și modern șantier industrial. 9 000 000 m c de pămînt, săpați și transportați pe dig, a- tît din zona exterioară cît și din interior, pe o lungime de 155 km, aproape cît distanta dintre Brăila și București, mărginind o incintă de circa 72 000 hectare ! In 240 de zile de epopee — balta s-a transformat în Insula Mare a Brăilei. Iar digul a fost actul de naștere al insulei, certitudinea noului relief. Satele și cătunele din jur — Mărașu, Tăcău, Băn- doiu de pe malul Vîl- ciului, sau Blasova, Titcov, Bou, de pe Dunărea Veche — și-au mutat vatra în incintă, la adăpostul digului. Cele două mii de familii au trăit pentru prima oară. în primăvara lui 1965, fără spaima că apa le va inunda locuințele.Realitatea insulei trebuia însă confirmată metru cu metru, pas cu pas ; pămîntul smuls apelor trebuia redat culturilor agricole. Uriașe lacuri (Pațiu, Șerbanu, Vel- ciu, Crăvioara, Corei), sute de jepși și mlaștini, numeroase privale și gîrle — (Fi- lipoiu, Scurtu, Coro- tișca, Armanu, Ru- șeava etc.), întinse pe 12 300 hectare, marcau încă dăinuirea bălții, iar vaste suprafețe de păduri, de stufăriș și de vegetații submerse, puneau stavilă dorinței oamenilor a face agricultură.Și iată, totuși, azi, din suprafața tală arabilă —63 100 hectare, ce va fi atinsă la sfîrșitul lui 1970 — se află în cultură peste 40 000 ha (60 la sută), iar anul viitor vor mai intra în circuitul agricol încă zece mii hectare. Dar pentru asta a fost nevoie să se facă ample lucrări L" _____ liorații. întreg terito
riul din împărțit de desecare : Filipoiu, Gemenele, Bălaia, Mai- canu, Titcov, Salcia și Zăton. S-a săpat o întinsă canale drenaj acum(in final, în 1980,

vor atinge o de 2500 km, cît lungimea Dunării de la izvoa- < re pînă la mare !). <Au trecut zile, luni, « ani... De muncă tena- < ce. îndîrjită. De epo- 4 pee. Și miracolul s-a < împlinit ! Balta a dis- < părut treptat, iar în :4 locul ei s-a statornicit < insula — Insula Mare < a Brăilei, devenită < cea mai mare între- < prindere agricolă de * stat din țară. Pe so- < lurile care în urmă , cu cîțiva ani nu cu- < noscuseră decît mîn- « gîierea apelor au în- * ceput să apară, prin- * tre scoici și cochilii , de melci, lanuri de < porumb ce pot asevn- < de un om călare, cui- •« turi viguroase de floa- rea-soarelui, cu capi- « tule cît „roata caru- lui". Fosta baltă s-a 4 transformat în „Insula < porumbului" și a „ră- « săritei"... «
Digul santinelă lei. Marea feerie înce- < pe chiar de aici, de la , dig. De pe coama lui < zărești nesfîrșita suc- < cesiune a lanurilor. Ca * și cînd un personaj fa- j bulos a deschis toate ' ecluzele vegetației, , verdele lichid al cultu- < rilor se revarsă ca o mare peste cîmpia vas- " tă a insulei. O mare ‘ vegetală, în care toate , nuanțele de verde își < amestecă valurile.Pe aceste soluri alu- j vionare, formate prin , acumulări milenare de . mîl, porumbul și-a gă- < sit temei pentru a • crește falnic. Lanurile ' lui ating ușor înălți- j mea de peste doi me- . tri, fiecare tulpină dă < cîte 2—3 legături de ■ rod, ceea ce justifică * prognozele optimiste j despre producții boga- ' te și recolte record. < Dar oamenii din insu- < lă — care cu perseve- < rență și sistematic au * devenit niște adevă- j rați „tehnicieni ai vi- ‘ sului“ — n-au avut de < înregistrat doar victo- • rii. După primele re- < zultate spectaculoase ' au început să apară ‘ dificultățile. Porumbul , ridica problemele lui. < Pămîntul insulei, de < asemenea. Problemele ’< pămîntului, legate de ’

Pe baza măsurilor luate de con-_ ijucerea partidului în direcția perfecționării activității de organizare și funcționare a organelor locale ale puterii de stat, s-au înlăturat verigile intermediare, a fost creat un aparat mai suplu, mai operativ, mai dinamic, mai în măsură să acționeze în raport cu cerințele vieții, expri- mînd cu putere spiritul novator, rațional care stă la temelia întregii acțiuni de organizare administrativ- teritorială a țării. In noile condiții, comitetele executive ale consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale reușesc să cunoască mai bine situația de pe teren, sînt în măsură să intervină în mod direct și nemijlocit, la fața locului, pentru rezolvarea problemelor din toate domeniile de activitate. Competența și operativitatea devin în tot mai mare măsură trăsături de bază ale stilului și metodelor de muncă ale organelor locale ale administrației de stat.Pentru a răspunde imperativelor actuale, esențială este alegerea problemelor — potrivit sarcinilor imediate și de perspectivă — ce urmează a fi analizate în ședințe de comitet executiv sau în sesiuni, instruirea, în directă legătură cu acestea, a cadrelor, stabilirea tematicilor de control și îndrumare. Totodată, deplasarea pe teren a membrilor comitetului executiv și a aparatului are un caracter organizat, în așa fel îneît să acoperim tot teritoriul, să cuprindem și să rezolvăm problemele evi- tînd orice paralelism, să folosim rațional timpul și mijloacele de care dispunem.Vom încerca să ilustrăm, prin cî- teva exemple, cum s-au concretizat în activitatea noastră principiile la care ne-am referit. Bunăoară, la începutul lunii martie, comitetul executiv al consiliului popular județean, pornind de la necesitatea unor legături directe cu unitatea administrativă de bază — comuna, a luat în discuție îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor și a circulației rutiere, îndeosebi în nordul județului. Discuția a avut loc după ce, în prealabil, membrii comitetului executiv, însoțiți de specialiști, au vizitat personal traseele, au văzut cum se realizează legăturile între comune și sate, care este starea drumurilor. In

Constantin DĂSCĂLESCU
prim-secretar

al Comitetului județean de partid 
președintele Comitetului executiv 
aî Consiliului popular provizoriu 

Galați

urma acestei documentări, comitetul executiv a trecut la redistribuirea fondurilor pentru construcții, amenajări și întrețineri de drumuri, stabilind un plan concret de lucru. S-au luat măsuri de modernizare a drumului Bujor — Vîrlești — Drăgu- șeni — Matca — Tecuci prin începerea, în acest an, a unor lucrări as- faltice ușoare, urmînd ca în 1969 lucrările să continue pe încă 15 kilometri. în felul acesta, între municipiul Tecuci și orașul Bujor se va asigura o arteră corespunzătoare d« circulație. în general, au fost alocate fonduri care să permită, în acest an, întreținerea a 595 km drumuri și 258 metri liniari de poduri. Pentru asigurarea forței de muncă și folosirea rațională a fondurilor alocate în fiecare comună, execuția contribuției voluntare a fost eșalonată, precizîndu-se termene și puncte de lucru. Faptul că s-a acționat operativ și organizat a dus la folosirea rațională a fondurilor, la executarea unui volum mai mare de amenajări și întrețineri de drumuri, la deschiderea de trasee noi, îmbu- nătățindu-se astfel transportul de călători și mărfuri.în același mod ne-am preocupat de electrificarea rurală, domeniu în care au existat neajunsuri mai ales în ce privește aprovizionarea cu materiale. Ca o concretizare a cunoașterii precise a situației de pe teren, menționăm intervenția operativă a comitetului executiv al consiliului popular județean pe lîngă Ministerul Energiei Electrice, în urma căreia s-a aprobat suplimentar construcția liniei de medie tensiune Măică- nești—Nămoloasa, lucrare care se și află într-un stadiu avansat de execuție. Cum în această direcție era necesar și sprijinul pe plan local, valorificarea resurselor existente, mai ales pentru procurarea de

stilpt, în primavara acestui an s-au depistat posibilitățile de care dispunem, asigurîndu-se într-un timp scurt peste 2 500 de stîlpi, care au fost folosiți la extinderea rețelej de joasă tensiune pe o distanță de 75 kilometri. Totodată, s-au luat măsuri pentru executarea stîlpilor din beton, fiind specializată în acest scop una din secțiile industriei locale.Mai mult timp pe teren, mai puține convorbiri telefonice, reducerea dispozițiilor și circularelor scrise, cu caracter general, ajutor concret la fața locului, nu din fuga mașinii și numai prin „bună ziua" și „cum vă descurcați" — iată ce avem permanent în vedere. Cum răspundem a- cestor deziderate ? In primul rînd, prin repartizarea, pe bază de grafic, a membrilor comitetului executiv pentru a participa Ia ședințele de comitet executiv și sesiunile unor consilii comunale, la organizarea și conducerea unor acțiuni economice și social-culturale. în această repartizare se ține seama de problemele ce se urmăresc și de preocupările de specialitate ale membrilor comitetului executiv, asigurîndu-se astfel o îndrumare competentă și rezolvarea operativă a sarcinilor. Printre altele,

Spania, S.U.A., Suedia, Turcia, Ungaria și parte, de asemenea, reprezentanți ai unor organizații internaționale economice și de specialitate.La ședința festivă de deschidere au participat Iosif Banc, vicepreședinta al Consiliului de Miniștri, Vasile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Cosma, prim- vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, conducători ai unor instituții centrale, institute de cercetări științifice și de învățămînt superior, ai unor organizații obștești.Lucrările congresului au deschise de prof. David președintele comitetului organizare.în numele guvernului Socialiste România, tovarășul Iosif Banc a adresat un călduros bun venit reprezentanților științei și practicii vitivinicole din cele cinci •continente la cel de-al XII-lea Congres internațional vinului.Eveniment de seamă cultura mondială — a torul problemele de mare actualitate ce figurează pe agenda sa, un prilej de discuție largă a variatelor aspecte științifice, tehnice.și practice ale viticulturii și vinificației, o confruntare liberă a opiniilor, o- rientărilor noi și mai ales a rezultatelor dobîndite în ultima perioadă de timp.Ca țară membră a Oficiului internațional al viei și vinului, Ro-

Din toate colțurile țării, pe adresa Comitetului Central al P.C.R., 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, continuă să sosească nu
meroase telegrame și scrisori prin care organe și organizații de 
partid, colective ale unor întreprinderi și instituții, oameni de cele 
mai diferite profesii și vîrste își exprimă profunda lor încredere în 
politica externă principială, 
partidului nostru, îndreptată 
frățești cu toate țările socialiste, spre întărirea unității și coeziunii 
lor, spre întărirea prieteniei între popoare. Din toate aceste 
telegrame și scrisori răzbat angajamentul și hotărîrea fermă a tu
turor oamenilor muncii, a întregului nostru popor de a înfăptui 
în mod exemplar programul trasat de Congresul al IX-lea al 
dului, menit să ducă la dezvoltarea multilaterală a României 
liste.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaAm fost foarte mișcat de mesajul de urări pe care Excelența Voastră a binevoit să-mi adreseze cu ocazia aniversării zilei mele de naștere. Vă mulțumesc în mod deosebit și vă transmit cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate poporului român prieten.

HABIB BOURGUÎBA 
Președintele Republicii Tunisiene

Activul Comitetului județean Olt al P.C.R. își exprimă în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul nostru, recunoștința deplină și unanima adeziune față de politica profund științifică a partidului și statului nostru, de accelerare a mersului nostru înainte pe calea construirii socialismului — se arată într-o telegramă din Craiova. Susținem cu toată ființa și convingerea noastră activitatea fermă și neabătută a Comitetului Central, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru promovarea cu consecventă a principiilor independenței, suveranității, neamestecului în treburile interne, respectului reciproc, a întăririi pe această bază a unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste. Aprobăm în unanimitate Declarația Marii Adunări Naționale cu privire la principiile de bază ale politicii externe a țării noastre. Declarația Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., care reafirmă consecventa cu care partidul nostru, în numele întregului popor, promovează și apără principiile internaționalismului socialist, singurele în măsură să asigure climatul favorabil prieteniei, înțelegerii și colaborării între popoare și subscriem din toată inima la aceste măsuri, convinși că ele corespund întru totul intereselor și idealurilor poporului nostru, progresului și păcii.

încredințăm conducerea de și de stat, pe dumneavoastră sonal, tovarășe secretar general, că oamenii muncii de pe aceste meleaguri, în frunte cu comuniștii, nu vor precupeți nici un efort, vor munci cu și mai multă hotărîre, mai bine ca oricînd pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan din industrie și agricultură, vor munci cu pasiune și devotament pentru transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, pentru progresul, prosperitatea și fericirea României socialiste libere și independente".„Activul nostru de, partid este unanim de acord cu aprecierea partidului nostru că relațiile de prietenie și unitate între țările socialiste și partidele comuniste trebuie să aibă un caracter principial, cu adevărat mar- xist-leninist, să se bazeze pe încrederea și respectul reciproc, pe spirit tovărășesc, pe dreptul fiecărui partid, al fiecărei țări socialiste de a-și elabora de sine stătător politica internă și externă, aplicînd creator adevărurile generale ale marxismului la condițiile concrete social-eco- nomice, la particularitățile naționale — se arată în telegrama plenarei activului Comitetului de partid Satu- Mare. Tocmai de aceea principiile internaționalismului proletar, respectului, independentei și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului

partid per-

în treburile interne, întrajutorării tovărășești, ne sînt scumpe tuturor.Avem convingerea fermă că aplicarea acestor principii poate să asigure dezvoltarea unor raporturi de încredere și respect mutual, să ducă la eliminarea oricăror surse de disensiuni, să contribuie la apropierea între popoare, să întărească prietenia și colaborarea dintre țările socialiste.Reafirmarea acestor principii de bază ale politicii externe a partidului și statului nostru în Declarația adoptată de Marea Adunare Națională și în recenta Declarație a Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român au rînd'urile menilor germani județul nostru.Prin aceste documente pătrunse do înalta principialitate marxist-leni- nistă și profunda responsabilitate internaționalistă, prin glasul dumnei> voastră, scumpe tovarășe Ceaușescu, a răsunat glasul întregului popor român, al muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, indiferent de naționalitate, hotărîre'a de neclintit a României socialiste de a milita neabătut și de acum înainte pentru triumful ideilor comunismului.Expresia cea mai grăitoare a adeziunii comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din județul Satu Mare la linia politică generală a partidului nostru se materializează în fermitatea cu care se înfăptuiesc sarcinile ce le revin pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.încredințăm Comitetul Central d partidului, personal pe dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, că toți comuniștii, toți oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități de pe aceste meleaguri, strîns uniți în jurul conducerii da

stîrnit un profund ecou în comuniștilor, ale tuturor oa- muncii români, maghiari, și de alte naționalități din

(Continuare în pag. a IV-a)
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La Hunedoara

De curînd, biroul Comitetului municipal de partid București a analizat, într-o ședință a sa, rezultatele obținute în învățămîntul de partid în anul care ș-a încheiat și a stabilit măsurile ce trebuie luate în pregătirea noului an de studiu. Analiza s-a întemeiat pe o cercetare complexă, realizată cu ajutorul unor activiști de partid și al unor sociologi, într-un număr mare de întreprinderi și instituții din Capitală. Pentru a face cunoscute cititorilor noștri concluziile la care s-a ajuns și măsurile adoptate, ne-am adresat tov. VASILE PRICEPUTU, șeful secției de propagandă a comitetului municipal de partid.
— Ce a determinat comitetul mu

nicipal de partid să întreprindă a- 
cest studiu ? Care au fost mijloacele 
de investigație folosite ?— Marea bogăție de măsuri, idei și acțiuni care caracterizează activitatea partidului nostru după Congresul al IX-lea a solicitat din plin activitatea de propagandă desfășurată de organizațiile de partid din Capitală. în anul de studiu care s-a încheiat s-a putut remarca o vie preocupare pentru studierea și însușirea documentelor Congresului și Conferinței Naționale, ale plenarelor Comitetului Central, pentru receptarea sensurilor și conținutului concret al măsurilor stabilite și al transformărilor care au loc în viața economică și socială a țării, pentru diversificarea tematică a învățămîntului și adaptarea lui la necesitățile actuale.Judecind prin prisma cerințelor noi, a înaltelor exigențe imprimate în ultimii ani de conducerea partidului nostru în toate domeniile, comitetul municipal și-a format totuși părerea că a existat o anumită ră- mînere în urmă a învățămîntului față de necesitățile vieții noastre economice și sociale.Inscriindu-și în planul său de muncă analiza învățămîntului de partid în anul 1967—1968, Comitetul municipal de partid București a pornit tocmai de la această realitate. S-a procedat la o investigație complexă, întemeiată pe o metodologie sociologică — observații directe, interviuri orale, chestionare, teste și sondaje de cunoștințe, studierea unor documente ale organizațiilor de partid. Cercetarea s-a extins asupra a 2 570 de cursanți, 697 de propagandiști, 294 membri ai comitetelor și birourilor organizațiilor de partid din peste 160 de întreprinderi, instituții, școli; în același timp, au fost observate direct 164 grupe de seminar, s-au purtat convorbiri cu numeroși membri ai birourilor comitetelor de sector, cu activul care lucrează în domeniul propagandei.Realizat după normele stricte ale cercetării sociologice, studiul ne-a permis să- cunoaștem atît succesele obținute în munca de propagandă cît și cauzele mai adînci ale unor fenomene de. schematism, formalism și rutină care se mai fac sihițite. S-a conturat mai bine, cu autoritatea părerii masei largi de cursanți care au fost consultați, ce trebuie e- liminat și ce trebuie valorificat pentru ca învățămîntul de partid, instituțiile sale, să-și manifeste din plin, cum spunea un propagandist, întîie- tatea între canalele de instruire și informare politico-ideologică a maselor.

— V-am ruga să ne vorbiți despre 
principalele aspecte care au fost cer
cetate, să ne împărtășiți cîteva dintre 
concluziile la care s-a ajuns.

— O primă problemă cercetată a fost aceea a motivației înscrierii la învățămîntul de partid, a măsurii în care structura acestuia a corespuns necesităților reale și dorinței cursanților. Pot fi, desigur, subliniate aici importante aspecte pozitive vizînd extinderea învățămîntului economic, a studiului problemelor de etică, lărgirea activității de informare prin conferințe, răspunsuri la întrebări. Din păcate însă, aceste aspecte sînt umbrite de anomalii care diminuează valoarea instructivă, educativă și informativă a învățămîntului.A rezultat astfel că într-un șir de cazuri nu au fost respectate indicațiile privind înscrierea individuală, prin libera adeziune. Orientarea spre număr și cantitate, înrădăcinată de-a lungul anilor în mentalitatea unor organe și activiști de partid, neluarea în considerație a unor factori, cum sînt nivelul de pregătire generală a oamenilor, bugetul lor de timp, diversitatea de necesități spirituale, au dus la unele manifestări birocratice în stabilirea structurii învățămîntului. Unii din cei chestionați au arătat că au fost „dirijați" de către birourile organizațiilor de bază spre anumite forme de în- vățămînt, fără a fi consultați. îngustarea structurii tematice, nein- formarea celor în cauză asupra ei au diminuat, alături de alți factori, înscrierea din interes pentru tematica de studiu. Controlul sporadic al comitetului municipal de partid și al cabinetului, profilat mai mult pe convorbiri cu organele alese decît pe contactul direct cu masele, cu cursanții și propagandiștii, a favorizat, desigur, o asemenea stare de fapt.Fenomenele negative descrise mal sus se reflectă nemijlocit în structura învățămîntului. Iată, de pildă, la ciclurile de conferințe au fost cuprinși doar 7,1 la sută din cursanți, deși o mult mai mare parte dintre ei întruneau condițiile pentru această formă. în același timp, în formele de tip școală, apreciate ca depășite de 87,9 la sută dintre cursanții chestionați, au fost cuprinși 49,4 la sută. Nefiresc este și faptul că un mare număr de cursanți care au pînă la patru clase elementare, au fost înscriși în forme bazate pe seminar sau cursuri cu seminarii, în timp ce peste 25 la sută din subiecții cu un grad mai înalt de cultură au fost înscriși în forme inferioare.
— Ne-ați putea spune la ce consta

tări s-a ajuns în investigațiile făcute 
în ce privește eficiența învățămîn
tului, contribuția sa la perfecționarea 
pregătirii oamenilor, la dezvoltarea 
conștiinței lor politice.— Pentru a cunoaște cît mai bine realitatea în acest domeniu, noi am considerat că, pe lîngă sondarea o- piniei cursanților, este bine să recurgem și la teste de cunoștințe. Multe asemenea teste au arătat solide cunoștințe politice, economice, la însușirea cărora învățămîntul de partid a adus o contribuție substanțială. Pe această cale, au ieșit însă la iveală și unele lipsuri.

Numeroși cursanți au arătat în a- ceastă privință că unele forme de învățămînt „nu răspund în măsură 
corespunzătoare interesului și preo
cupărilor participanților". Aceste critici au fost motivate, ca să folosesc aprecierile unor cursanți, prin tehnicizarea studiului, acelorași probleme, rea tematicii adoptate pluralizarea nejustificată a lor prin care se studiază disciplină, tă ultimă de pildă, deri nomice, școală economică și școală uzinală, între care practic nu există nici un fel de deosebire calitativă. Desigur,_ nu este fericită stratificarea studiului problemelor economice pe opt trepte dintre care multe au aceeași structură tematică, folosesc lectori de aceeași pregătire, aceeași bibliografie, doar oamenii sînt alții ; ei trec însă, an după an, de la o formă la alta și aud iarăși aceleași lucruri.Trebuie să spunem că observațiile critice aduse de cursanți calității învățămîntului au fost unanim însoțite de exprimarea interesului deosebit pe care îl au pentru cunoașterea și înțelegerea celor mai variate și complexe probleme și preocupări aîo partidului nostru, a nevoii de a avea la dispoziție pîrghli valoroase de instruire și informare politică, între care și învățămîntul de partid. Ori de cîte ori a apărut în discuție problema locului și rolului învățămîntu- lui de partid în ansamblul munc.ii de propagandă, cursanții, propagandiștii și alți oameni au apreciat valoarea acestuia în propagarea politicii partidului, subliniind că ceea ce se impune este perfecționarea lui. adoptarea unor forme și metode care să-I facă într-adevăr eficient. După cum spunea un cursant, „pentru partici
parea la învățămînt nu trebuie făcu
tă convocarea cu creionul și listă, 
căci la activități interesante, conduse 

buni 
mult

repetarea nerespecta- inițial, forme- aceeași aceas- reieșit,Cu privire problemă că în unele întreprin- au funcționat cursuri eco-la a

de oameni cu 
oratori, lumea 
interes".Rămînerea forme ale învățămîntului tid este „ __ ____ __lîngă un număr însemnat de propagandiști pregătiți, cu talent, există încă multi necorespunzători. Iată ce ne-a arătat ancheta noastră despre atitudinea unor asemenea propagandiști în cercuri sau cursuri: „Inter
venția lor, dacă are loc, nu rezolvă 
problemele de esență", „promovează 
stilul de ședință de producție", „nu 
se situează pe poziții mai înaintate 
decît cursanții lor". Sînt propagandiști care nu ridică probleme în fata cursanților. nu dau răspunsuri Ia întrebările puse de aceștia, se feresc de chestiunile dificile, acceptă neclarități, aprecieri confuze ; unii nu fac decît să deschidă discuția și să mulțumească apoi fiecărui vorbitor.Opinia cursanților, potrivit căreia unii propagandiști se prezintă în cercuri pregătindu-se doar „după u- reche", prin participarea ca audienți la cabinetul de partid — atunci c’nd o fac și De aceasta — este pe deplin întemeiată. Aproape 29 la sută din propagandiștii chestionați au declarat singuri că nu sînt suficient de pregătiți sau că n-au înclinații tru această muncă. încă nificativ este faptul că

înaltă pregătire, 
vine singură, cuîn urmă afațalegată și de faptulde cerințele unor par-de actuale că pe

și mai21.6 la pen- sem- sută

dintre propagandiști n-au fost consultați în prealabil de birourile organizațiilor de bază, atunci cînd 11 s-a încredințat această sarcină.Studiul a evidențiat fapte și aspecte din care rezultă nemijlocit modul în care concep conducerea învățămîntului unele organe de partid. Redăm, și în această privința, aprecieri ale propagandiștilor și cursanților chestionați, prezentate în ceea ce au ele mai caracteristic : „se dezinteresează de conținutul în
vățămîntului", „se ocupă doar de 
frecvență", „lasă totul pe sea
ma propagandistului". A fost totodată semnalată prezența încă insuficientă a activiștilor de partid în munca de propagandă, sublinlindu-se pe drept cuvînt că multi activiști se ocupă doar de frecvența la învățămînt, de cifre, dar nu dau îndrumări cu privire la conținutul lecțiilor și discuțiilor și mai ales nu fac expuneri, nu dau consultații, nu ajută la problemelor neclare.

— Cum vedeți posibilă 
deficiențelor care au fost 
te ? Ce măsuri practice s-au contu
rat în ședința biroului comitetului 
municipal de partid f— înlăturarea deficiențelor este pe deplin posibilă dacă se va lichida cu desăvirșire practica de a lucra empiric, voluntarist, dacă în organizarea învățămîntului vom porni de la cerințele precise, membrilor de partid.Prelucrarea datelor ținute prin studiu a comitetului municipal la concluzia că se impune diferențierea cuprinderii cursanților pe două trepte, asigurîn- du-se, firește, respectarea strictă a liberei alegeri, posibilitatea pentru fiecare de a se înscrie în acea formă de învățămînt care îl interesează. Pentru membrii de partid sau alți oameni ai muncii cu pregătire generală elementară, pentru cei ce lucrează în condiții care cer eforturi fizice deosebite, pentru femeile cu greutăți familiare sau oameni mal vîrstnici, precum și pentru comuniștii din instituții administrative, financiare, de aprovizionare cu un număr mic de salariați, considerăm adecvat să organizăm învăță- mîntul în principal prin forme larg accesibile, cum sînt ciclurile de conferințe și lectoratele. Dată fiind cerința majoră a înarmării maselor cu cunoașterea cît mai aprofundată a hotărîrilor partidului, ne gîndim să păstrăm negreșit studierea individuală și discutarea pe grupe de... seminar a documentelor de partid apărute pe parcurs, care li se adresează direct. Ținînd seama de marea diversitate de niveluri, dorințe. înclinații, ca și de opțiunile unei părți din această categorie de membri de partid pentru aprofundarea unor probleme care cer studiu individual organizat — istoria patriei și a partidului, etica, economia, socialismul științific — se w>r menține în continuare, acolo unde sînt condiții, cursurile de partid si școlile uzinale.O a doua treaptă se referă la cadrele de partid, U.T.C., sindicat, cadrele de conducere din toate domeniile de activitate, membrii de partid și alți intelectuali din instituții cu caracter ideologic, de proiectare și cercetare, de stat, categorii este firesc ca învățămîntul ideologic să se întemeieze pe studiul individual, pe munca personală cu cartea a cursanților. creîndu-se totodată cadrul necesar pentru confruntarea părerilor, clarificarea și fixarea cunoștințelor. Este tare pe deplin opțiunilor acestor cursanți, doritori să dezbată probleme filozofice ale științelor naturii și umanistice, problemele de teorie economică, problemele ideologice ale ar

elucidarea
înlăturarea 
înregistra-

concret* aleobiective ob- condus biroul

învățămînt, administrație sănătate. Pentru aceste
o orien- corespunzătoare categorii de

Inginerul Alexandru Lo- gofătu, „Valea Roșie" de Oltenița, a organizat, o directorul fabricii ■“ ae lingă de- de In se au- „In ani,
unăzi, produse timp așezau zim gazda urmă cu vreo 17—18 baza producției în această fabrică era conservarea... gogonelelor !în mod firesc, am pus întrebarea : „Și acum ?“— Acum ? E cu totul altceva. „Valea Roșie" a crescut, a devenit una dintre cele mai mari fabrici de conserve din țară. Aparatele ei de producție „înghit" anual aproape 5 000 vagoane de materie primă. Producem, în mod obișnuit, 50 sortimente de conserve, iar valoarea producției globale a crescut, de la cîteva sute de mii de lei, la 170 milioane lei !Aflăm, mal departe, că firma acestei unități românești, atît de bine cunoscută în tară, e foarte apreciată șl peste hotare. „Valea Roșie" livrează conserve, prin întreprinderile noastre de comerț rior, în țări de pe continente.Fabrica se află continuu proces de pășire : producția tui an este cu 25 mai mare decît cea a anului trecut; cît despre calitate, imposibil de redat în cifre, vorbește insistența cu care beneficiarii interni și externi solicită conservele produse la „Valea Roșie". Anul trecut, partenerii ei de comerț exterior i-au solicitat aproximativ 30 la sută din întreaga producție, iar anul acesta, aceiași parteneri solicită încă pe atît.— S-ar părea, ne risea directorul, că toate merg „șnur" ;

degustare conservate, invitațiicepe la mese,spunînd :

exte- patruîntr-un autode- aces- la sută

o datămărtu- la noi dar nu

așa. într-un trecut destulede apropiat, datorită unor circumstanțe complexe, de ordin gospodăresc și organizatoric, întreprinderea realiza... pierderi planificate ! Sectorul conservelor devenise Ia un moment dat un fel de cal de bătaie -al criticilor. Cumpărătorii, presa reproșau conservelor calități gustative puțin atrăgătoare, se

tei, literaturii, știința politicii, istorie, economie politică, sociologie, știința conducerii economiei. Dezvol- tînd experiența de pină acum, intenționăm să organizăm pentru ei simpozioane, sesiuni de referate, dezbateri teoretice, seminarii teoretice, universitatea serală de marxism-leninism.Pentru toate tipurile de învăță- mînt, cu excepția școlilor uzinale și a universității serale, apare necesar să se renunțe la practica studiului pe baza unor programe care să parcurgă întreaga problematică a unei discipline, de la a la z; în etapa actuală ni se pare indicată metoda studiului pe baza unor tematici care, dezvoltate în sfera unei discipline (economie, filozofie, istorie, științe politice, știința conducerii, etică, estetică, scientică etc.) abordează numai problemele cele mai actuale, iz- vorîte din documentele de partid și sarcinile profesionale și educative ale colectivului respectiv.Corespunzător indicațiilor conducerii partidului, ne propunem să a- cordăm o mai mare atenție dezvoltării și ridicării calității învățămîn- tului economic, studiului problemelor educației moral-cetățenești, construcției de partid și de stat, istoriei patriei și partidului.Ținînd seama de necesitatea creșterii participării tineretului la formele organizate de studiere a politicii și ideologiei partidului, biroul comitetului municipal a hotărît ca în acest an să fie cuprinși în învăță- mintul de partid un număr sporit de uteciști și alți tineri, găsindu-se, firește, formele adecvate.O mai bună selecționare a propagandiștilor și lectorilor este de maximă importanță pentru asigurarea calității învățămîntului. Printre măsurile stabilite în acest sens amintim: testarea unor categorii de propagandiști și lectori la disciplinele economice, constituirea unor colective din activul salariat și nesalariat al sectoarelor și trimiterea lor în cîte 2—3 întreprinderi pentru toată perioada cînd se pregătește noul an de învățămînt, atragerea în munca de propagandă a cît mai multor membri de partid cu bună pregătire care muncesc în sectorul ideologic, catedrele universitare, presă, edituri, ministere, întreprinderi. In ultimii doi ani au funcționat cu bunezultate, pe lîngă unele comitete de sector, cursuri de propagandiști durata de 1 an pentru estetică industrială și etică. începînd din acest an. ne propunem să deschidem la cabinetul municipal asemenea cursuri șț pentru alte discipline la care se vor manifesta cerințe. Intenționăm ca pe lîngă informări periodice. consultații, dezbateri, schimburi de păreri la cabinetele de partid, să asigurăm un dialog permanent între primii secretari, secretarii de sector, cadrele de conducere din unități și propagandiști asupra preocupărilor celor mai actuale ale organizațiilor.In raport cu circulația actuală a ideilor,-cabinetul municipal de partid este cu totul rămas în urmă în ce privește mijloacele de informație, nu poate oferi nimic în plus față de presă și publicațiile periodice. Remedierea acestei situații va trebui realizată cît mai urgent.In sfîrșit au mai fost stabilite măsuri pentru corelarea mai a învățămîntului cu celelalte ale muncii de propagandă și sebi cu informarea politică a lor, s-au dat indicații cu privire la așezarea pe baze mai științifice a controlului și îndrumării organelor și organizațiilor de partid în acest important domeniu. Rămîne să muncim cu răspundere pentru realizarea integrală a tuturor acestor măsuri.

In centrul noului oraș muncitoresc Hunedoara a început construcția unui hotel turistic care va avea 200 de locuri în camere cu cite unul și două paturi. La parter vor funcționa un restaurant șl alte unități de deservire, precum și biroul întreprinderii de restaurante și hoteluri al filialei O.N.T.Turiștii care vizitează acest important centru siderurgic, castelul Corvinilor și barajul cu lacul de acumulare de pe Valea Cernei vor găsi aici un loc plăcut de popas.(Agerpres)

La 8 septembrie va avea Ioc un concurs excepțional Prono- expres. Cu acest prilej vor fi atribuite, în număr nelimitat, autoturisme Renault 16, Warszawa, Renault 10 Major, Moskvici 408 cu 4 faruri și radio, iar prin tragere la sorți, alte 10 autoturisme.Bogata listă a premiilor mai cuprinde 25 de excursii duble (în total 50 de locuri), cu petrecerea revelionului la BerlinRegulamentul de desfășurare a concursului prevede 10 extrageri de cite 9 numere din 49, în 4 faze. Biletele seria „N“, de 30 de lei, conferă participantului cele mai de cîștig.De menționat că Administrația dePronosport a atribuit cîștigă- torilor premii în valoare de peste 310 milioane de lei, dintre care circa 500 de autoturisme.

marianul Stat

re-

merită remarcate. In timp ce producția, să-i zicem, a noutăților este pregătită pentru livrarea ei pe piață, specialiștii studiază posibilitatea producerii în serie și lansării pe piață a altor „delicatese" : musaca, pilaf, cartofi și borș carne. Alte produse „perspectivă* sînt și în atenția specialiștilor....Am părăsit fabrica
cu de elede

cu

bună forme îndeo- mase-

Ada GREGORIAN

șanseacesta Loto-

analizele periodice ale activității direcțiilor și ale altor organe subordonate s-au dovedit a fi foarte eficiente. Odată modul de soluționare a problemelor stabilit, sînt informate direct comitetele executive ale consiliilor populare, cetățenii interesați, se iau măsuri de antrenare a maselor la îndeplinirea operativă a unor obiective de interes obștesc. Iată un exemplu : cu ocazia unui control e- fectuat de membrii comitetului executiv în cartierul Țiglina III din Galați s-a semnalat tărăgănarea' lucrărilor de amenajare a străzilor și spațiilor verzi de către constructor. A fost alcătuit un colectiv care, împreună cu constructorul, a întocmit un plan de măsuri cu termene precise, plan care a fost prezentat într-o adunare cetățenilor din cartier, mo- bilizîndu-i și pe ei la execuția lucrărilor. Cetățenii, în majoritate muncitori la combinatul siderurgic, au primit cu satisfacție operativitatea cu care s-a acționat, cît și faptul că au fost consultați și invitați să-și aducă aportul la execuția propriu- zisă. Cele arătate nu constituie un fapt izolat. Contactul permanent cu terenul, cu oamenii, cu conducerile unităților a dus la stabilirea unor măsuri care au contribuit la urgentarea lucrărilor de reparații și extinderi în unele unități sanitare din Galați, la construcțiile școlare de la sate, precum și la alte obiective de interes general. Acest mod de lucru a stimulat inițiativa organelor locale, a deputaților și cetățenilor, a dus la atragerea lor în multiple acțiuni de muncă patriotică.In acest spirit am acționat și vom acționa cu perseverență pentru rezolvarea tuturor sarcinilor care ne stau în față. De exemplu, o dată cu noua împărțire administrativ-terito- rială, pe harta județului nostru au apărut două orașe noi — Tîrgu Bujor și Berești. Urmărind sporirea gradului de urbanizare a acestora, comitetul executiv al consiliului popular a studiat la fața locului o serie de probleme, s-a sfătuit cu cetățeni de toate categoriile, cu deputat! asupra măsurilor ce trebuie luate. In primul rînd, s-au avut în vedere obiectivele cele mai importante

Noul spital de copii din Oradea (Foto : S. Cristian)
lor. E un fapt Totuși, în mod și aici, ca și în alte fabrici de același profil, producția noutăților, a acelor conserve pe care comerțul le „smulge din mînă", merge, în virtutea inerției, mînă în mînă cu producția unor conserve mai puțin căutate. Așa se face că mai apar destul de des în magazine produse de tipul

lăudabil, paradoxal,
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Dar să revenim la fabrica „Valea Roșie". Tovarășii din Direcția generală a industriei conservelor apreciază că nu numai această unitate a pornit de la o producție și un sortiment modeste și a ajuns să realizeze performanțe demne de luat în considerație. A- proape toate fabricile se e- vidențiază prin ceva, au o realizare a lor aparte. In

vorbea cu insistență despre sortimentul îngust și șablon. In interesul cumpărătorilor și al economiei a trebuit să privim lucrurile cu alți ochi. Pornind de la un început modest — două sortimente : bulion și murături — am realizat treptat, înregistrînd cînd eșecuri, cînd succese, 46 sortimente de preparate conservate din legume și fructe, plus 10 sortimente de supe și borșuri concentrate.In continuare, directorul, inginerul-șef și șeful tabil ne-au invitat să tăm din produsele de timă oră" ale fabricii : de trandafiri, dulceață de struguri, jeleuri de fructe. Sînt, într-adevăr, sortimente (vor apărea în curînd in magazine) ale căror însușiri gustative și nutritive

con- gus- „ul- gem

conserve „Valea Roșie sentimentul că acolo se depun strădanii considerabile pentru îmbunătățirea calitativă a producției, pentru diversificarea sortimentelor, în ultimă instanță pentru satisfacerea cererii pieței.Dar dacă aceasta realitatea, de unde atunci în magazine conserve cu conținut ori fad, destinate doar să mobileze „Alimentarele"?. Poate că acele conserve provin de la alte fabrici ? Poate. Dar unele provin, cu siguranță, și de la „Valea Roșie". Producătorii de la această importantă unitate economică sînt, într-adevăr, hotărîți să-și potrivească pasul cu cererea de consum, să satisfacă gustul cumpărători-

este apar acele une- poate

conservei „mazăre boabe verde" (I), conserve din păstăi de fasole îmbătrîni- tă, acel ghiveci de legume înecat în sos de bulion... De ce nu renunță definitiv industria la fabricarea unor astfel de produse? Aici nu e vorba numai de inerție. Sînt unii conducători de întreprinderi care se tem că, eliminînd din fabricație produsele respective, rămîn cu sortimentul „subțiat". E un fel de a te amăgi singur : oare merită să produci de dragul unui sortiment „bogat" conserve cu desfacere neasigurată ?' Nu e mai bine ca, restrîn- gînd din mers fabricația sortimentelor greu vandabile, în locul acestora să fie introduse produse de care piața are realmente nevoie ?

ai doilea rînd, acest sector, al industriei conservelor, s-a extins foarte mult. Cît de mult ? Fabricile de conserve, acum, cînd se află în plină campanie, au capacitatea de a transforma — într-o singură zj — cu mult peste 200 vagoane de legume și fructe în cî- teva milioane de Cutii conserve 1 între livezi grădini, pe de o parte, fabrici și depozitele comerțului pe de alta, e un du-te- vino continuu. In final, producția acestui an se va ridica la peste 20 000 vagoane de conserve, din care se va acoperi cererea pieței interne și externe. Multe dintre produse sînt realizate cu capacități de producție noi, fiind însele noi. La pito] al ..noutăților", necesar

de Și

ele acest ca- e să ne oprim pu-

țin. Posibilitățile de lărgire a sortimentului produselor de legume și fructe conservate nu au nici pe departe, țară cu mari resurse produse iar prelucrare superioară acestora sînt de menea asigurate, tă, deci, toate țiile ca industria velor să-și primenească mereu producția, să producă după cerere și să vină mai eficient în ajutorul gospodinelor.Firește, pentru a se putea realiza acest deziderat, e nevoie ca industria conservelor în de materii liniem acest că nu o dată s-a întîmplat ca unități agricole de producție să contracteze materia primă cu industria conservelor, ba chiar să încaseze și avansuri în bani, ca apo; să dea uitării angajamentele contractuale, să întîrzie livrările, să livreze marfă de calitate inferioară. Firește, avem în vedere niște excepții, ce pot fi eliminate cu ușurință din practica unităților de producție. Cu atît mai ușor va fi dacă organele de partid și de stat, forurile responsabile vor lua măsurile potrivite ca, printr-un efort susținut, prin mai mult spirit gospodăresc, să se a- sigure, în același timp, buna aprovizionare a piețelor, cît și necesarul (calitativ și cantitativ) prevăzut în fiecare an industriei conservelor. In aceste condiții, sectorului nu-1 va pentru a înălțimea

fost epuizate Avem o de agro-alimentare, mijloace tehnice de a ase- Exis- condi- conscr-

să fie spriji- mod foarte se- furnizorii ei prime. Sub- lucru pentru

respectiv mai lipsi nimic se situa mereu la cerințelor.
G!i. GRAURE

capabile să ridice potențialul economic, sporirea volumului de investiții și orientarea lor începind din acest an. S-a conturat astfel că pînă în 1970, în cele două orașe se vor înființa secții de țesut covoare, de împletituri, se vor construi o fabrică de cărămidă, ateliere de reparații, se vor extinde rețelele de apă potabilă și canalizare, se vor pava străzi; de asemenea, printre obiectivele so- cial-culturale prevăzute se numără un liceu Ia Berești și un cinematograf la Tîrgu Bujor. Pentru viitorul cincinal, s-a propus organelor centrale, construirea, în aceste orașe, a unor obiective industriale, printre care o filatură, o fabrică de încălțăminte și unități ale industriei alimentare, în vederea prelucrării produselor agricole din această zonă.Tot pe linia contactului cu realitatea se înscrie și studiul făcut în legătură cu sistematizarea localităților rurale. In această direcție, a existat un început, dar deplasările făcute in comune au arătat că schitele de sistematizare întocmite nu țineau seama de o serie de realități: de centrele civice deja în formare, de rezervele de teren existente în vatra satelor și îndeosebi de perspectivele dezvoltării localităților. . A- ceasta a determinat comitetul executiv al consiliului popular județean să formeze comisii de specialiști de la D.S.A.P.C., direcția tehnică, direcția agricolă, U.J.C.A.P. care, consul- tînd organele locale și un mare număr de cetățeni, au reactualizat schițele existente. Concomitent, au fost studiate și posibilitățile de valorificare vederea conomic treaga _____ __________ ,seama de faptul că îndrumarea trebuie să aibă un caracter permanent, să stimuleze inițiativa și să promoveze metodele cele mai potrivite rezolvarea problemelor de stat obștești.In condițiile județului nostru, un teren variat, în bună parte tuat în pantă, se cere multă chibzuință în gospodărirea fondului funciar. In această privință am organizat un studiu larg, la care și-au dat concursul economiști, ingineri, cadre de conducere ale unităților județene și locale. S-a analizat situația pă- mîntului în fiecare unitate, s-au întocmit planuri de perspectivă privind valorificarea rațională a tuturor suprafețelor, s-au făcut propuneri in legătură cu reamplasarea culturilor și reprofilarea producției. Concluziile au fost discutate în comitetele executive ale consiliilor populare. Prin a- plicarea măsurilor preconizate ulterior, producția vegetală și animală va spori substanțial. Ca urmare în 1975 cooperativele agricole de nro- ducție vor putea dubla cantitatea de cereale valorificate, după cum creșteri importante Vor înregistra livrările la fondul statului și din legumicultura, viticultură și creșterea animalelor.Comitetul executiv, aparatul său se preocupă să adopte un stil de muncă nou, care să valorifice critic experiența acumulată și să înlăture tot ceea ce frînează operativitatea în îndeplinirea sarcinilor. De exemplu, Ia început inspectorii au fost repartizați pj grupe de comune, cuprin- zînd teritorial județul și au lucrat ca instructori ai consiliului popular județean. In scurt timp însă ne-am dat seama că acest mod de lucru poate fi îmbunătățit. Ce am făcut ? Am menținut repartizarea inspectorilor pe grupe de comune, absolut necesară, după părerea noastră, pentru rezolvarea unor scrisori, reclamații și sesizări ale cetățenilor, pentru transmiterea unor sarcini urgente, pentru cunoașterea cadrelor ce lucrează la consiliile populare comunale. Totodată. însă, acești inspectori, împreună cu alte cadre din direcțiile consiliului popular județean, lucrează în colective de cîte 3—4 persoane nu numai pentru control și îndrumare, ci și pentru studierea unor probleme și întocmirea unor materiale pe baza tematicilor elaborate din timD și a- probate de comitetul executiv. Recent, 4 colective au controlat activitatea a 28 de consilii ponulare comunale. Tematica de control s-a referit la stilul și metodele de muncă ale consiliilor, realizarea bugetelor locale, îndeplinirea deciziilor etc. Concluziile colectivelor au fost prezentate în ședințe de lucru ale comitetelor executive comunale și s-au stabilit măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor. Dar nu ne-am oprit aici. Tot pe baza constatărilor făcute, comitetul executiv județean a organizat instruirea primarilor, a secretarilor și a aparatului de specialitate de la comune. Programele de instruire au cuprins lecții, schimburi de experiență, consfătuiri. Un accent deosebit s-a pus pe latura practică a rezolvării sarcinilor consiliilor populare, în special pe munca cu deputății, cu comisiile permanente, în vederea antrenării maselor de cetățeni la conducerea treburilor de stat și obștești. Promovînd un asemenea stil de muncă, comitetul executiv al consiliului ponular județean cunoaște mai temeinic problemele, neajunsurile ce se manifestă, se formuleaz.ă propuneri valoroase care îmbogățesc conținutul deciziilor și măsurilor a- doptate, crește răspunderea întregului aparat pentru îndeplinirea lor. In acest context, îmbinînd principiile muncii colective cu răspunderea personală, sporește spiritul critic si autocritic, exigența care stau la baza întregii noastre activități.Am încercat să prezentăm în aceste rînduri cîteva din metodele și formele de îndrumare a organelor locale în noile condiții, forme cărora căutăm să le imprimăm un caracter cît mai concret și operativ. Cu toate acestea unele metode veeiti ’de muncă, manifestări de birocratism, lipsă de operativitate se mai fac simțite în activitatea unor organe locale. Principal este însă faptul că noul își face din ce în ce mai mult loc, este îmbrățișat de organele locale ale puterii și administrației de stat și de lucrătorii acestora, că există o preocupare generală în această privință, care contribuie Ia îmbunătățirea activității, la îndeplinirea sarci-r nilor complexe care stau în fața, consiliilor populare în toate domeniile vieții economice și social-cultu- rale.

a resurselor locale în dezvoltării potențialului e- al comunelor. în în- noastră activitate, ținem
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In unitățile sectorului forestier din județul Vrancea

CĂI Șl REZERVE
MULTIPLE DE CREȘTER 
A EFICIENTEI ECONOMIC

economice, surse de fiecare în- produs, a substanțiale
Creșterea eficienței prin eliminarea oricărei pierderi, și obținerea, în treprindere și la fiecare unor beneficii cît mai constituie una din coordonatele de bază ale activității tuturor unităților economice. Această importantă sarcină trasată de partid vizează și unele unități economice din sectorul forestier aflate în județul Vrancea, unități a căror activitate se soldează, în loc de beneficii, cu pierderi. Este vorba de întreprinderea forestieră Vrancea și întreprinderea de mecanizare și transporturi forestiere Focșani, care în anul 1968 au fost prevăzute cu dotații de la buget în- sumînd 7,2 milioane lei.în scopul eradicării pierderilor, acțiunea de rentabilizare a activității economice în cadrul întreprinderilor sectorului forestier din județ, desfășurată sub conducerea organelor de partid, a început încă din prima jumătate a anului 1967, în anul precedent fiind consemnat un prim succes : reducerea pierderilor planificate cu 2,9 milioane lei. Călăuzindu- ne după indicațiile precise ale conducerii de partid și de stat, acțiunea a fost continuată pe un plan superior în acest an, măsurile întreprinse avînd o eficacitate sporită și o influentă pozitivă asupra rezultatelor financiare din semestrul I a.c., raportate de unitățile sectorului forestier din județ : beneficiile au crescut, iar valoarea dotațiilor a fost în scădere.Este demn de relevat că, în prima jumătate a anului, I. F. Focșani și Inspectoratul silvic au obținut un beneficiu cu aproape 2 milioane lei mai mare ca cel planificat. în timp ce au 1,3 un ne unități, real a avut loc doar șani, întrucît diminuarea pierderilor planificate se datorează aproape integral măsurilor care s-au aplicat aici, la I. F. Vrancea consemnîndu-se o economie „simbolică" de numai... o mie de lei. Cauzele situației necorespunzătoare care se menține la această întreprindere trebuie căutate, în special. în depășirea prețului de cost, generată la rîndul ei de cheltuielile suplimentare de transport sau neproductive, de efectuarea în plus a unor lucrări în depozitele finale — urmare a nerespectării ritmicității în realizarea planului de producție. Nu au fost încă fructificate cum trebuie nici posibilitățile de creștere a productivității muncii.Carențe serioase au persistat îndeosebi în domeniul utilizării mijloacelor tehnice, ceea ce s-a reflectat în nivelul scăzut al coeficientului de mecanizare a lucrărilor la această unitate forestieră. E suficient să amintim, de pildă, că la tractoarele cu troliu, instalațiile ușoare de cor- hănit și autotroliile, indicii de utilizare planificați s-au realizat doar în proporție de 50—83,3 la sută. Din această cauză, o parte din operațiunile respective s-au executat manual, prețul de cost fiind depășit cu circa 200 000 lei. Folosirea necorespunzătoare a mecanismelor este dovedită și de marele număr de ore-utilaj stagnări — peste 12 000 — consemnate, în afara celor programate, la I. F. Vrancea ale anului. S-au

I. F. Vrancea și I.M.T.F. Focșani redus pierderile planificate cu milioane lei, înregistrînd, totuși, însemnat deficit referim la de fapt financiar. Dacă ultimele două un reviriment la I.M.T.F. Foc-

în primele 6 luni menținut, de ase-
(Urmare din pag. Do valorificare rațională, priveau rezolvarea unor dificultăți specifice terenurilor noi, în formare, aflate într-o permanentă prefacere. Pe de altă parte, porumbul se comporta și el diferit de modul cunoscut prin experiența agrotehnică.Multe lucruri s-au lămurit de pe acum, prin cercetările făcute pe loturile experimentale create la fiecare fermă și pe cele 1 200 hectare afectate Institutului central de cercetări agricole. Se știe, de pildă, azi că pe terenurile amplasate pe funduri de lac e mai propice discuirea, afî- narea terenului cu grapa cu discuri la o adîncime de 10—12 cm, decît arătura adîncă de 30 cm. Și, de asemenea, că se cuvine ca planta premergătoare porumbului să fie o leguminoasă. Laboratorul agrochimie din Brăila, sub conducerea ing. Miliai Vasiliu, pregătește în prezent cartarea solului din Insula Mare a Brăilei.Inginera Leila Pre- descu, șefa loturilor demonstrative din I.A.S. Insula Mare, e preocupată de alte probleme pe care, cu concursul inginerilor șefi de ferme, le-a experimentat de acum și a ajuns să tragă și u- nele concluzii prețioase :— Ne interesează să studiem acțiunea ier- bicidelor și eficiența

lng. Ion CIOARA 
secretar al Comitetului 

județean de partid Vrancea

menea, neajunsuri serioase și în domeniul utilizării timpului de muncă.Precizam mai înainte că la diminuarea cu 1,3 milioane lei a pierderilor planificate în semestrul I. contribuția determinantă a avut-o I.M.T.F. Focșani. La acest rezultat s-a ajuns prin aplicarea unui sever regim de economii la consumul de benzină, ulei și anvelope, prin exploatarea mai bună a parcului auto și creșterea coeficientului de utilizare a autovehiculelor în comparație cu perioadele corespunzătoare din anul trecut. Cu certitudine însă, economiile la prețul de cost ar fi fost mai mari dacă, în anumite perioade, nu ar fi avut loc staționări la încăr- cări-descărcări, imobilizări peste normative în reparații capitale și în termen de garanție, defecțiuni de organizare a transportului de produse de carieră.Comitetul județean de partid a examinat în mod aprofundat lipsurile care s-au manifestat în activitatea unităților sectorului forestier din județ. Din analiza făcută s-a ajuns la concluzia că există unele posibilități pentru diminuarea substanțială a dotațiilor la întreprinderile care mai lucrează cu pierderi și creșterea beneficiilor la cele rentabile, împreună cu comitetele de partid și comitetele de direcție din întreprinderile respective s-au stabilit asemenea măsuri care, aplicate cu perseverentă, vor contribui la închiderea „porților" generatoare de pierderi, la ridicarea rentabilității. Dintre a- ceste măsuri se remarcă cele care vizează mai buna aprovizionare teh- nico-materială, capabilă să contribuie la evitarea stagnărilor din lipsă de piese de schimb, combustibil, lu- brifianți, ca și cele referitoare la respectarea consumurilor specifice normate, precum și la calificarea și per-, manentizarea cadrelor, în vederea creșterii calității lucrărilor și produselor.S-a apreciat că atît la I. F. Vrancea, care lucrează încă cu pierderi, cît și la I. F. Focșani — unde s-a realizat beneficiul planificat dar există încă însemnate resurse de sporire a rentabilității — a devenit oportună inițierea unor măsuri pentru lichidarea în termen a parchetelor, valorificarea lemnului de foc la greutatea normală, alegerea din lemn despicat a unor sortimente superioare (lemn pentru celuloză, P.F.L. P.AL., lobde industriale pentru doage) cu preț de vînzare ridicat. A fost demonstrată și necesitatea înlăturării cauzelor ce pot duce la degradarea sortimentelor de fag, la imobilizări de fonduri în producție neterminată. S-a dovedit, totodată, că trebuie să se găsească o mai largă aplicabilitate metodelor de organizare a lucrului în parchete prin folosirea sistemului de exploatare la rînd și scoaterea lemnului în trunchiuri și catarge.Analiza făcută a relevat, de asemenea, că întocmirea din timp a proceselor tehnologice și devizelor de parchet, pe bază de studii aprofundate la teren pentru a se cunoaște condițiile reale de să se evite unele lucru, ar permite costuri exagerate

de producție. Nu au fost pierdute din vedere nici măsurile îndreptate spre reducerea pierderilor de exploatare, printr-o fasonare atentă, o sortare judicioasă, prin folosirea la colectarea lemnului a instalațiilor cu cablu, eliminind în acest fel instalațiile de alunecare liberă, mari consumatoare de material lemnos și manoperă. în sfirșit, menționez operativitatea cu care trebuie realizată scoaterea lemnului de foc și a celorlalte sortimente de lemn în timpul anului de exploatare planificat. Pe această cale se realizează o valorificare superioară și complexă a masei lemnoase, ce se va concretiza, înainte de toate, în creșterea indicelui de lemn rotund pentru fabrici și al altor sortimente cu valoare mare.Independent de aceste măsuri cu caracter curent, preconizate a se a- plica imediat în unitățile forestiere din județ, un studiu întocmit recent de comisia economică a comitetului județean de partid a identificat o serie de căi și mijloace care. împletite cu cele enumerate mai înainte, vor permite ca la I. F. Vrancea pierderile planificate să fie lichidate în întregime într-un viitor apropiat. Studiul efectuat evidențiază că un accent deosebit trebuie pus pe reducerea cheltuielilor de transport. Cum a- nume ? Prin încărcarea autovehiculelor la capacitate, prin transportul buștenilor de gater fag de pe valea Lepșei și Putnei — parchetele cele mai îndepărtate de depozitul final Odobești — direct la fabrica de cherestea din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, ca și prin transportul materialului lemnos din cadrul sectorului de exploatare Zăbala la depozitul Odobești pe un drum scurtat cu 27 km față de actuala distanță de transport. Calculele estimative făcute arată că aplicarea acestor măsuri va avea o eficientă economică sporită.Studii referitoare la posibilitățile și măsurile ce trebuie luate pentru reducerea pierderilor planificate și sporirea beneficiilor, asemănătoare celor întocmite la I. F. Vrancea și I. F. Focșani, s-au întreprins de co- • mîtetul județean de partid și la I.M.T.F. Focșani. Măsurile preconizate se referă la scurtarea duratei reparațiilor la autovehicule, executarea la timp a proceselor de întreținere a parcului și efectuarea unor reparații curente concomitent cu reparațiile capitale, prin controlul încadrării și reducerii consumurilor de benzină, recalcularea și diminuarea Comitetului i ia măsuri energice care să ducă la orice natură, asigurînd permanentizarea parcului de autovehicule pe puncte de lucru, repartizarea judicioasă a parcului pe beneficiari, ca si un control exigent al funcționării mijloacelor auto.Se poate spune. în încheiere, că atît I, F. Vrancea. cît și I.M.T.F. Focșani au condiții ca în scurt timp să devină unități rentabile. Rămîne ca, în ambele întreprinderi, cu sprijinul organizațiilor de partid, comitetele de direcție să acționeze cu multă hotărîre și pricepere pentru fructificarea tuturor căilor cu efect pozitiv și imediat asupra scopului urmărit : trecerea de la activitatea cu pierderi planificate, la cea gene- ratoare de beneficii, sarcină economică de mare răspundere trasată de partid.

necesarului de anvelope de direcție de s-a recomandat, totodată. etc. aici sălichidarea staționărilor de

E3 O El EJîngrășămintelor chimice și naturale. Pe lingă aceste teme propuse de Departament, ne-am mai propus și noi cîteva teme proprii, ca de pildă folosirea hibrizilor timpurii și studiul densităților optime de plante pe hectar.Ing. Eugen Oprea, șeful fermei Lunca, mă conduce pe o cărare ce străbate lanul de-a curmezișul. Discutăm firește despre porumb, mai exact, despre prășit.— Această operație costă scump, 300 lei la hectar, și atunci am e- liminat-o, inlocuind-o prin ierbicidare. Pe acest teren (și îmi a- rată o junglă deasă de porumb, evaluată la 4 900 kg la hectar) s-a cultivat fără arătură și prașilă. S-a semănat și ierbicidat și urmează să se recolteze. Vechiul procedeu, se știe, consta în operații de arat, semănat, prășit și recoltat. In curînd cultura porumbului în insulă va necesita doar două operații : semănatul (plus ierbicidarea) și recoltatul.Cu fața iradiind de mulțumire, ing. Eugen Oprea îmi arată un lan „martor" care a început să se îngălbenească.— E cultivat cu HD 101. folosindu-sc o densitate de 44 440 plante pe hectar. Producția e- valuată. chiar în condițiile de secetă din a- cest an. este de peste 4 600 kg porumb boabe la hectar. Oamenii

fost la înăl-totul de a- și în peri-noștri au time.Sînt cu cord cu el, cu entuziasmul și rîvna care-1 animă. Rîvna de a studia, de a învinge greutățile, de a le combate, științific, e- ficient. Rîvnă nier. M-am mai apoi că luasem dreptcular" e de fapt „general" : aceleași însu-
de pio- convins ceea ce „parti-

insulă (ba chiar afara ei, într-un metru larg de 50 km) după salcîmi și tei.Anul trecut ferma de albine din insulă s-a clasificat prima pe țară în întreg sistemul I.A.S.-urilor, realizînd o producție valorică cifrată la 640 000 lei. A- nul acesta, față de planul ce prevede realizarea a 16 kg. miere și 200 grame ceară la fiecare familie (stup), s-au

plasate albinele, producția de floarea-soarelui a fost mai mare. La ferma 1 Borcea, de pildă, s-au obținut 2 600 kg la hectar, la ferma Maicanu 2100 kg, la ferma Filipoiu 2 400 kg, iar la ferma Blasova chiar 2 900 kg. Anul acesta, trăgînd învățămintele ce se Impuneau, toate fermele din insulă și-au asigurat concursul lu-

Spațioase șl elegante, avînd o linie constructivă suplă și modernă, mașinile acestea — microbuze și camionete, troleibuze și autobuze, sint întîlnite, de mai bine de 10 ani, pe șoselele țării sau pe bulevardele o- rașelor. Toate poartă marca uzinei „Autobuzul" din Capitală. Azi, cind industria noastră constructoare de mașini își completează continuu lista sortimentelor de mare valoare, complexe și de înalt nivel tehnic — primul autoturism românesc se adaugă în acest sens șirului mare de exemple — cînd participăm cu succes la numeroasele competiții ale pieței internaționale, produsele întreprinderii bucureștene aduc cu ele optimismul cert al dinamismului înalt al acestei ramuri de primă importanță în economia națională.Anul '63, an desfășurat sub semnul marilor exigențe ale perfecționării conducerii și organizării activității economice. găsește „Autobuzul" în... plină viteză, depășind sistematic succesele de nînă acum, astfel ca numele uzinei să rămînă mereu înscris între unitățile a căror principală caracteristică a producției este înaltul dinamism. Cifrele proiectează valoarea lor certă pe ecranul succeselor, prin conturul precis al producției suplimentare și al beneficiilor peste plan : în 7 luni din acest an, planul a fost îndeplinit la toți indicatorii, realizîn- du-se peste sarcinile stabilite o producție în valoare de 1,5 milioane lei în condițiile depășirii nivelului beneficiilor planificate cu aproape 2.5 milioane lei. O retrospectivă asupra nive- ‘Iului absolut al principalilor indicatori de plan din perioada corespunzătoare a anului trecut relevă faptul că, în acest an, s-a înregistrat un spor de 19 la sută la producția globală, o creștere cu aproape 15 la sută a productivității muncii, zeci de milioane lei economii la prețul de cost și un beneficiu mai mare cu 32 la sută,Cîteva corelații sînt evidente : saltul înalt al producției a fost determinat aproape în întregime de fructificarea unui complex

de rezerve interne capabile să sporească productivitatea muncii. Acest lucru este dovedit, printre altele, și de faptul că peste 75 la sută din sporul producției din acest an a fost realizat pe seama creșterii productivității muncii. Tot pe această cale sau, mai bine- zis, ca un rezultat al ridicării productivității muncii, conjugat cu acțiunea declanșată în uzină pentru gospodărirea mai rațională a materiilor prime și a materialelor, au fost

Din relatarea tov. lng. Gheorghe Fîciu, șeful serviciului producție, a reieșit că o preocupare permanentă a colectivului de la uzina bucureșteană a constituit-o aplicarea măsurilor stabilite în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii. Introducerea lansării producției de serie pe loturi optimizate și repere comune în secțiile primare, organizarea unei linii de producere a articulațiilor puntii- față și a mecanismelor

Este știut faptul că, în condițiile producției moderne, ale gradului actual de înzestrare tehnică existent în întreprinderi, randamentul folosirii mijloacelor tehnice este strîns legat de calificarea forței de muncă, de îndemînarea și responsabilitatea in folosirea lor. Fără să aștepte producerea unei discrepanțe între factorul tehnic și cel uman, în mod sistematic și perseverent, conducerea uzinei a organizat cursuri de ridicare a calificării sau de calificare.
tribuna experienței înaintate

„AUTOBUZUL"- 
în plină viteză
reduse cu 35 lei cheltuielile la 1 000 lei producție marfă față de anul trecut, reali- zîndu-se, în acest fel, un plus de cîteva milioane lei beneficii. Pentru a completa cadrul activității desfășurate în acest an se cuvine să subliniem și faptul că întregul spor de producție a fost realizat în condițiile aceleiași dotări tehnice, fără investiții suplimentare, și acest spor s-a obținut numai printr-o mai bună folosire a mașinilor și utilajelor, îmbunătățire a organizării și programării producției și utilizării mai productive a forței de muncă. „Dialogul" viu dintre aceste elemente ho- tărîtoare ale producției se încheie zilnic cu realizarea și depășirea prevederilor planului.Ce arată o inventariere a măsurilor concrete care au determinat ritmul înalt al producției din acest an 7

schimbătorului de viteză al autoutilitarelor, reorganizarea locurilor de muncă la atelierele de execuție a pereților laterali și pereților- față pe fluxul de asamblare al autoutilitarelor, elaborarea de norme noi pe secții și meserii, raționalizarea aprovizionării locurilor de muncă — sînt numai cîteva dintre măsurile care și-au găsit o concretizare imediată în producție. Ele relevă aria largă a preocupării colectivului de muncă din uzină pentru perfecționarea continuă a activității tuturor sectoarelor de fabricație, fără însă ca a- ceasta să însemne dispersarea forțelor, ci dimpotrivă convergența lor spre obiectivele majore ale planului.Dar, în obținerea rezultatelor amintite la început, un rol incontestabil l-a avut nu numai tehnica și măsurile organizatorice luate, ci si factorul uman.

în același timp, există o preocupare permanentă față de creșterea îndemînă- rii și preciziei în muncă a ucenicilor, absolvenți ai școlilor profesionale. Așa, de pildă, s-a amenajat un atelier special pentru elevi, care, sub îndrumarea celor mai buni maiștri și ingineri, parcurg un drum al pregătirii practice după un plan științific alcătuit, care ține seama de progresul tehnic al întreprinderii, precum și de creșterea calificării lor, pînă cînd viitorii muncitori ajung să-și realizeze norma de producție. în acest fel, o dată angajat, noul muncitor își a- duce o contribuție în producție la nivelul cerințelor — ceea ce este în folosul uzinei, dar și în avantajul propriu.Ca un corolar al tuturor acestor măsuri a crescut nu numai productivitatea muncii, ci și calitatea fa

bricației. Argumentele sînt clare și indubitabile. îmbunătățirea calității autovehiculelor produse la uzina „Autobuzul" și creșterea performanțelor lor în exploatare este dovedită și de o hotărîre a Consiliului de Miniștri prin care ciclul de rulare între două reparații capitale ai autobuzelor a fost prelungit cu aproape 50 la sută, adică de la 85 000 km la 125 000 km. Dar mai mult decît oricare alt argument, livrarea la export, începînd cu acest an, pentru prima oară în istoria uzinei, a autovehiculelor produse la „Autobuzul" este, fără îndoială, un fapt în măsură să arate nivelul competitiv ridicat la care se realizează producția la uzina bucureșteană. Debutul pe piața mondială este promițător : de pe acum sînt înregistrate numeroase solicitări din partea unor firme din diferite țări ale Europei, Africii și Americii Latine — care angajează colectivul uzinei pe o nouă treaptă a maturizării, ca unul dintre purtătorii inscripției de mare prestigiu: „Fabricat în România".Cele cîteva însemnări din rîndurile de față nu epuizează experiența acumulată de colectivul uzinei „Autobuzul" și concretizată în ridicarea și menținerea producției la nivelul exigențelor atît sub aspect calitativ cît și cantitativ.Interesante și eficiente nl s-au părut măsurile îndreptate spre îmbunătățirea continuă a parametrilor tehnici și de exploatare a tuturor autovehiculelor, ridicarea gradului de mecanizare a unor lucrări, asimilarea de noi produse care să satisfacă mereu exigențele pieței interne și internaționale, containerizarea transporturilor interne, îmbunătățirea aprovizionării locurilor de muncă. Toate acestea constituie dovezi clare că la uzina „Autobuzul" se perseverează în direcția descoperiri; și valorificării de noi resurse interne capabile să dinamizeze în continuare întreaga activitate a întreprinderii, să perfecționeze neîntrerupt diferitele laturi ale activității de conducere și organizare.
Viorel SALAGEAN

/?7tm a/ert pe 
șantierele 
noului port 
maritim de la 
ConstanțaCONSTANTA. — în noul port maritim de la Constanța au început alte lucrări de construcție. După terminarea montării blocurilor de beton la primul chei de ancorare a navelor mineraliere, constructorii au trecut la turnarea coronamentului (o placă din beton monolit în grosime de 2 m). Acest chei, a cărui lungime va fi de 1 020 m, urmează a fi dat parțial în exploatare la sfîrșitul lunii septembrie. în partea de sud a șantierului au început, de asemenea, să se contureze triajul de cale ferată și pasajul de acces în port pentru mașini și pietoni. Se lucrează, totodată, la amenajarea platformelor pentru depozitarea mărfu- bazinului condițiilor trecerii Ia faruri ale (Agerpres)

e
(Urmare din pag. I)

rilor, la adîncirea portuar și pregătirea necesare în vederea construirea celor trei portului.
fi o producție de performantă, obținîn- du-se, în medie la hectar, 8 000 kg porumb, 3 500 kg floarea-soare- lui, 3 000 kg soia, 60 000 kg lucernă masă verde, ției 119 300 000 rind ea 568 100 000

Valoarea produc- marfă e lei ;va lei.
★

azi de în fi cu- de
I-am consultat ing. Grigore Mocanu,pe

Ample metamorfoze geologice săvîrșite
cu brațele si cu mintea
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șiri le au insulei. toți oamenii
★teritoriu al Insula Mare aîntregul I.A.S. ’ Brăilei e împărțit în ferme. Sînt 25 de ferme în insulă. Dar, ori- cît ar părea de ciudat, a 25-a e o fermă... fără pămînt !„Ferma fără pămînt" din Insula Mare, care își are sediul la Cojo- caru, în comuna Mă- rașu, e o fermă apicolă. Cei 2 000 de stupi și cei 16 îngrijitori (cîte unul pentru 125 stupi) colindă prin

obținut, numai în primul semestru, 26 tone miere și toată cantitatea de ceară. Cît privește înmulțirea stupilor și roitul se tinde ca, în viitorul apropiat, ferma să numere 5 000 familii.L-am însoțit pe șeful fermei nr. 25 peste cîmpurile de floarea- soarelui. Trecînd din floare în floare, albinele ajută și la fecundarea plantelor. Prin polenizarea pe care o fac ele, producția de floarea-soarelui crește cu 300—400 kg la ha. Dovada ? Anul trecut, acolo unde au fost am-

crativ al albinelor. La începutul anului fermele au încheiat convenții cu ferma 25 pentru a li se repartiza la fiecare hectar cite o familie de albine.Porumb, porumb, porumb... Și floarea-soarelui, și soia, și lucernă... Anul acesta s-a cultivat experimental și grîu, cu rezultate mai mult decît notabile. în viitorul apropiat 8 000 de hectare (13 la sută din suprafața arabilă a insulei) vor fi cultivate cu cereale păioase.în final producția vegetală a insulei va

directorul I.A.S.-ului, și pe inginerul-șef, Vlad Ciobanu, în scopul de a mă ajuta să fac un „voiaj imaginar" în viitor.— Viitorul a început, mă asigură directorul. Mîine chiar, ceea ce înseamnă anul care vine, fața insulei se va schimba din nou. în condițiile extinderii suprafeței e necesar ca numărul fermelor să crească de la 25 la 40. Pînă acum, fiecare fermă era dispersată într-un perimetru larg, de circa 3 000 ha, datorită tere-

me și materialelor, fără însă a se leza cîtuși de puțin nivelul tehnic și calitativ al produselor. Aceasta reprezintă un indiciu concludent al capacității comitetelor de direcție, al specialiștilor și colectivelor de direcție, al specialiștilor și colectivelor de întreprinderi, care judecă și apreciază posibilitățile de realizare a e- conomiilor nu ca pe un scop în sine, ci in strînsă concordanță cu interesele economiei naționale.Ca de fiecare dată cînd este vorba de o acțiune de mare amploare — inițiată de partid și de stat — sondajele efectuate, chiar sumar, dovedesc maturitatea și priceperea întreprinderilor în stăpînirea pîrghiilor de economisire a fondurilor materiale și bănești. Ne stau la înde- mînă exemple edificatoare din toate ramurile economiei. Astfel, după primele calcule se desprinde că întreprinderile subordonate lui Industriei Chimice au rezerve suplimentare de

deli- canalele de dese- reve-
i

nurilor care mai erau acoperite de stuf, apă sau păduri, intercalate printre terenurile cultivate. îndată după terminarea campaniei de recoltare din toamnă trecem la noua organizare. Fiecare fermă va avea în medie 1 500 hectare. Perimetrele lor vor fi mitate prin sistemelorcare, fiecăreia nindu-i o gamă completă de soluri, de la grinduri nisipoase la funduri de lac situate pe mijlocul insulei.De un mare ajutor— subliniază directorul — ne sint prețioasele îndrumări de conducătorii partid și de stat, tovarășul NicolaeCeaușescu personal, cu prilejul vizitei făcute în vara aceasta în Insula Mare a Brăilei, pe pămînturile noi ale fermelor noastre. Sînt indicații care conturează cu precizie viitorul, care ne însuflețesc în muncă, ne dinamizează gîndirea și inițiativa creatoare.— După trei ani de activitate — precizează ing. Vlad Ciobanu— s-a creat un oarecare decalaj între lucrările de exploatare agricolă — foarte a- vansate, mai mult de- cit se prevăzuse — și între asigurarea condițiilor necesare exploatării. Vom elimina acest decalaj prin construirea de căi de comunicații interioare, prin construirea u-

date de de

Ministeru- identificat reducere a
nor sedii stabile și a spațiilor de cazare. Șoseaua axială Nord-Sud, lungă de 60 km, va fi pietruită cu dale de granit scoase din cariera noastră proprie din incintă, tot astfel drumurile laterale. Se va termina racordul electric și se vor instala rețele de telecomunicații. E preconizată de asemenea construirea unor debarcadere fixe. Crearea acestor puncte de acostare, dotate cu toate utilitățile, e de o importanță capitală pentru noi. căci circulația în insulă va fi intensă. în final vor intra aici în fiecare an 150 000 tone (îngrășăminte, carburanți, diferite materiale) și vor ieși anual 350 000 tone produse agricole.Am văzut în insulă, la ferma Salcia — fermă mixtă agrozootehnică — oi, porci și vaci. Numărul animalelor e încă mic. dar în 1980 insula va număra 100 000 capete ovine și 50 000 capete taurine la îngrășat. Totul e calculat minuțios. Producția de carne prevăzută anual în perspectivă va fi de 28 000 tone, iar cea de lînă de 600 tone. Sectorul zootehnic va asigura consumul a peste 80 la sută din cantitatea de dare insulă.Cumenii insulei sînt tehnicieni ai lui l

produse secun- obținute peadevărat. oa-niște viitoru-

cheltuielilor materiale în valoare de peste 24 milioane lei, față de planul pe semestrul II a.c. și de circa 280 milioane lei la nivelul anului 1970, comparativ cu prevederile planului cincinal.Analizele arată însă că volumul a- cestor economii ar putea fi și mai mare dacă s-ar diminua unele cheltuieli suplimentare datorate unor deficiențe existente la Combinatul chimic Craiova, C.I.C. Tr. Măgurele, combinatele de celuloză și hîrtie Brăila și Călărași, fabrica „Palas" Constanța și C.F.A. Brăila. Aceste unități industriale au „mîncat" peste 50 milioane lei din rezervele identificate pe ansamblul industriei chimice. în domeniul reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale. Există oare, în cazul acestor cîteva întreprinderi, o situație cronică de netrecut ? Nu credem că comitetele de direcție, organizațiile de partid și colectivele respective și-au pierdut tăria de caracter în fața acestor neajunsuri. De asemenea, nimeni nu poate spune că în unitățile amintite nu se depun strădanii pentru ieșirea din impas. Se pare, însă, că se acționează doar cu... jumătăți de măsură, după procedeul „se repară într-o parte și se strică în alta". în fiecare din unitățile citate, unele sectoare s-au pus la punct. O perioadă au mers bine și, după aceea, iar au apărut unele deficiente.Rezultate net superioare, în acțiunea de care vorbim, au consemnat și unitățile de producție ale Ministerului Petrolului, cunoscut și apreciat pentru seriozitatea și spiritul de răspundere cu care privește creșterea eficienței activității economice. In întreprinderile sale, prin valorificarea judicioasă a țițeiului și folosirea cu randament în continuă creștere a fondurilor fixe, s-au depistat rezerve de peste 30 milioane lei față de economiile planificate pe semestrul II a.c. și de circa 400 milioane Ici la nivelul anului 1969. Asemenea succese demne de remarcat au înregistrat și unitățile industriei construcțiilor de mașini — mai ales pe calea valorificării economicoase a metalului, precum și multe din întreprinderile Ministerul Industriei Ușoare. Faptul că toate întreprinderile industriale au descoperit asemenea posibilități importante în reducerea prețului de cost vine să combată părerea și inerția acelora care mai susțin că s-ar fi ajuns la... fundul sacului în domeniul rezervelor interne. Se mai poate formula însă și o altă concluzie : numai cercetarea profundă și critică, realistă și sinceră, a activității economice este de natură să a- sigure succesul în diminuarea cheltuielilor materiale de producție. Mulțumirea de sine, superficialitatea, precum și etichetarea : s-au epuizat resursele proprii, frînează inițiativa și competenta colectivelor de întreprinderi, spiritul lor de răspundere în mînuirea fondurilor materiale și bănești.Cum se explică — dacă nu prin cercetarea la suprafață, de ochii lumii, pe linia minimei rezistențe a posibilităților interne de a realiza e- conomii suplimentare — unele aspecte nesatisfăcătoare în legătură cu modul în care anumite întreprinderi au privit sarcinile referitoare la reducerea cheltuielilor materiale de producție T Analiză certifică, fără

nici o îndoială, că în unele unități s-au analizat un număr restrîns de norme de consum, iar în altele s-au luat în calcul materii prime și materiale nereprezentative în consumul tehnologic. De asemenea, nu s-au fundamentat științific, prin soluții tehnico-economice, reducerile de norme propuse. în astfel de situații se află Uzina mecanică Plopeni, „Hidromecanica" Brașov, Combinatul Chimic Borzești, întreprinderea forestieră Năsăud. Comitetele de direcție de aici, precum și de la „Victoria" Călan, Uzina mecanică Galați, întreprinderea forestieră Bistrița, „Flora“-București «și Fabrica de conserve Caracal — la acestea din urmă nu s-au depistat unele rezerve concrete în domeniul reducerii cheltuielilor materiale — nu-și dau seamă, nu sînt conștiente că își fură singure căciula ? Plafonarea și auto- inducerca în eroare nu fac niciodată cinste, mai ales în cazul în care întreprinderile respective aveau de adus la îndeplinire o acțiune cu rezonanțe puternice în circuitul economic.în prezent, rezultatele determinate la nivelul întreprinderilor și ministerelor sînt în curs de examinare la organele centrale de sinteză economică și este de așteptat că ele vor fi îmbunătățite. Esențial este ca întreprinderile și ministerele să urmărească sistematic realizarea măsurilor tehnico-organizatorice stabilite pentru reducerea cheltuielilor materiale, să cuprindă riguros rezervele în planul îmbunătățit pe anul 1969. Nici o clipă nu trebuie să se piardă din vedere că dimensionarea rațională, în continuare, motivată pe norme științifice comparabile cu cele mai bune rezultate obținute pe plan internațional, a consumurilor de materii prime și materiale, folosirea cît mai completă a fondurilor fixe rămîn și de-acurr. înainte la fel de actuale. Numai așa valoarea producției obținute cu fondurile fixe poate fi cît mai mare, re- dueîndu-se cheltuielile pentru amortizare pe unitatea de produs, cele de transport și aprovizionare cu materii prime și materiale.Sarcinile de acest gen sînt valabile și pentru întreprinderile noi, puse de curînd în funcțiune, mai ales din industria chimică, de construcții și altele, Cînd au solicitat investiți, mari din partea statului, ele au ară< tat în documentațiile tehnice că vo’ obține o eficiență economică deosebită și economii importante, Dup; aceea, la punerea în funcțiune, ni au mai realizat parametrii tehnico- economici din proiecte. Mai mult unii proiectanți, constructori șl titulari de investiții ai întreprinderiloi și secțiilor noi respective au începu să formuleze justificări, să ceară altf fonduri de la stat. Este inadmisibilă i asemenea practică și cei care o folosesc trebuie puși să suporte conse: cințele superficialității lor. Industria, economia națională nu au ct face cu justificări, fiindcă nu cu justificări sporește venitul național Fiecare întreprindere, mare sat mică, nouă sau mai veche, trebuit să dea roade productive și financiare potrivit dotării tehnice șl tehnologice. posibilităților reale, rezerve lor interne — înscriindu-se cu toat; forțele în îndeplinirea sarcinilor sta bilite de partid și stat.
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Este neîndoielnic că atingerea o- biectivelor scontate în munca culturală de masă depinde de cunoașterea cit mai exactă, înfăptuită nu empiric, ci cu mijloace științifice corespunzătoare, a nevoilor spirituale și a tendințelor de dezvoltare ale vieții satului românesc contemporan, fată de care activitatea culturală trebuie să realizeze o adaptare cît mai concretă, răspunzînd precis și specific trebuințelor populației rurale pe care le deservește. Este la fel de sigur că înfăptuirea sarcinilor muncii culturale la un nivel corespunzător etapei actuale va depinde și de introducerea în practica acestei activități a unor mijloace și tehnici moderne, de consolidarea și perfecționarea bazei materiale, de îmbunătățirea construcției și funcționalității așezămintelor culturale de la sate ș.a. Unul din factorii care determină valoarea și eficacitatea social-educativă a muncii culturale la sate, forța sa de în- rîurire este și felul cum sînt atrași și folosiți intelectualii în această activitate.Dispunem astăzi de o apreciabilă forță intelectuală în mediul rural, constituită din cadre competente și calificate, care se bucură de autoritate și de prestigiu profesional și care pot, în condițiile unei valorificări chibzuite și a unei organizări științifice a muncii, să satisfacă cele mai complexe și cele mai diverse cerințe ale activității culturale la sate. In acest scop, trebuie să acționăm, după opinia noastră, în cel puțin două direcții : a) folosirea intelectualului în domenii legate de specialitatea sa și b) promovarea insistentă a unei atitudini înaintate în rîndul tuturor intelectualilor satelor. Realizarea unor cerințe de felul celor menționate presupune obligații precise atît pentru organele culturale centrale cît și pentru comitetele de cultură și artă județene, pentru consiliile populare comunale etc. Trebuie să recunoaștem că în această privință au fost și unele neajunsuri. Intelectualii de la sate au fost uneori utilizați în acțiuni care n-au avut nimic comun cu pregătirea și calificarea lor. Cadrul didactic a primit uneori o serie de sarcini care revin de drept administrației locale de stat și care nu sînt nici de competența sa, nici nu corespund pregătirii sale, fiind pus să presteze muncă funcționărească.La nivelul comitetului de cultură și artă, cu sprijinul susținut al Comitetului de partid județean Bacău, avem mereu în atenție prevenirea consecventă a oricărei tendințe din partea organelor locale de a-1 folosi în alte direcții decît acelea pentru care el este efectiv menit să acționeze. Prin aceasta înțelegem ca intelectualul să fie folosit potrivit aptitudinilor și preocupărilor sale, să fieț consultat și atras spre o colaborare creatoare pe tărîmul muncii culturale și al educației, participînd la desfășurarea și la conceperea a- cestei activități. Creînd condiții pentru o cît mai largă afirmare a inițiativei personale a intelectualului în munca culturală, prețuind și apreciind obiectiv contribuția sa, luptînd cu adîncă convingere și pe toate căile pentru sporirea prestigiului său de activist cultural în rîndurile sătenilor, acumulăm un capital deosebit de prețios pentru munca culturală de masă. Totodată, această atitudine ne ajută să stabilim contactul spiritual larg între intelectuali și masele largi de cetățeni, să cîștigăm participarea pasionată a tuturor intelectualilor la rezolvarea problemelor concrete ale muncii culturale. Pe linia unor astfel de obiective, pregătim de pe acum în județul Bacău întîlnlrile din septembrie cu intelectualii satelor, prilej de confruntări, de armo- 
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Lector univ.
Virgjl RĂDULIAN 
președintele Comitetului 

■«■'pentru culturâ și artă al județului 
-« Bacău

nizare a eforturilor, obiectivelor, in
tențiilor.In același timp, credem că ar trebui acordată o atenție mai stăruitoare popularizării intelectualilor activi în domeniul muncii culturale, stimulării lor, preocuparea devenind 
o activitate sistematică și permanentă, nu o acțiune sporadică, în- tîmplătoare. De asemenea, este de dorit ca Ministerul Invățămîntului să ia în mai mare măsură în considerare această latură a muncii cadrului didactic atunci cînd acordă titluri sau distincții. Este imperios necesar ca pretutindeni și toți cei care activează atît în învățămînt, cît și în cultură să susțină printr-o atitudine consecventă îmbinarea specialistului și omului de cultură, faptul că nu se poate rupe o latură a activității de cealaltă. Se mai întîmplă, mai ales în cazul examenelor de grade didactice, ca nota pentru activitatea culturală să nu fie acordată 
cu exigența necesară, uneori devenind un mijloc de „a compensa" a- precierea mai slabă a muncii profesionale. Este o mentalitate împotriva căreia trebuie luptat energic, deoarece exprimă o atitudine necorespunzătoare față de munca culturală, care îl face și pe profesor sau pe învățător s-o considere ca a- tare. Se simte nevoia unei mat strînse conlucrări, sub acest raport, între C.S.C.A. și organele învățămîn- tului, cu atît mai mult cu cît dispunem de o valoroasă experiență și tradiție. Avem în istoria învățămîn- tului nostru o adevărată mișcare a dascălului de la sat pe tărîmul muncii culturale. Si astăzi învățătorii pregătiți de fostele școli normale continuă să fie printre principalii animatori culturali din satele noastre. Această generație de intelectuali, mai înaintată în vîrstă, continuă să se afle în primele rînduri. Din această experiență se cuvine să scoatem cît mai bune și cît mai consistente învățăminte pentru formarea noilor generații de intelectuali care pornesc spre lumea satului.Comitetul de cultură și artă al județului Bacău a avut și are preocupări concrete în această privință, urmărind efecte educative, mobilizatoare, decurgînd din cunoașterea și popularizarea acestor activiști culturali. Cîteva exemple vor ilustra această afirmație. In comuna Răcăciuni îș! desfășoară activitatea pe ! acest tărîm de peste 32 de ani învățătorul Manciu Vasile, fondator al căminului cultural, remarcabil organizator și animator al activității cultural-artistice care a dus la importante succese formațiile de acest fel din sat. Dascăl cu experiență, inimos și priceput activist cultural, legat trup și suflet de satul său printr-o îndelungată activitate, învățătorul Manciu Vasile oferă o pildă pe care ne străduim s-o răspîndim cît mai mult pe cuprinsul județului. La Prăjești activează profesorul Tarălungă Mircea, fost învățător, care cu pasiune și cu migală, cu pricepere și inițiativă a înființat muzeul etnografic, arheologic, numismatic și de științele

naturii al satului, instituție culturală care a devenit obiectul frecventelor vizite ale excursioniștilor; învățătorul Năstase Ion din satul Slobozia, comuna Urechești, prin cercurile de pomicultură pe care le-a organizat cu tineretul și cu sătenii, prin plantații, expuneri și acțiuni la cămin, cu spiritul său gospodăresc exemplar a molipsit tot satul care este curat, îngrijit, cu rigolele de la ulițe amenajate cu zone verzi etc. Sînt numai cîteva exemple care vorbesc de la sine despre aptitudinea deosebită a intelectualului de la sat de a exercita o puternică și rodnică influență asupra populației sătești. Aceasta se explică prin pasiunea acestora pentru munca culturală, prin pregătirea ce-au căpătat-o, cît și prin dezvoltarea activității lor pe linia aptitudinilor, intereselor și preocupărilor ce le sînt proprii fiecăruia. Astfel de exemple sînt sistematic popularizate în județul Bacău. Pe linia acelorași preocupări încercăm să creăm o tradiție: sărbătorirea intelectualilor cu îndelungată și valoroasă activitate culturală. In acest fel, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate a bibliotecarului comunal Oancea C-tin, din comuna Vînători (actualmente în județul Neamț), biblioteca din Bacău a redactat anul trecut o monografie intitulată „Biblioteca de la Vînători- Neamț". Tot anul trecut a fost sărbătorit, cu prilejul ieșirii la pensie, inspectorul metodist al comitetului de cultură și artă, Mitrea Aristotel, drept omagiu pentru cei peste 30 de ani de entuziastă muncă culturală. în momentul de față se elaborează o lucrare ce va fi editată în curînd: „Portrete de intelectuali, activiști culturali din județul Bacău". Toate acestea vorbesc despre preocuparea noastră insistentă pentru crearea unui climat spiritual cît mai favorabil muncii culturale a intelectualilor de la sate. Este cazul să ne punem întrebarea: are intelectualul posibilitatea de a-și trăi propria sa viață de cultură și de spiritualitate în mediul rural? în primul rînd să-i creăm posibilitatea de a-și petrece timpul la nivelul pretențiilor sale care să-i permită să se dezvolte ca intelectual, în această privință am inițiat în județul Bacău cicluri de conferințe despre „Contribuții la istoria culturii naționale" ținute de lectorul universitar Iulian Antonescu, directorul muzeului, conferințe care se bucură de o participare masivă din partea intelectualității. E o cale de a întreține interesul pentru știință, cultură. filozofie, artă. Ne gîndim să organizăm întîlnlri ale intelectualilor cu diferite personalități literare, științifice, politice etc. Cu acest prilej artiștii recită din poezia modernă sau prezintă fragmente din piese de teatru, se organizează mici expoziții de artă plastică ș.a.m.d. Anul acesta vom organiza experimental la Tg. Ocna și Sascut o „universitate a intelectualului din mediul sătesc". La această universitate vrem să invităm pe intelectualii dintr-o anumită zonă, în reuniuni de 3—4 ori pe an, pregătite și desfășurate la un nivel care să satisfacă cerințele lor. Vom pune astfel în aplicare un întreg sistem de măsuri care să-i stimuleze pe intelectuali, să-i facă să se apropie cu dragoste de această activitate.înfăptuirea acestui program este posibilă în condițiile creării și menținerii unui climat spiritual corespunzător, climat care nu poate fi decît rodul unei largi și fructuoase colaborări a tuturor factorilor ce acționează în domeniul educației. învățământului și culturii.

teatre

O Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : Boema Palace — 20.
O Ansamblul „Perinița" (la Muzeul 
Dr. M. Minovicl — Spectacol de 

) sunet șl lumină „La vila cu clo
poței" — 19,30 șl 20,15.

19,30 — Telejurnalul de seară.

19,50 — Buletinul meteorologic.
Publicitate.

20,00 — Film serial „Thlerry 
Fronde".

Ia

y
m 
ni)

17.30 — TV. pentru elevi.
Consultații la limba română 
(clasa a VIII-a) 
Probleme recapitulative. 
Prezintă prof. G. Clon- 
descu.

13,00 — TV. pentru specialiștii din 
industrie.
Ciclul „Automatizarea- : 
Automatizări în termocen
trale electrice.
Prezintă ing. loan Arsenle 
Badea.

18.30 — Curs de limba engleză
(reluarea lecției a 8-a).

19,00 — Pentru școlari : 
Secolul XXI : Pot fi ocea
nele locuite ?

20,25 — „Lumini" 
mat.

reporta] fii-

în-20,45 — Film artistic „Cerul 
cepe la etajul III" — pro
ducție a studioului cine
matografic București.

22,05 — Panoramic.
22,25 — Seară de romanțe cu : Au

relia Fătu-Răduțu, Miha- 
ela Pâsărin, Lucian Mari
nescu.

22,45 — Telejurnalul de noapte.

23,00 — închiderea emisiunii.
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Pe ecranele Capitalei In această săptămînă 
rulează documentarele : Reportaj de 23 August, La 
datorie, Vizita conducătorilor de partid șl de stat 
în zonele industriale ale municipiului Pitești, Pe 
șantierele tineretului.

►

►

►
»>
>

►

o Vin cicliștii : SALA PALATULUI — 19,30 
de bilete 2551), REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
18,45 ; 21, GRĂDINA FESTIVAL — 20.
O Trei copii „minune" : PATRIA — 9 ; 11,30
16.30 ; 19 ; 21,15, CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
18.30 ; 20,45, la grădină — 19,30.
O Tarzan, omul maimuță : FESTIVAL — 8,30
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30
18.15 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45, GRADINA TOMIS ------ --------------------
NAMO — 20.
© Căderea imperiului roman : LUCEAFĂRUL
12.15 ; 16,30 ; 19,45, GRĂDINA DOINA — 19,15.
© Bomba de la ora 10,10 : 
continuare ; 18,45 ; 20,45.
O Șapte oameni de aur :
13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45,
18 ; 20,30.
0 Minunile doamnei Venus t SALA CINEMATECA 
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Călușarii, Performanțele mișcării, Timpul Brăilei, 
Noi unde ne jucăm ?, 
nr. 7 : TIMPURI NOI
© Piramida zeului Soare : DOINA — 11,30 ;
18.30 ; 21, MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
20,30.
o Ea va rîde : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Roata vieții : FEROVIAR - 8 ; 10,30 ; 
18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
21, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;

(seria
16,30

s; »
»

* 
>

19,30 STADIONUL DI-

; n

; 14
16,15

9 î

LUMINA — 8,45—16,30 în

Aventura, Orizont științific
- 9—21 în continuare.

13,45 ; 16 
16; i:._:18,15

»
»

13! ie ;21, 15,45
18,30
ARE-

»
*

NELE LIBERTĂȚII — 19,45 ; PARCUL HERĂSTRĂU 
— 19,30.
O Rebus miraculos S CENTRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 
16 ; 18,30 ; 21
© Bela : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
17.45 ; 20.
© Aventurierii : DACIA — 8—16,30 în continuare ;
18.45 ; 21, GRĂDINA PROGRESUL-PARC : - 20,
O Duelul lung : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină 20, 
0 Valea : GRIVIȚA - 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Viva Maria : TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30, BUCEGI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; ------
20,45, la grădină — 20, ARTA — 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
18,15 ; 20,30, la grădină — 19,30.
© In orașul „S“ : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Eu, eu, eu... șl ceilalți : UNIREA — 15,30 ; 
grădină — 20.
O O sută unu dalmațienl : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
la grădină — 19,30.
© Premiere strict secrete : FLOREASCA
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Hatari : AURORA 
dină — 20,30
© Studiu despre femei : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
O Taffy și vînătorul : VOLGA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Alegere de asasini : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
la grădină — 19,30
O Judecata : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Eddie Chapman, agent secret : MUNCA
17.30 ; 20.© "
©
O
(0 lucaicauuiiui « v-o i j. — xu,ou ,
© Contele Boby, spaima vestului sălbatic 
SUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O
18O
18©
0
O
o

9,30 ; 13 ; 16,30

15,30 f

1

18,15 ;
15,45 ;

18. la

— 9 ; 11,15 ; 
11,15 ; 13,30 ;

; 20, la gră-

15;

Intre noi : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Dacii : LIRA — 15,30 ; 18, la grădină — 20
Falsa liră de aur : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
Mesteacănul : COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

: : PROGRE-

Corabia „Pasărea albastră” : CRlNGAȘI — 15,30 ; 
: 20,15.
Prin Kurdistanul sălbatic : FERENTARI — 15,30 ; 
; 20,30.
Fanteziștii : COSMOS — 15,30 ; 18
Dă laba, prietene 1 : PACEA — 16 ;
Leul african : GRĂDINA RAHOVA
Intîlnire In munți : GRADINA EXPOZIȚIA — 19,30.

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescuîn deplin acord cu principiile politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, noi, intelectualii maghiari din Cluj, scriitori, artiști, profesori universitari, redactori, artiști plastici, împreună cu întregul popor al țării, ne exprimăm deplina noastră adeziune la Declarația din 22 august a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.Tinînd seama de interesele fundamentale ale comunității socialiste și ale locuitorilor patriei noastre deopotrivă, acest important document exprimă răspunderea noastră comună pentru cauza socialismului și confirmă adevărurile ideologice marxist-leniniste în relațiile internaționale.Cea mai importantă teză a politicii externe consecvente duse de România socialistă este prietenia și colaborarea tovărășească cu țările socialiste frățești, solidaritatea inter- naționalistă. Patria noastră este legată printr-o prietenie frățească de țările socialiste vecine. Uniunea Sovietică, Ungaria, Iugoslavia și Bulgaria, acest sentiment de frăție fiind întreținut și de tradiția comună a vicisitudinilor și luptelor de mai multe veacuri.Fermă și permanentă este și legătura noastră cu toate țările socialiste din lume : cu Cehoslovacia, Polonia, Republica Democrată Germană, Albania, Republica Populară Chineză, Republica Democrată Vietnam, Republica Populară Democrată Corefeană, Mongolia și Cuba. Baza colaborării politice, economice și culturale cu aceste țări este ideologia marxist- leninistă, care exprimă idealurile și interesele socialismului și comunismului. Sîntem convinși că unitatea partidelor și țărilor socialiste poate fi de nezdruncinat și prietenia lor poate rezista oricărei probe, numai în cazul cînd relațiile lor se bazează pe încredere și respect reciproc, pe dreptul fiecărui partid comunist și al fiecărei țări socialiste de a-și elabora independent politica, aplicînd în mod creator în practica construcției socialiste adevărurile generale ale marxismului la caracteristicile naționale și condițiile concrete social- economice ale țării respective. Internaționalismul proletar este inseparabil de respectarea independenței, suveranității, a egalității în drepturi și a neamestecului în treburile interne. Numai astfel putem aplana eventualele neînțelegeri, astfel putem tinde spre soluționarea sarcinilor comune.în privința controverselor ce s-au ivit între unele țări socialiste și Cehoslovacia, identifieîndu-ne cu partidul nostru și cu voința poporului exprimată în ședințe de masă, am considerat din capul locului că tensiunea internațională se poate soluționa prin metoda experimentată a dezbaterilor sincere, tovărășești, duse cu răbdare, între conducerile de partid și de stat ale țărilor respective, evitîndu-se orice intervenție în treburile interne.Ne exprimăm unanima adeziune față de poziția adoptată în Declarația Comitetului Executiv al Comitetului Central a! partidului nostru prin care se consideră de cea mai mare importanță să se înfăptuiască retragerea completă și în timpul cel mai scurt a forțelor armate ale celor 5 state socialiste din Cehoslovacia, a- sigurîndu-se în acest fel manifestarea deplină a independenței Republicii Socialiste Cehoslovace și exercitarea de către popoarele Cehoslovaciei a prerogativelor inalienabile ale suveranității naționale. Sîntem solidari cu popoarele și naționalitățile Cehoslovaciei, care într-o exemplară unitate au sprijinit și sprijină Partidul Comunist al Cehoslovaciei și pe conducătorii legali ai tării lor.Salutăm faptul că, în această situație gravă, problemele ivite se soluționează pe baza întrevederilor și a tratativelor care s-au dus cu conducerea legală de partid și de stat

din Cehoslovacia. Nădăjduim că prin aceste negocieri au rezultat condiții care să asigure posibilitatea de funcționare netulburată a organelor statutare ale partidului și a instituțiilor legale din Cehoslovacia, oferind popoarelor ceh și slovac, precum și naționalităților conlocuitoare posibilitatea realizării noului program al partidului comunist, împotriva oricăror forțe conservatoare sau antisocia- liste.Noi, Intelectualii maghiari din Cluj, care profesăm în diverse ramuri ale științei și artei, alături de colegii noștri români și în deplină înțelegere cu ei, participăm cu sinceră convingere la realizarea sarcinilor actuale formulate de Congresul al IX-lea al partidului nostru, la confirmarea fără rezerve a egalității în drepturi între poporul român și naționalitățile conlocuitoare, la promovarea muncii lor creatoare.în Partidul Comunist Român vedem garanția soluționării tuturor problemelor existentei noastre naționale, pe baza dezvoltării neîncetate a democrației socialiste.Asigurăm pe conducătorii partidului și statului nostru și personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu — așa cum ne-am exprimat bucuria și atașamentul și cu prilejul vizitei la Cluj a delegației de partid și de stat — de încrederea și sprijinul nostru și sîntem convinși că declarația noastră servește cele mai sfinte interese ale țării și restabilirii unității mișcării comuniste mondiale, în folosul păcii și al progresului uman.BAJOR ANDOR, scriitor; BALOGH EDGÂR, publicist ; BAR- TALIS JANOS, poet ; BENE JOZSEF, pictor : BENKO SAMU, scriitor ; BISZTRAI MARIA, artistă dramatică ; DANCSULY ANDRAS, profesor universitar ; DEMETER JANOS, profesor universitar ; FA- RAGO JOZSEF, cercetător principal ; FAZAKAS JANOS, medic primar ; FOLDES LASZLO, critic literar ; GALL ERNO, profesor universitar ; GALL JANOS, conferențiar universitar; HORVATH BfiLA, actor dramatic ; HUSZAR SAN- DOR, scriitor; LASZLO BELA, redactor ; LAZANYI ENDRE, conferențiar universitar; LAZAR JOZ- SEF, redactor; LETAY LAJOS, poet ; MARKOS ALBERT, compozitor; MAROSI PETER, critic literar; MAROSI PAL, conferențiar universitar ; MARTON GYULA, profesor universitar ; MIKO ER- ■;1 VIN, redactor ; MIKO IMRE, scriitor ; MOHI SANDOR, pictor ; NAGY ISTVAN, scriitor ; NAGY ALBERT, pictor; OROSZ LUJZA, artistă dramatică ; IMREH ISTVAN, conferențiar universitar; JAGAMAS JANOS, muzicolog ; JAKO ZSIGMOND, profesor universitar ; JANCSO ELE- MfiR, profesor universitar; JOR- DAKY LAJOS, scriitor ; KACSO SANDOR, scriitor; KANYADY SANDOR, poet; KANTOR LAJOS, critic literar ; KALLOS MIKLOS, conferențiar universitar; KOS KAROLY, scriitor; KOS ANDRAS, sculptor ; KELEMEN BELA, profesor universitar ; KOVACS ANDRAS, redactor ; KOVACS JOZSEF, conferențiar u- niversitar ; KOVACS ZOLTAN, pictor ; LASZLOFFY ALADAR, poet; LASZLO GERO, artist dramatic ; RACZ GYOZO, lector universitar ; RONAI ANTAL, dirijor ; RUHA ISTVAN, violonist ; GY. SZABO BELA, artist grafic ; SZABO SANDOR, lector universitar ; SZABO ZOLTAN, conferențiar universitar ; SZfiKELY IMRE, profesor universitar; SENKALSZKY ENDRE, actor dramatic ; SZILAGYI ISTVAN, scriitor ; SZABO ATTILA, profesor universitar ; SOOS KAROLY, inginer; SZERVATIUS JENO, sculptor ; SZINBERGER SANDOR, regizor ; TOMPA ISTVAN, scriitor; TOTH SANDOR, conferențiar universitar.
Partidul înfăptuiește năzuințele de veacuri

Întotdeauna am 
avut o încredere ne
țărmurită în politica 
internă și externă a 
partidului nostru, 
care în acțiunile sa
le se călăuzește după 
interesele fundamen
tale ale poporului 
român, după inte
resele generale ale 
socialismului și păcii.

In aceste cîteva 
zile însă, am sim
țit și mai mult mă
reția ideilor ce în
suflețesc politica 
externă promovată 
de partid. Prietenia 
sinceră cu țările 
socialiste, dezvolta
rea colaborării mul
tilaterale dintre ele, 
pe fundamentul
trainic al unor 
principii verificate 
de viață și cores- 
punzînd intereselor 
tuturor națiunilor 
socialiste — iată 
cuvintele în care 
aș putea rezuma 
crezul partidului 
nostru, așa cum 
a fost reafirmat cu 
putere în declarația 
Marii Adunări Na
ționale și în aceea a 
Comitetului Executiv 
al Comitetului Cen
tral, în cuvîntările 
clare și convingătoa
re ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 
Și, într-adevăr, nu 
există nici un impe
diment obiectiv în

ale poporului
calea afirmării în re
lațiile dintre țările 
socialiste a principii
lor respectării inde
pendenței, suverani
tății, neamestecului 
în treburile inter
ne, internaționalis
mului socialist, sta
tornicirii raporturi
lor de colaborare de 
tip superior spre 
care năzuiesc for
țele progresiste de 
pretutindeni, toate 
popoarele care, mai 
de vreme sau mai 
tîrziu, vor păși pe 
calea socialismului.

Nu numai Ideile, 
dar si faptele evi
dențiază clar că 
Partidul Comunist 
Român exprimă nă
zuințele întregii 
noastre națiuni și 
confirmă neîncetat 
că dezvoltarea prie
teniei și colaboră
rii cu toate statele 
socialiste formează 
axul central al poli
ticii externe a țării 
noastre, obiectul 
preocupării neîntre
rupte a conducerii 
noastre de partid și 
de stat.

Partidul nostru 
militează neobosit 
pentru întărirea u- 
nității țărilor sistemului mondial 
socialist, a mișcă
rii comuniste si 
muncitorești inter
naționale, pentru 
sporirea prestigiului

ideilor comunismu
lui în lume. El este 
puternic, deoarece 
în jurul său își 
strînge rîndurile în
tregul popor, care 
vede acum îndepli
nite năzuințele sale 
de veacuri. In în
treaga sa activitate, 
partidul nostru slu
jește cu credință 
interesele națiunii 
noastre socialiste, 
care nu contravin 
intereselor nici unui 
popor.

Ca profesor și e- 
ducator al tineretu
lui universitar, voi 
depune și în conti
nuare eforturi pen
tru valorificarea în
tregii mele capaci
tăți de muncă, pen
tru instruirea și 
educarea acestui 
tineret minunat, vi
itorul de mîine al 
tării noastre scum
pe. Socotesc că nu
mai prin muncă per
severentă și cinsti
tă pot să-mi aduc și eu contribuția la în
făptuirea programu
lui partidului, a po
liticii sale.

Prof. dr.
Gheorqhe 
BÎLTEÂNU 
prorector al Insti
tutului agronomic 
„Nicolae Bâlcescu“ 
— București

Declarația Comitetului 
foștilor deținuți antifasciștiComitetul foștilor deținuți antifasciști, în numele celor care în anii grei ai regimului burghezo- moșieresc și ai dictaturii fasciste au luptat cu abnegație pentru demnitatea și fericirea omului, pentru triumful socialismului în țara noastră, a luat cunoștință cu profundă satisfacție de Declarația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România cu privire la principiile de bază ale politicii externe a României. Ne exprimăm întreaga noastră adeziune la acest document de o înaltă semnificație principială, care reafirmă cu toată claritatea normele călăuzitoare ale relațiilor țării noastre cu celelalte țări socialiste, cu toate statele lumii, precum și la Declarația Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., din 28 august a. c., privind situația și evenimentele din Republica Socialistă Cehoslovacă.încercăm un sentiment de legitimă mîndrie constatînd încă o dată fermitatea și consecvența cu care partidul nostru comunist, fidel învățăturii marxist-leniniste, internaționalismului socialist, adoptă poziția cea mai potrivită Intereselor patriei noastre, intereselor sistemului socialist mondial, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ale tuturor forțelor progresiste și antiimperialiste din lume. Declarăm și cu acest prilej că sprijinim din toată inima politica externă a P.C.R. și a statului nostru, care militează curajos pentru dreptul fiecărei națiuni de a-și hotărî singură soarta, pentru dreptul fiecărui partid și guvern de a adopta măsurile pe care le consideră cele mai potrivite construirii societății noi, socialiste, în propria sa țară.Urmărim cu încredere eforturile pe care conducătorii aleși ai poporului cehoslovac, împreună cu întregul popor, le depun pentru îndeplinirea sarcinilor complexe ce le stau în față, pentru înlăturarea cît mai grabnică a urmărilor pricinuite de recentele evenimente, pentru continuarea operei de construcție a socialismului. Sîntem deplin convinși de necesitatea imperioasă a retragerii forțelor armate ale celor cinci state socialiste din Republica Socialistă Cehoslovacă, creîndu-se astfel condițiile indispensabile manifestării depline a independenței Cehoslovaciei fră

țești și exercitării de către poporul său a prerogativelor inalienabile ale suveranității naționale. împreună cu întregul popor român, ne exprimăm nelimitata încredere că tovarășii noștri cehi și slovaci, alături de care ne-am găsit adeseori pe fronturile pentru cucerirea și apărarea libertății, democrației și independenței popoarelor, în tranșeele Madridului, în maquis- urile din Franța, în masivele muntoase ale Cehoslovaciei însăși, își vor îndeplini îndatoririle lor patriotice și internaționaliste, asigu- rînd victoria construirii socialismului în patria lor.Noi, foștii deținuți politici antifasciști din România, ne reafirmăm atașamentul nezdruncinat față de conducerea partidului și statului nostru, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, și o asigurăm încă o dată că, credincioși idealurilor pentru care am luptat în anii grei ai ilegalității, inclusiv pentru prietenia cu Uniunea Sovietică — primul stat socialist din lume — cu gîndul la acei căzuți în lupta pentru înfăptuirea acestor idealuri, vom milita neabătut și în viitor, cu întreaga noastră capacitate și experiență, pentru aplicarea în viață a politicii Partidului Comunist Român.Ne angajăm să susținem cu toată energia inițiativele și acțiunile întreprinse de partidul nostru pentru restabilirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru triumful principiilor marxlsm-leninismului și internaționalismului proletar, ale egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Animați de profunde sentimente patriotice și internaționaliste, ne considerăm în permanență în primele rînduri ale apărătorilor patriei noastre, Republica Socialistă România, ale apărătorilor cuceririlor revoluționare ale poporului român, împotriva oricărei încercări de agresiune din partea imperialismului, pentru înțelegerea între popoare, pentru demnitatea o- mului, pentru democrație, socialism, pentru pace în lumea întreagă.
TEEEGRAME SI SCRISORI ADRESATE C. C. fii P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOEAE CEAUSESCU
• »

(Urmare din pag. I)partid și de stat, își vor spori necontenit eforturile și vor munci fără preget pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne stau în față, convinși că în acest fel servim cauza sfîntă a ridicării României pe culmile tot mai înalte ale progresului și civilizației, sporirea forței sistemului socialist mondial, creșterea influenței socialismului în lume".Pensionara Maria Neagu, din București, scrie: Fraza cea mai meșteșugită nu ar putea cuprinde simțirea poporului român și nimic nu ar putea oglindi frămîntarea, măreția și demnitatea țării exprimată prin glasul tînărului nostru conducător. Să ne trăiți ! întreaga țară vi se oferă. Am slujit școala și copiii 36 ani, 26 ani ca directoare de școală. Sînt mamă și bunică.Mamele și bunicele din patria mea, Republica Socialistă România, învață pe copiii și nepoții lor dragostea de țară și conducătorii ei, omenia, respectul față de aproapele lor, față de prieteni....Vă trimit această scrisoare cu toată sinceritatea simțirii mele, de cetățean al României socialiste, cu încrederea deplină și adeziunea totală la politica partidului și a guvernului. Sînt sigură că copiii țării noastre vor avea o viață fericită și un viitor luminos în scumpa noastră țară".„M-am gîndit întotdeauna cu mintea mea de simplă țărancă, că toate țările socialiste sînt legate prin prietenie sinceră, întrajutorare tovără

șească, printr-o înaltă stimă pe care și-o poartă reciproc — ne scrie din comuna Apostolache, județul Prahova, Dumitru Laurenția. Socot că toate țările socialiste trebuie să lupte pentru același ideal, același țel. Sînt fiică a unui vechi comunist și inima m-a îndemnat să vă scriu aceste rînduri. Așa cum spunea scumpul meu tată, societatea comunistă și numai ea poate da omenirii o viață demnă și fericită. Și tot ce face partidul nostru este pentru apropierea acestei orînduiri pe pămîntul românesc. Noi nu avem gînduri rele față de nimeni, cu atît mai mult față de țările care merg pe același drum. Partidul a spus-o de multe ori că vrea să meargă umăr la umăr cu aceste țări, căci avem o cauză comună. Doresc succes cît mal mare conducerii partidului, în frunte cu dumneavoastră. tovarășe Nicolaa Ceaușescu".„Te rog să-mi îngădui, cu tot devotamentul ce port partidului și conducerii lui în frunte cu dumneata, să exprim totala mea adeziune la înaltul simț de răspundere istorică cu care partidul conduce destinele patriei noastre — scrie tovarășului Nicolae Ceaușescu generalul Radu D. Rusescu. Declarația din 22 august 1968 a Marii Adunări Naționale și cuvîntările de la Brașov și Cluj arată consecvența, ferma și înțeleaptă politică _pe_ care partidul și tot poporul român înțeleg s-o urmeze pentru fericirea patriei noastre suverane și independente, în interesul unității și prieteniei țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume".
Pentru biruința 

ideilor socialismuluiSînt dintre aceia care urmăresc cu mult interes evoluția evenimentelor internaționale, problemele de o mare complexitate ce confruntă lumea contemporană. Țin să-mi exDrim din capul locului admirația, atașamentul și aprobarea față de politica profund constructivă, principială promovată ca inepuizabilă energie și devotament de partidul și statul nostru care, pornind de la interesele fundamentale ale poporului român, fac tot ce le stă în putință pentru biruința ideilor socialismului, ale păcii și progresului în lume.Din discuțiile pe care le am adesea cu tovarășii mei de muncă, cu vecinii și cunoscuții, mi-am dat seama că aceleași simțăminte îi stăpînesc pe toți,_ că fiecare cetățean al acestui pămînt, fie el român, maghiar, german sau de altă naționalitate sprijină fără rezerve politica pe care partidul și guvernul țării o duc, atît pe plan intern cît și pe plan extern.Știm cu toții că grija și preocuparea plină de răspundere pentru întărirea prieteniei și colaborării cu celelalte state socialiste, pentru unitatea sistemului socialist mondial se situează în centrul întregii politici externe a României. Sîntem în per

manență martorii acțiunilor întreprinse de partid pentru realizarea acestui obiectiv major. în mod cu totul întemeiat, pe deplin corespunzător intereselor celor mai înalte ale omenirii, partidul nostru consideră că orice neînțelegeri sau diferende care apar între țările socialiste, între partidele comuniste și muncitorești, pot și trebuie să fie înlăturate numai pe baza tratativelor și înțelegerii, într-un spirit de respect reciproc și deplină egalitate. A nu întreprinde nimic care să înăsprească relațiile dintre țările socialiste, a face totul pentru restabilirea climatului de încredere și prietenie între aceste țări, pentru refacerea și consolidarea relațiilor de unitate între partidele comuniste frățești sînt îndatoriri internaționaliste de seamă ale partidului nostru.Atît eu, cît și tovarășii mei din u- zină, sîntem hotărîți să sprijinim politica internă și externă a României socialiste din toate puterile, prin munca noastră de zi cu zi, prin unitatea noastră de neclintit în jurul Partidului Comunist Român.
Mihai BINDER
tehnician — Uzina de autoca
mioane Brașov
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Secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Marii Britanii va face 

o vizită oficială in România .La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, adresată în numele guvernului român, secretarul de stat pentru afacerile ex
terne al Marii Britanii. Michael Stewart, va face o vizită oficială în România în perioada 8—11 septembrie 1968.

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL CELEI DE-A XXIII-A

ANIVERSĂRI A PROCLAMĂRII R. D. VIETNAM

Numirea noului ambasador al 
Republicii Socialiste România 

in Republica VenezuelaPrin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Octavian Bărbu- lescu a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Venezuela. (Agerpres)
rCTinmmiTum iu » ............... !

Numirea noului ambasador al 
Republicii Socialiste România 
în Republica Unită TanzaniaPrin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Drînceanu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Unită Tanzania(Agerpres)

Recepție oferită de 
ambasadorul R. 0. VietnamLuni seara, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam la București, Hoang Tu, a oferit o recepție cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a proclamării independenței țării.Au luat parte tovarășii Virgil Trofin, Gheorghe Rădulescu, Mihai Dalea. Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri, Mia Groza, vicepreședinte al M A N ., membri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.

Cuvîntare la posturile 
de radio 

si televiziune
Cu prilejul aniversării proclamării independenței, ambasadorul R D. Vietnam la București, Hoang Tu, a rostit o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune.(Agerpres)

realizări
bh Urile socialiste
PRIMA ZI DE ȘCOALĂ ÎN U. R. S. S.

Cronica zilei
Tomo Martelanaci, secretar pentru învățămînt și cultură din R. S Slovenia, care la invitația Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă a întreprins o vizită în țara noastră, a fost primit luni dimineață de Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. La întrevedere au a- sistat Alexandru Bălăci, vicepreședinte al comitetului, precum și reprezentanți ai ambasadei iugoslave la București.In timpul șederii în România, oaspetele iugoslav a mai avut convorbiri cu Traian Pop, adjunct al ministrului învățămîntului, pre- •dintele Consiliului Național si organizației Pionierilor, cu Octavian Paler, vicepreședinte al Comitetului de Radio și Televiziune, și cu conducători ai unor instituții de învățămînt superior din București. De asemenea, el a vizitat și unele localități și stațiuni balneoclimaterice de pe litoralul Mării Negre și de pe Valea Prahovei.în aceeași zi, Tomo Martelanaci 

a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.
★Luni, în sala Clubului Finanțe- Bănci din Capitală, întreprinderea „Wanderer" din Koln — R. F. a Germaniei a deschis o expoziție tehnică.Expoziția, care rămîne deschisă pînă în ziua de 7 septembrie, cuprinde mașini electronice cu fișe 

~>e bază de benzi magnetice, mașini de contabi.U,zat, instalații, complete defacturat, pentru calcularea salariilor și alte mașini moderne de birou.

In ziua de 2 septembrie a sosit în București o delegație a Consiliului Național al Femeilor din R. P. Ungară, care, la invitația Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România, va face o vizită în țara noastră. Delegația este formată din Barnai Albertne, membră a Comitetului Executiv al Consiliului Național al Femeilor din R. P Ungară, secretara Consiliului Femeilor din Budapesta. și Turoczi Ferencne, secretara Consiliului județean al femeilor Szolnok.La sosire, delegația a fost întîm- pinată de Maria Ciocan, secretara Consiliului Național al Femeilor, și activiste ale mișcării de femei.
★Lunii’seara a părăsit Capitala, pleeînd la Budapesta, o delegație a Ministerului Sănătății, condusă de acad. prof. dr. Aurel Moga, ministrul sănătății, care, la invitația ministrului sănătății al R. P. Ungare, Szabâ Zoltân, va face o vizită în această țară.Printre persoanele oficiale prezente >a plecare, pe aeroportul Bă neasa se afla Sândor Argyelan, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. P. Ungare la București.
★O delegație a Centrocoop, condusă de Simion Bughici, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, a plecat luni înAnglia, unde va participa la Reuniunea Comitetului Central al Ali- perforarea, cartelelor,.-de , < W* cooperatiste internaționale, care va avea loc la Glasgow.(Agerpres)

Telegramă
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre felicitările mele cele mai vii și urările cele mai sincere pe care poporul Israelului și eu însumi le adresăm pentru fericirea dv. personală și pentru progresul, prosperitatea și pacea poporului român. ZALMAN SHAZAR Președintele Israelului
Congresul internațional 

al viei și vinului
(Urmare din pag. I)mânia este fericită să deschidă poarta ospitalității sale tradiționale celui de-al XII-lea Congres internațional al viei și vinului, iar prin specialiștii săi și prin ceea ce are mai important ca realizări în sectorul vitivinicol să contribuie la reușita acestui congres.Sperăm că lucrările congresului, vizitele pe care le veți face în unitățile de cercetare, învățămînt și producție, în orașele și satele țării vor contribui la cunoașterea mai de-aproape a activității specialiștilor și a oamenilor noștri de știință, a realizărilor poporului în viticultură ca și în alte domenii ale economiei și culturii.Permiteți-mi să adaug aici că, în eforturile sale susținute privind, dezvoltarea industriei, de care depinde progresul întregii economii naționale, guvernul român a acordat aceeași atenție dezvoltării tuturor ramurilor agriculturii.După ce a ilustrat printr-o serie de date eforturile consacrate dezvoltării viticulturii în țara noastră, vorbitorul a spus în încheiere: Exprimîndu-ne încă o dată bucuria de a vă avea printre noi, sîntem convinși că activitatea rodnică ce o veți desfășura în cadrul lucrărilor acestui congres va fi pusă în slujba progresului științei viticole, a punerii în valoare a tot ce natura ne poate dărui, spre propășirea și fericirea oamenilor.O asemenea activitate este legată organic de un climat de muncă pașnică, cerință arzătoare a întregii omeniri și garanție a înfloririi oricărei activități.in spiritul acestor năzuințe umane, lucrările congresului dumneavoastră vor contribui, fără îndoială, nu numai la rezolvarea unor probleme stringente pe care prac tica le ridică în fața științei, dar

și la dezvoltarea unui spirit de înțelegere și colaborare internaționalăIn continuare a luat cuvîntul președintele Oficiului internațional al viei și vinului, Asensio Villa, care, mulțumind cu căldură guvernului român pentru invitația de a se organiza acest congres în România, a arătat că aceasta reflectă interesul pe care îl poartă oficialitățile române dezbaterilor între cei mai buni specialiști din lume ale unora dintre cele mai actuale probleme ale viticulturii Vorbitorul a arătat, în continuare, că aceasta corespunde tradițiilor multiseculare ale culturii viței de vie pe pămîntul românesc, ca și remarcabilului efort de perfecționare a acestei ramuti pe care România îl depune cu multă perseverență.Președintele Oficiului internațional al viei și vinului a subliniat apoi importanța problemelor ce se vor discuta la actualul congres, precum și a călătoriilor de studii ce vor fi întreprinse în marile podgorii ale țării noastre.Urînd viticultorilor români să obțină recolte care să recompenseze eforturile și strădaniile lor, Asensio Villa și-a exprimat convingerea că lucrările congresului vor întări stima și înțelegerea oamenilor, vor contribui prin aceasta la prietenia și pacea popoarelor.Tot în cursul dimineții, în ședință plenară, prof. Gherasim Con- stantinescu a prezentat comunicarea „Viticultura și vinificația în România".După-amiază, lucrările s-au desfășurat pe secții.Seara, prof. Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al A- griculturii. a oferit un cocteil în cinstea participanților la cel de-al XII-lea Congres al viei și vinului.(Agerpres)

Adunarea festivă de la uzinele

„Semănătoarea"
Luni după-amiază a avut loc la uzinele „Semănătoarea" din Capitală adunarea festivă consacrată Zilei naționale a Republicii Democrate Vietnam. Au participat Larisa Munteanu, vicepreședinte al Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, numeroși muncitori din uzină. Au fost de față Hoang Tu, ambasadorul RD. Vietnam în România. Nguyen Duc Van, șeful Reprezentanței permanente a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud la București. Despre cea de-a 23-a aniversare a R. D Vietnam a vorbit tov. Ion Căpățînă, directorul general al uzinelor „Semănătoarea". Vorbitorul s-a referit la munca și lupta plină de abnegație a poporului vietnamez pentru construcția socialismului și apărarea împotriva agtesiunii imperialiste. El

a subliniat prietenia ce leagă poporul român de poporul vietnamez, relațiile de prietenie și a- lianță frățească pe care le întreține România cu țările socialiste, relații bazate pe respectul reciproc, respectarea independenței și suveranității naționale, deplina egalitate în drepturi, neamestecul în treburile interne. Pornind de la aceste principii, partidul și guvernul nostru, a spus vorbitorul, au reafirmat în repetate rînduri deplina solidaritate cu eroicul popor vietnamez, care-și apără cu abnegație independența și ființa naț’onală.A luat apoi cuvîntul Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București. Cea de-a 23-a aniversare a R. D. Vietnam, a spus vorbitorul, este întîmpinată de poporul vietnamez cu succese de seamă în munca pentru îmărirea economică a țării, pentru apărarea împotriva agresiunii imperialiste.

Vietnamul și România sînt țări socialiste surori. Avem un țel comun. construirea socialismului și comunismului. împreună cu popoarele altor țâri socialiste, poporul frate român ne-a acordat sprijin în lupta împotriva colonialiștilor, în trecut, iar acum în lupta împotriva agresorilor americani. Acordurile centru anul 1969, semnate recent, înființarea Reprezentanței permanente a Frontului Național de' Eliberare din Vietnamul de sud la București constituie aspecte ale solidarității de luptă și ale internaționalismului care leagă popoarele român și vietnamez. Folosim acest prilej, a spus vorbitorul în încheiere, pentru a exprima încă o dată mulțumiri sincere partidului, guvernului și poporului român pentru ajutorul prețios acordat poporului vietnamez. (Agerpres)

MOSCOVA (de la corespondentul nostru, Silviu Podină). — La 2 septembrie școlile de toate gradele din Uniunea Sovietică și-au deschis din nou porțile. Ce noutăți a adus noul an de învățămînt 7 In primul rînd, a sporit atît numărul școlarilor cît și al cadrelor didactice. In școlile de cultură generală au luat loc în bănci aproape 50 de milioane de elevi. De instruirea și educarea lor se ocupă circa 3 milioane de învățători și profesori. Peste 150 000 de tineri pedagogi și-au ținut luni primele lor lecții. In- vățămîntul profesional a primit de asemenea nu mai puțin de 70 de mii de tineri în anul întîl de studii. Școlile profesionale pregătesc anul acesta mai mulți tractoriști, lucrători pentru serviciile de deservirea populației, constructori, muncitori pentru industria alimentară și textilă de- cît în anii trecuți. In total, școlile din această categorie pregătesc în prezent circa 2 milioane de viitori muncitori calificați.

Anul acesta vor fi tipărite numai în R.S F.S.R. două sute de titluri de manuale într-un tiraj total de peste 200 milioane de exemplare.în prezent lucrează în economia națională a U.R.S.S. aproape 6 milioane de specialiști pregătiți de învățămîntul superior sovietic. Numai anul trecut au absolvit institutele de învățămînt superior 200 de mii de ingineri, în U.RS.S există în prezent peste 760 de universități și institute în care învață peste 4 milioane de studenți In ceea ce privește numărul studenților, U.R.S.S o- ctipă unul din primele locuri în lume In anul î.ntîi al universităților și institutelor de învățămînt superior au intrat anul a- cesta 450 de mii de tineri.In ajunul noului an școlar au fost date în folosință numeroase noi localuri de școli, cămine și cantine studențești, noi școli medii tehnice de specialitate.
UN ȚINUT RENĂSCUT ÎN CUBAPodișul Pinares-de-Mayari din provincia Orienta (Cuba) a fost considerat din vremurile cele mai străvechi un ținut sărac și inapt pentru 'agricultură. Bogăția lui consta numai în fier și păduri. In anii puterii populare a fost elaborat un plan de sădire a 12 milioane de pini și de organizare a legumiculturii în această regiune. Solul podișului a fost îmbogățit cu îngrășăminte chimice. Au fost create rezerve de apă pentru iri

gații. Laboratorul pedologie al Academiei de științe cubane a ajutat la refacerea structurii solului și sporirea fertilității sale. Anul trecut agricultorii au reușit' să culeagă aci peste 500 000 chintale de legume.Un institut pentru tehnologia solului, laboratoare, cantine, cafenele, terenuri de sport amenajate în ultima vreme sînt, de asemenea, tot atîtea semne ale renașterii ținutului.
300 DE Ml! DE LOCUINȚE

NOI IN UNGARIA

Adunarea de la institutul politehnic din iași
IAȘI. — In aula Institutului politehnic din Iași a avut loc luni după-amiază o adunare consacrată Zilei naționale a R. D. Vietnam.Au participat studenți, elevi, tineri muncitori și funcționari din întreprinderi și insțituții, precum și--studenți vietnamezi care învață în institutele de învățămînt superior om lași.Cu acest prilej a luat cuvîntul Emil Uncheșel, președintele Consiliului Uniunii asociațiilor studenților din centrul universitar Iași, care, după ce s-a referit la

munca și lupta puporului din R. D. Vietnam pentru apărarea țării și făurirea societății socialiste, a spus i „Poporul român urmărește cu adîncă admirație lupta eroică a poporului vietnamez pentru a- pârarea ființei sale naționale, pentru dreptul sacru de a-și hotărî . singur: soarta In numele studenților din Iași transmit tineretului vietnamez. întregului popor vietnamez, un călduros mesaj de prietenie și solidaritate frățească".Gorgos Irina, studentă a Facultății de filologie a Universității

„Al. I. Cuza“, și Antim Mitroi, student la Facultatea de medicină veterinară a Institutului agronomic „Ion lonescu de la Brad", au subliniat în cuvîntul lor că partidul, guvernul și poporul român, alături de toate forțele progresiste din lume, urmăresc cu profundă simpatie și deplină solidaritate munca. și lupta bravului popor vietnamez, acordîndu-i sprijin material, politic și moral. „Căldura cu care sînt înconjurați studenții vietnamezi care învață la Iași, au spus ei, reprezintă, de asemenea, o manifestare grăitoare a solidarității poporului nostru cu poporul viet-

Anul acesta în Kelenfold — noul și cel mai modern cartier al Budapestei — se vor da în folosință aproape 2 500 de apartamente. Anul trecut aproape 1 800 de familii au primit aici locuințe noi în blocuri înalte de 10 etaje, remareîndu-se printr-o arhitectură modernă și colorit plăcut. Locuitorii cartierului au la dispoziție magazine, . școli, cinematograf,... și alte așezăminte social-culturaîe.‘>'cIn ultimii ani, construcția' de

locuințe a luat o mare amploare nu numai la Budapesta, ci și în întreaga țară în primii doi ani și jumătate ai actualului cincinal în R P. Ungară au fost construite 142 000 de apartamente noi. Datorită -folosirii unei tehnologii avansate, ritmul construcțiilor a sporit simțitor. Potrivit planului, pînă la șfîrșitul cincinalului populația va mai primi alte 30()000 dc 'loculnțeA "
NOI SURSE DE ENERGIE 
ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA

Colocvii si seminarii
9

științifice internaționale
9 9 9La Cluj s-a deschis Seminarul Internațional de teoria interpolării și noțiunea de convexitate. organizat de Institutul de calcul din Cluj al Academiei. Un mare număr de matematicieni din tară și de peste hotare își vor prezenta roadele observațiilor și cercetărilor lor, vor purta discuții asupra diferitelor metode de calcul, vor lucra efectiv în ședințe demonstrative. Dintre subiectele referatelor și comunicărilor științifice elaborate de oamenii de știință români care vor fi susținute cu acest prilej amintim : „Problema conservării aiurii funcțiilor prin interpolare", „Proprietăți de interpolare ale soluțiilor ecuațiilor diferențiale liniare", „Metode topologice utilizate în studiul problemei polilocale relative la ecuații diferențiale neliniare" și altele.

*La hotelul „International" din Mamaia au început luni lucrările Colocviului internațional cu tema „Sursele arheologice ale civilizației europene", organizat de U.N.E.S.C.O., Asociația de studii sud-est europene și Academia Republicii Socialiste România.Colocviul reunește specialiști de prestigiu în domeniul arheologiei.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Emil Condurachi, secretarul general al Asociației de studii sud-est europene.Din partea directorului general al U.N.E.S.C.O. a vorbit Moenis Taha- Hussein.In cadrul colocviului, care va

dura pînă la 8 septembrie, partici- panții vor prezenta o serie de referate și comunicări cu privire la descoperirile arheologice făcute pe teritoriul diferitelor țări, care vorbesc despre civilizația europeană de-a lungul secolelor.
★Luni, în amfiteatrul Institutului pedagogic din Brașov s-au deschis lucrările celui de-al treilea colocviu de „Teoria probabilităților", organizat de Centrul de statistică matematică al Academiei și Societatea de științe matematice. Alături de oameni de știință din țara noastră participă specialiști din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă. Danemarca, R. D. Germană, R. F. a Germaniei, Franța, Japonia, R. P. Polonă, S.U.A., R. P. Ungară.Lucrările colocviului au fost deschise de acad. Octav Onicescu, președintele comitetului de organizare Au rostit scurte alocuțiuni acad. Gh. Mihoc, rectorul Universității București. directorul Centrului de statistică matematică al Academiei, acad. Gr. Moisil, președintele Societății de științe matematice, acad N. Teodo- rescu. Eugen Chiș, rectorul Institutului pedagogic din Brașov, și ing. Marin Decu, prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal Brașov.Lucrările colocviului continuă pînă în ziua de 7 septembrie. (Agerpres).

namez".A vorbit apoi studentul vietnamez Vo Viet Xiem, de la Facultatea de fizică a Universității. După ce a mulțumit partidului, guvernului și poporului nostru pentru sprijinul neprecupețit pe care îl acordă luptei juste duse de poporul vietnamez, pentru dragostea cu care sînt înconjurați studenții vietnamezi care învață la Iași, el a spus i „Poporul vietnamez dorește o pace adevărată, care nu poate e- xista decît pe baza unei independențe și suveranitâți reale. Pacea va fi restabilită de îndată ce S.U.A. vor pune capăt agresiunii împotriva patriei noastre și vor lăsa poporul nostru să-și rezolve liber propriile probleme".(Agerpres)

în R.S.F. Iugoslavia se desfășoară ample lucrări pentru folosirea cît mai eficientă a resurselor energetice ale țării. Astfel, recent a fost dată în folosință hidrocentrala „Tikveș" de pe Țrna Reka de lîngă Kavadar care va produce anual 215 milioane kilowați/ore energie electrică. Noul obiectiv a și furnizat primii kilowați întreprinderilor industriale din împrejurimi. El va avea însemnătate și pentru agricultură, deoarece apa marelui lac de acumulare va fi folosită la irigarea a peste 20 000 hectare de pămînt. Agenția Taniug anunță eă pe' șantierul hidrocentralei „Mratine" a fost încheiată construirea unui tunel

deversor cu ajutorul căruia va fi deviat cursul rîului Piva, pentru ca in albia acestuia să poată fi ridicată construcția barajului. După ce va fi terminată, această hidrocentrală va constitui și un punct de atracție pentru turiști : clădirea în care vor fi instalate turbinele se va construi în masivul stîncos de pe malul stîng al rîului, ale cărui chei au aici o adîncime de 1 200 de metri.Pe șantierul noii termocentrale ce se ridică la Obrenovaț a început montajul primei turbine. Centrala va începe să furnizeze curent industrial în prima jumătate a anului viitor. La încheierea primei etape a construcției ea va avea o putere de 420 000 de kilowați.
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Expoziție de artă populară cu vînzare
In incinta Muzeului Satului s-a 

deschis expoziția cu vînzare „Artă 
populară și meșteșuguri artistice" or
ganizată de V.C.E.C.O.M. Sînt pre
zentate produse textile, covoare, țe
sături, cusături și broderii, costume 
populare, ceramică, articole din me
tal, lemn, sticlă, împletituri, pictură 
populară pe sticlă, realizate de meș
teșugari din diferite colțuri ale țării. 
Cele peste 800 de piese reflectă di
versitatea și autenticitatea artei 
noastre populare, sensibilitatea crea
torilor populari. Sînt prezentate de 
asemenea confecții cu broderii popu

lare, țesături de factură. populară, 
ceramică modernă și alte produse în 
care sînt valorificate elementele spe
cifice ale artei populare, adaptate la 
cerințele vieții moderne.

Expoziția urmărește contactul di
rect al producătorilor cu cumpără
torii, pentru a le face cunoscute cele 
mai izbutite realizări ale lucrătorilor 
din acest sector al cooperației meș
teșugărești, ca și pentru cunoașterea 
cerințelor amatorilor de obiecte de 
artă populară românească.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 și 6 septembrie. în țară: Vreme ușor instabilă, mai ales in cursul după-amiezilor. Cerul va fi tempo

rar noros. Vor cădea averse locale de ploaie. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 20 și 28 de grade. în București : Vreme ușor instabilă, mai ales în cursul după-amiezilor, cînd vor cădea ploi de scurtă durată. Cerul va fi temporar noros. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

A începutTurul ciclist al României a început! Primul „tricou galben" a fost îmbrăcat de. Nicolae Ciumeti ieri la amiază, înaintea startului festiv al celei de-a doua etape București — Ploiești. Cunoscutul alergător dina- movist a cîștlgat, oarecum în mod surprinzător, contratimpul individual desfășurat în cursul dimineții în Capitală, pe un circuit de 5,8 km din cartierul Balta Albă. Pe această distanță Ciumeti a înregistrat timpul de 8’10”, cu 3 secunde mai bun decît al celui de-al doilea clasat, Emil Rusu, considerat de fapt principalul favorit nu numai al etapei, dar chiar al marii competiții. I-au urmat, în ordine, C. Ciocan (la 5 secunde de învingător), V. Selejan și N. David (ambii la 7 secunde).De-a lungul celei de-a doua etape, pe șoseaua spre Ploiești, plutonul s-a menținut în bună parte compact. Distanța mult prea scurtă între start și sosire n-a permis și deci n-a stimulat vreunuia dintre alergători evadări hotărîtoare. Dificultatea etapei a constat doar în ploaia torențială, parcă special dezlănțuită de natură, care, încă pe primii kilometri, după startul festiv și apoi după startul tehnic, i-a „însoțit" pe alergători. N. Ciumeti a încercat să evadeze chiar din plecare. Șoseaua, devenită periculoasă datorită ploii, a potolit însă zelul „tricoului galben", ca și al altora care ulterior au vrut să-și încerce șansele. Așa se face că la jumătatea [traseului, plutonul masiv pedala cuminte, pe la kilometrul 30 avîndu-1 în frunte pe Tudor Vasile, unul dintre alergătorii evidențiați cu ocazia recentei competiții internaționale „Cupa Voința".

turul ciclist al României
Sosirea a avut loc pe stadionul „Petrolul" din Ploiești. Cîștigătorul etapei a fost Tudor Vasile (din e- chipa de tineret I a României), urmat de Grigore Constantin, Waller Ziegler și Ciocan Constantin.In clasamentul general, după două etape, pe primele trei locuri se află : Tudor Vasile (România tineret I) urmat de Grigore Constantin

și Ciumeti Nicolae. la 18 și respectiv 21 secunde.După aceste două etape în miniatură, caravana alergătorilor are de străbătut astăzi un traseu care, deși este plat, se apropie ca kilometraj de etapele curselor de anvergură internațională: Ploiești — Buzău — Brăila (158 km).

S-a dat startul in tuiul ciclist ol României
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PRAGA 2 (Agerpres). — La 31 august 1968 a avut loc în Sala spaniolă a Hradului din Praga ședința plenară a C.C. al P.C. din Cehoslovacia la care au participat membri ai Comisiei Centrale de Control și Revizie a C.C. al P.C.C., precum și delegați la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.C., aleși de către comitetele regionaie ale P.C.G.La plenară a fost prezent președintele republicii, L. Svoboda. Din însărcinarea C.C. al P.C.C., plenara a fost condusă de O. Cer- nik, membru al Prezidiului C.C.Pe ordinea de zi a plenarei s-a aflat analiza situației actuale existente în țară și în partid, sarcinile cele mai urgente ale partidului și unele propuneri privind cadrele.Pe marginea celor două puncte ale ordinii de zi, adoptată în unanimitate, a prezentat un referat A. Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C.G.Primul secretar al C.C. al P.C.C. a informat plenara despre convorbirile pe care președintele republicii, L. Svoboda, împreună cu reprezentanți ai partidului și statului, le-a avut la Moscova cu Biroul Politic al P.C.U.S.Plenara C.C. al P.C.C. a adoptat în unanimitate cîteva hotărîri:Hotărîrea în legătură cu rezultatele tratativelor de la Moscova (care se publică mai jos);Hotărîrea prin care se anulează termenul de convocare a Congresului al XIV-lea extraordinar al P.C.C. pentru data de 9 septembrie și se instituie o comisie a C.C. al
HOTĂRÎREA C. C. AL P. C. C.

Comitetul Central al P.C. din Cehoslovacia, în cadrul ședinței comune cu Comisia Centrală de Control și Revizie și cu participarea reprezentanților delegaților la cel de-al XIV-lea Congres din toate regiunile, a ascultat informarea tovarășului Alexander Dubcek, prim- secretar al C.C. al P.C.C., cu privire la convorbirile care au avut loc între Prezidiul C.C. al P.C.C. și Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. la Moscova în zțua de 26 august 1968, informarea președintelui republicii, Ludvik Svoboda, despre aceleași convorbiri și textul protocolului acestor convorbiri.Pe baza acestora hotărăște !
1. Aprobă activitatea Prezidiului Comitetului Central al P.C.C. la a- mintitele convorbiri de la Moscova și este de acord cu punctul de vedere și cu activitatea conducerii partidului în frunte cu tov. Dubcek în aceste zile critice.2. Obligă toți activiștii și membrii Comitetului Central și ai Comisiei Centrale de Control și Revizie, precum și ai organelor lor de a îndeplini în mod consecvent
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MII DE VICTIME DUPĂ
CUTREMURUL DIN IRAN

Noi mișcări seismice au fost înregistrate în noaptea de 1 septembrie în regiunea Khoiassan. Potrivit datelor oficiale preliminare, peste 10 000 persoane și-au pierdut viața, numeroase alte au fost rănite, iar peste 100 000 persoane au rămas fără adăpost în urma cutremurelor din 31 august și 1 septembrie. La Teheran se consideră însă că aceste date sînt incomplete, iar numărul victimelor ar putea să depășească cifra de 20 000 persoane (U.P.I.).O treime din cele 1 800 000 persoane care formează populația provinciei Khorassan a avut de suferit de pe urma cutremurului de gradul 7,8 pe scara Richter. Cîteva orașe au fost 

P.C.C. condusă de tovarășul J. Spa- cek, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., a cărei sarcină este să prezinte cît mai repede propuneri pentru pregătirea și convocarea congresului comuniștilor din Cehia;Hotărîrea în legătură cu schimbările de cadre în organele conducătoare ale partidului.Pe baza propunerilor comitetelor regionale de partid, ale Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia și ale C.C. al P.C. din Slovacia, Comitetul Central al P.C.C. a cooptat în rîndurile membrilor săi șapte tovarăși și tovarășe din rîndul membrilor supleanți ai C.C. al P.C.C. și 80 de tovarăși și tovarășe din rîndul delegaților la al XIV-lea Congres al partidului, care au fost propuși de către conferințele raionale și regionale să facă parte din C.C. al P.C.C. In același mod a e- fectuat schimbări în componența sa și Comisia Centrală de Control și Revizie a C.C. al P.C.C.Plenara a efectuat schimbări în componența organelor de conducere ale -Comitetului Central. în urma acestora Prezidiul C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia are următoarea componență ; A. Dubcek, V. Bilak, O. Cernic, E. Erban, L Hrdinova, J. Hetes, G. Husak, V. Kabrna, Z. Mly- nar, V. Neubert, J. Piller,* J. Pin- kava, St. Sadovsky, V. Slavik, J. Smrkovsky, L. Svoboda, V. Sime- cek, B. Simon, J. Spacek, A. Tazky, J. Zrak. Membrii supleanți sînt Fr. Barbirek, J. Lenart, K. Pola- cek.

concluziile acestor convorbiri în munca politică proprie ca o condiție de normalizare treptată a situației din R.S.C. și a relațiilor cu cele cinci state socialiste, membre ale Tratatului de la Varșovia.3. însărcinează Prezidiul Comitetului Central cu pregătirea și a- precierea principială a evoluției de după ianuarie în vederea pregătirii celui de-al XIV-lea Congres, în același timp, își exprimă încrederea deplină în politica de pînă acum orientată spre dezvoltarea socialismului în patria noastră și este convins că conducerea partidului are destule forțe pentru a putea face față situației complexe.4. însărcinează Secretariatul Comitetului Central cu elaborarea u- nei informări ample pentru activul de bază al partidului cu privire la activitatea partidului.5. împuternicește Prezidiul C.C. al P.C.C. ca să facă totul pentru plecarea cît mai rapidă a trupelor străine și pentru crearea tuturor condițiilor necesare în vederea realizării politicii de după ianuarie.

'distruse aproape în întregime, îngropînd sub ruine mii de persoane. Localitățile din regiunea muntoasă au fost, de asemenea, rase de pe suprafața pămîntului. Printre cei uciși se află numeroase femei și copii care erau în locuințe în timpul cutremurului. Operațiunile de salvare sînt îngreunate datorită lipsei de comunicații, iar șoselele sînt impracticabile.La Teheran s-a anunțat că primul ministru, Amir Abbas Hoveida, și alți patru miniștri au plecat în regiunea sinistrată pentru a urmări la fața locului desfășurarea operațiunilor de salvare. Fotografia redă un aspect din timpul acestor operațiuni.

GENEVA 2. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite s Luni dimineață s-au deschis la Palatul națiunilor lucrările celei de-a 7-a sesiuni a Consiliului pentru comerț și dezvoltare. Delegația română este condusă de Ion Stoian, directorul Institutului de studiere a conjuncturii economice internaționale. Ordinea de zi cuprinde probleme legate de creș
ACȚIUNI
REPRESIVE
LA SANTO 
DOMINGO
O SECRETARUL GENERAL 

AL PARTIDULUI REVOLU

ȚIONAR DOMINICAN A FOST 

ARESTAT

SANTO DOMINGO 2 (Agerpres). Rafael Gamundi, secretar general al Partidului revoluționar dominican, a fost arestat duminică de autoritățile polițienești, anunță agenția Reuter. Sub amenințarea cu pistolul, liderul celui mai mare partid de opoziție a fost urcat în- tr-un „Jeep" militar și dus într-o direcție necunoscută. In aceeași zi au fost arestate alte 100 de persoane, în majoritate lideri sindicali. Acțiunile represive ale autorităților sînt puse în legătură cu greva șoferilor, declarată duminică în semn de protest împotriva măsurilor de austeritate alb guvernului. Potrivit aceleiași agenții, pe străzile capitalei dominicane a fost scoasă armata, care patrulează pentru a preveni noi demonstrații.DOSARUL SIRHANNEW YORK 2 (Agerpres). — Revista americană „Ramparts" publică o relatare a ziaristului egiptean Abdel Hadi în care se arată că Sirhan Sirhan, asasinul senatorului Robert Kennedy, ar fi declarat membrilor familiei sale care l-au vizitat că va fi gata ca la proces să dea explicații în legătură cu motivele atentatului comis cu condiția ca declarațiile sale să fie televizate. Autorul articolului relevă că a luat un interviu lui Abdel Sirhan care a declarat că fratele său preferă să moară în camera de gaze decît să scoată un cuvînt dacă procesul său nu va fi televizat. Abdel Sirhan i-a mai declarat că asasinul „regretă gestul său", dar că el dorește ca americanii să-1 asculte, întrucît ei vor avea de auzit lucruri la care nici nu se gîndesc.
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f Delegația P.C. din Japo

nia, condusă de Kenji Miyamoto, secretar general al C.C. al P.C. din Japonia, care a făcut o vizită în R.P.D. Coreeană, la invitația C.C. al Partidului Muncii din Coreea, a părăsit R.P.D. Coreeană, plecînd spre patrie.
Luni s-a deschis Ia Viena 

cel de-al XIV-lea Congres 
internațional de filozofie, care reunește 3 000 de participant din 65 de țări. Delegația filozofilor români este condusă de acad. Athanase Joja, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România. La ședința festivă de .deschidere, care a avut loc în marea sală a Operei de Stat vieneze, au rostit scurte cuvîn- tări de salut președintele Austriei, Franz Jonas, cancelarul Josef Klaus și alte persoane oficiale austriece, precum și cunoscuți savanți partici

terea schimburilor comerciale ale țărilor în curs de dezvoltare, circulația internațională a tehnicii moderne, reglementarea internațională a transporturilor maritime, activitatea centrului de comerț internațional comun de pe lîngă UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare), dezvoltarea progresivă a dreptului comercial internațional, coordonarea activității UNCTAD cu aceea a altor organe care se o- cupă de comerț și dezvoltare.Secretarul general al UNCTAD, Raoul Prebisch, urmează să prezinte un raport asupra activității organizației, ocupîndu-se îndeosebi de rezoluțiile și deciziile adoptate la cea de-a doua sesiune a conferinței.

CORESPONDENȚA DIN ALGER DE LA C. BENGA

în curînd Algerul va găzdui un important eveniment politic : cea de-a cincea conferință la nivel înalt a țărilor membre ale Organizației Unității Africane — O.U.A. Această reuniune, care va avea loc între 13 și 16 septembrie a.c., va fi precedată de o conferință a miniștrilor de externe din cele 39 de state membre, căreia îi va reveni sarcina de a stabili problemele ce vor fi supuse atenției șefilor de state. De pe acum capitala algeriană a căpătat aspectul unui oraș internațional. Pavoazat cu drapelele tuturor țărilor participante, cu lozinci care cheamă la unitatea popoarelor Africii în lupta lor pentru dezvoltarea economică, pentru întărirea independenței și suveranității de stat, Algerul vădește prin întreaga sa înfățișare că trăiește atmosfera unui eveniment deosebit, așteptat cu mult interes de țările africane.A cincea conferință africană la nivel înalt se pare că va fi una dintre cele mai reprezentative întîlniri de acest gen, un foarte mare număr de șefi de state anun- țînd că vor conduce personal delegațiile țărilor respective. Sînt așteptați șefii de state din Maroc, Mauritania, Gambia, Guineea, Mali, Liberia, Ghana, Volta- Superioară, Niger, Ciad, Nigeria, Camerun, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Republica Africană Centrală, Ruanda, Etiopia, Somalia, Sudan, Zambia, Madagascar, Insulele Mau- riciu. Delegațiile celorlalte țări africane

vor fi conduse de șefii de guverne sau de reprezentanții personali ai șefilor de stat Și-au anunțat, de a- semenea, prezența secretarul general al O.N.U., U Thant, precum și numeroase personalități aflate în fruntea unor instituții specializate ale Organizației Națiunilor Unite.Vara aceasta la Alger s-au desfășurat lucrările , Comitetului celor 11“, cunoscut și sub numele de „Comitetul cil'___Zrii“ — organ al O.U.A., Comitetului „celor cinci", pentru Rhodesia, de asemenea organ al O.U.A., Congresului femeilor africane. Toate aceste reuniuni, desfășurate la scurte intervale, au permis o largă trecere în revistă a diverselor probleme care stau astăzi în fața popoarelor africane, lăsînd să se vadă dorința participanților de a acționa pentru lichidarea ultimilor piloni ai colonialiștilor în Africa, pentru înaintarea tinerelor state pe drumul consolidării independenței, al dezvoltării economice și ‘ ‘ au creat propice conferințe înalt căreia îi revine misiunea de a continua examinarea principalelor coordonate africane, în lumina intereselor vitale ale popoarelor de pe cest continent.Se vor dezbate astfel probleme majore legate de consolidarea structurii organizatorice a O.U.A., pentru ca organizația să devină mai eficientă în îndeplinirea misiunii ei principale — decolonizarea continentului.Situația din Rhodesia constituie una

sociale. Ele un cadru apropiatei la nivel
a-

pant la congres. Programul de lucru al congresului include peste 1000 de referate știintfice și discuții.
La Salonic s-a deschis 

cel de-al 33-lea Tîrg inter
național de mostre, la caro participă 2 438 de firme din 34 de țări. Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, R. D. Germană, Ungaria și Uniunea Sovietică sînt prezente cu cele mai reprezentative produse ale industriei și agriculturii lor. Participă, de asemenea, firme din Italia, Anglia, Franța, R. F. a Germaniei și alte țări. Pavilionul românesc de la Salonic cunoaște o mare afluență de vizitatori. Se bucură de apreciere tractoarele și motoarele electrice, com- presoarele și mașinile destinate industriei textile și alimentare, produsele chimice și medicamentele fabricate în România. Pavilionul românesc

Normalizarea 
situației 
în Congo

(BRAZZAVILLE)BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — în legătură cu situația din Congo (Brazzaville), care era neclară datorită știrilor contradictorii transmise de agențiile de presă, postul de radio „Vocea revoluției congoleze" a transmis luni după-amiază un comunicat în care se arată că aceasta a revenit la normal. Potrivit postului citat, muncitorii și funcționarii și-au reluat lucrul, iar schimburile violente de focuri care au răsunat în ultimele două zile în capitala țării au încetat. Legăturile telefonice între Brazzaville șl lumea exterioară au fost reluate luni după-amiază.

dintre problemele cele mai presante pentru țările africane. Existența aici a unui regim retrograd, care promovează politica apartheidului, caracterizată prin o- primarea populației africane, prin înscenări judiciare, prin condamnări și execuții, constituie un motiv de neliniște permanentă. Se consideră că, atît în problema rhodesiană cît și în ceea ce privește situația teritoriilor eliberă-' aflate sub dominație colonială, șefii de state africani vor acționa în Vederea întăririi forțelor anticolonialiste.Pe ordinea de zi a celor două conferințe vor fi înscrise și alte probleme. Este suficient să arătăm că O.U.A., care a inclus printre obiectivele sale menținerea păcii pe continentul african și care a încercat nu o dată să pună capăt dramei ni- geriene, va încerca din nou să acționeze în vederea găsirii u- nei soluții pașnice. Vor fi discutate, de asemenea, probleme ale cooperării economice, culturale, științifice etc.încercînd să sintetizeze preocupările celor două conferințe apropiate, secretarul general al O.U.A., Diallo Telli, a declarat la sosirea în capitala Algeriei că ele vor „examina experiența acumulată de A- frica începînd din 1963, succesele realizate. lacunele care au apărut de-a lungul acestor ani. Apoi, a continuat secretarul general, la sfîrșitul deliberărilor se are în vedere examinarea unui nou plan de acțiune...".

a primit duminică vizita premierului grec Gheorghios Papadopoulos și a altor membri ai guvernului, însoțiți de președintele tîrgului, Demetrios God- zamanis.
Președintele Ciprului, ar

hiepiscopul Makarios, a so
sit Ia Atena, venind de la Roma, într-o vizită oficială de două zile. La Roma, șeful statului cipriot s-a întîl- nit cu papa Paul al VI-lea și cu regele Greciei, Constantin, aflat în capitala Italiei de aproape 10 luni. în decursul scurtei sale vizite în capitala greacă, președintele Ciprului va avea convorbiri cu premierul Papadopoulos, ministrul afacerilor externe, Pipinelis, și cu alți membri ai cabinetului grec într-o serie de probleme importante privind relațiile bilaterale greco-ci- priote, dialogul greco-turc, mersul negocierilor dintre reprezentanții celor două comunități din Cipru etc.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 23-A ANIVERSĂRI

A R. D. VIETNAM

Cuvîntarea lui Fam Van DongHANOI 2 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a proclamării R. D. Vietnam, la Hanoi a avut loc un mare miting la care au participat președintele Ho Și Min, Thon Duc Thang, președintele Prezidiului C.C. al Frontului Patriei din Vietnam, vicepreședinte al R.D.V., Le Duan, prim- secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Truong Chinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, președintele Comitetului permanent al Adunării Naționale, Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, președintele Consiliului de Miniștri, generalul Vo Nguyen Giap, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul apărării naționale și alte personalități. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai organizațiilor de masă, ai unităților militare și industriale, muncitori, reprezentanți ai populației din Hanoi, ziariști.în cuvînțul rostit la miting, premierul Fam Van Dong, vorbind despre agresiunea S.U.A. în Viet-

SAIGON 2 (Agerpres). — Noile știri transmise de la Saigon de către corespondenții de presă informează că în ultimele 24 de ore au continuat să se înregistreze ciocniri între trupele patriotice și unitățile americano-guvernamenta- le în cea mai mare parte a regiunilor sud-vietnameze. Lupte puternice, scrie corespondentul a- genției France Presse, au avut loc duminică și luni în vasta cîmpie de la sudul Da Nangului, unde unitățile patriotice au lansat o serie de acțiuni ofensive împotriva unor poziții deținute de trupele guvernamentale.Alte angajamente au mai fost semnalate în apropiere de Khe Sanh, în regiunea de nord-vest a ,, Vietnamului de sud, unde o unitate militară americană a fost surprinsă într-o ambuscadă .a patrio- ților.De asemenea, relatează corespondentul agenției Associated Press, patrioții au bombardat cu rachete și obuze, timp de aproximativ 45 de minute, puternica bază militară aeriană americană din orașul Da Nang.
Președintele 
Mexicului 
face apel 

la calm
o LIDERII STUDENȚILOR DO
RESC SA IA CONTACT DI

RECT CU GUVERNULCIUDAD DE MEXICO 2 (Agerpres). — într-un mesaj radiotelevizat, președintele Mexicului, Gustavo Diaz Ordaz, a lansat un nou apel la calm în legătură cu incidentele dintre studenți și poliție din ultimele zile. El a avertizat, totodată, că este hotărît, dacă va fi necesar, să ia măsuri drastice pentru a pune capăt oricăror noi tulburări. Apeluri la calm au fost lansate și de lideri ai studenților, care doresc să intre în contact direct cu guvernul pentru a obține satisfacerea revendicărilor lor și interzicerea amestecului poliției în treburile universitare.
□ n □ □ □

O monografie consacrată lui Panait Istrati a apărut în Editura pariziană Les Editions Mu- nicipales. Autorul ei, Raymond Raydon, devenise un entuziast al operei lui Panait Istrati încă din tinerețe, reușind să strîngă toate lucrările acestuia. El a realizat o lucrare dificilă, dar de valoare, reconstituind drumul vieții zbuciumate a lui Panait Istrati, un adevărat roman al unui om excepțional centru darurile sale literare. Raydon a rezumat cărțile lui Istrati, re- producînd și unele pasaje semnificative pentru stilul autorului. Prefața acestei monografii aparține cunoscutului scriitor Joseph Kessel, membru al Academiei Franceze, prieten devotat al marelui scriitor român. Această valoroasă lucrare biografică se încheie cu o listă a operelor în limba franceză sau în românește ale lui Panait Istrati. 

nam și despre victoriile repurtate de poporul vietnamez, a spus : „A- ceste victorii arată că în era noastră o țară cu o populație redusă și cu un teritoriu mic, cu o economie nedezvoltată încă, dar al cărei popor este strîns unit și hotărî! să lupte pentru o cauză dreaptă, este, întru totul capabilă să respingă orice agresor, inclusiv pe imperialiștii S.U.A. Această concluzie reprezintă un izvor de încredere și o încurajare pentru poporul vietnamez, precum și pentru orice popor din lume care luptă pentru independență și pace". „întregul nostru popor vietnamez, a declarat el, este hotărît să lupte pînă la victoria deplină, pînă ce în Vietnamul de sud nu va mai ră- mîne nici un agresor american".Premierul Fam Van Dong a analizat în continuare diferite aspecte importante ale noii perioade a luptei poporului vietnamez împotriva agresiunii S.U.A. pe plan militar politic și diplomatic. El a scos în evidență poziția clară și atitudinea corectă a Reprezentantului R. D. Vietnam la convorbirile de la Paris „în contrast cu poziția și atitudinea reprezentantului S.U.A.", care tergiversează în mod deliberat aceste convorbiri.în ultima parte a cuvîntării g-Ve. Fam Van Dong a exprimat r? noștința poporului vietnamez j de popoarele țărilor socialiste --< <• tru sprijinul lor valoros și față3..e întreaga omenire progresistă, inclusiv față de poporul american.Cu prilejul Zilei naționale a R.D. Vietnam, la Monumentul Eroilor de război, situat în apropierea Hanoiului, a avut loc o ceremonie în cadrul căreia conducătorii de stat și de partid din R.D.V. și membri ai corpului diplomatic au depus coroane de flori.
DESCHIDEREA „SEZO
NULUI" MONETAR IN- 
TEROCCIDENTAL„Sezonul" monetar întcrocci-. dental s-a deschis o dat*' cu întrevederile de la Lo~ dra dintre Roy Jenkins, miy nistrul britanic al trezoreriei, și Karl Schiller, ministrul vest-german al economiei. A- genția France Presse consideră că aceste întrevederi constituie preludiul unor întîlniri apropiate de mai mare anvergură ca : reuniunea miniștrilor de finanțe din țările membre ale C.E.E., care se va desfășura săptămîna aceasta la Ilaga, conferința guvernatorilor principalelor bănci centrale occidentale, anunțată pentru zilele de 8 și 9 septembrie la Basel și, în sfîrșit, sesiunea anuală a Fondului Monetar Internațional, care va începe la 30 septembrie în capitala Statelor Unite.
SECHESTRAREA UNOR 
BĂNCI ÎN LIBANPrintr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri al Libanului, alte trei bănci au fost sechestrate. Este vorba despre „Bank of Lebanon and the Middle East", „Lombard Bank of Lebanon" și „Banque de Credit Profession- nel", societăți anonime libaneze. Operațiunile celor trei bănci vor fi preluate de serviciul gestiunii băncilor, creat în luna mai 1967, și dependent de „Banca de credit agricol, industrial și funciar" (B.C.A.I.F.). Primele două bănci sechestrate formau do fapt un singur grup cu un capital de 15 milioane lire libaneze. Cea de a_ treia bancă afectată de măsura guvernului libanez este un institut de credit și .comerț. în urma aprobării în mai 1967 a legislației bancare și după crearea la aceeași dată a unui comitet de control al băncilor, au fost închise pînă în prezent _ un număr de opt bănci. Comitetul are ca sarcină ca pînă la sfîrșitul acestui an să propună Consiliului de Miniștri _ preluarea băncilor care se află în imposibilitate de a-și continua activitatea.
PRODUCȚIA DE CĂR
BUNE A C.E.E. ÎN SCĂ
DEREO Producția de cărbune a Comunității Economice Europene a fost în primele 7 luni ale acestui an, de 106,6 milioane tone, cu 4,2 la sută mai puțin decît în aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare scădere a producției au înregistrat-o Olanda și Franța.
DISPUTA CAFELEI, ® Grupul de lucru al Consiliului internațional al cafelei, întrunit timp de o săptămînă la Londra, nu a reușit să ajungă la un acord asupra cotelor globale la importurile și exporturile de cafea pentru anul care vine. Problema cotelor globale revine în discuția ședinței plenare a Consiliului cafelei. Pentru a intra în vigoare, cum este necesar, Ia 1 octombrie, acor- dul trebuie realizat pînă la sfîrșitul acestei luni.
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