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Azi, Ziua recoltei
viguroasă, modernă

• •

Ing. Alexandru BOABĂ
ministrul petrolului

O dată cu cinstirea celor care culeg roadele solului, poporul nostru sărbătorește astăzi și Ziua petrolistului, ziua acelora care prin munca lor neobosită și plină de abnegație, de-a.lungul a zeci și zeci de ani, au extras' și valorificat „aurul negru", importantă comoară a subsolului pa- triefu Această sărbătoare reprezintă o înaltă cinstire a activității rodnice a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor petroliști, care, alături de oamenii muncii, își aduc contribuția la dezvoltarea și întărirea economică a țării.Un veac și un deceniu despart gă- zărla lui Teodor Mehedințeanu de la Rîfov, lîngă Ploiești, hecnele de pe Valea Prahovei și Tazlăului, de modernele complexe de cracare și reformare catalitică de astăzi, de adevăratele uzine, care sînt instalațiile 4 DH, capabile să foreze pînă la a- dîncimi de peste 7 000 metri. Petroliștii sărbătoresc ziua lor în condițiile avîntului general, ale muncii entuziaste în toate sectoarele de activitate pentru înfăptuirea hotărîri- lor Congresului al IX-lea și ale Con-

aceste domenii se concretizează creșterea productivității muncii, pe nouă luni din acest an, cu peste 10 la sută față de realizările anului trecut și obținerea de beneficii suplimentare în valoare de circa 160 milioane lei. Succese importante în îndeplinirea indicatorilor de plan au obținut în acest an colectivele trusturilor de foraj Pitești și București, ale trusturilor de extracție București, Ploiești și Tg. Jiu, rafinăriilor Brazi, Ploiești și Teleajen.Contribuția institutelor de cercetări și proiectări ale industriei petroliere a fost în acest an mai rodnică, activitatea acestora fiind o- rientată în principal spre rezolvarea problemelor majore ale producției. Menționăm îndeosebi realizările privind valorificarea unor zăcăminte cu țițeiuri vîscoase, prin aplicarea procedeelor dc combustie subterană și injecție de abur în strat, precum și introducerea de noi procedee tehnologice care au dus la adîncirea prelucrării țițeiului.O dovadă grăitoare a stadiului u. . , ... înalt de dezvoltare a industriei noas-fșrinței Naționale a_P.C.R. Cu^legîti- petroliere o cohstituie relațiilea <. -x i care Romflnia le are în prezentîn acest domeniu cu numeroase țări. In afară de livrările de utilaje și instalații petroliere, a căpătat o deosebită extindere în anii din urmă activitatea specialiștilor noștri care acordă asistență tehnică pentru punerea în valoare a zăcămintelor de petrol din diferite țări.Rezultatele obținute pînă în prezent constituie o bază reală pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe anul în curs și în următorii doi ani ai cincinalului. In lumina hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului, lucrătorii din sectorul extractiv au îndatorirea de a crește continuu eficiența forajului și de a gospodări judicios rezervele de țiței și gaze printr-o exploatare mai rațională a zăcămintelor. Privind și în perspectiva aniloi- viitori, obiectivul de bază al prospecțiunilor geologice și geofizice îl constituie pregătirea suprafețelor ce prezintă interes pentru hidrocarburi, în derea orientării cît mai eficiente activității de foraj.

Pe întreg cuprinsul țării, la sate și 
la orașe, se sărbătorește azi ZIUA RE
COLTEI. Semn al prețuirii șl cinstirii 
pe care partidul, Întregul nostru po
por o acordă harnicei țărăniml coope
ratiste, tuturor oamenilor muncii din 
agricultură pentru rezultatele tot mai 
bune, ce Ie obțin an de an, în spori
rea producției, în dezvoltarea și înilo- 
rirea satelor noastre, ZIUA RECOLTEI 
constituie un prilej de trecere în re
vistă a roadelor acestui an în coope
rativele agricole, termele agricole de 
stat și întreprinderile de mecanizare. 
Constituie un prilej de bucurie faptul 
că și în acest an — cînd condițiile na
turale au fost mai puțin prielnice — 
s-au obținut recolte bunei la majori
tatea culturilor sînt asigurate produ
sele necesare aprovizionării popu
lației. Este încă o dovadă a superiori
tății agriculturii socialistei hărnicia și 
entuziasmul tuturor oamenilor muncii 
din acest important sector, condițiile 
create agriculturii în anii noștri prin 
extinderea mecanizării, chimizării și 
irigațiilor au tăcut ca obstacolele na
turale să iie învinse.

ZIUA RECOLTEI, zi de bilanț șl de 
mulțumire, aduce cu sine mari ser
bări și petreceri populare. La sate și 
în orașe, sub bolți de cîntec și vese
lie, rodul verii, rodul unui an de mun
că harnică, se adaugă rezultatelor 
muncii întregului popor pentru înilo- 
rirea României socialiste.(Foto : Gh. Vințilă)
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mă mîndrie ei raportează impor- fantele succese dobindite pe calea descoperirii și punerii în producție 
a noi structuri petroliere și gazeife- re, dezvoltării activității de foraj, extinderii metodelor moderne în ex- trac^ta și prelucrarea țițeiului.E yițul realizărilor de pînă în prezent arată că prevederile planului, atît la producția globală, cît și la producția marfă vîndută și încasată au fost depășite în nouă luni din acest an cu peste 50 milioane lei. Creșterea producției este urmarea preocupărilor permanente de care au dat dovadă muncitorii, inginerii și tehnicienii din unitățile petroliere, pe calea folosirii mai raționale a capacităților de producție, a instalațiilor și utilajelor. In această perioadă colectivele întreprinderilor de foraj au săpat peste plan 43 000 metri, contribuind prin aceasta la punerea în valoare, mai devreme, a noi zăcăminte de țiței și gaze.O preocupare permanentă a lucrătorilor din întreprinderile de foraj o constituie folosirea cît mai rațională a instalațiilor existente și îmbunătățirea tehnologiei de săpare a sondelor. Grăitoare în această privință este extinderea forajului cu jet, care a dus la obținerea unor rezultate superioare față de anii precedent ; numărul avariilor și complicațiilor la sonde a scăzut, ceea ce a făcut să se economisească sume importante care se cheltuiau pentru rezolvarea lor.Prin extinderea metodelor moderne de recuperare secundară și menținerea presiunii de zăcămînt, petroliștii din schelele de extracție au a- sigurat depășirea planului de producție, creșterea factorului de recuperare a țițeiului, obținind însemnate economii la fondurile de investiții. Paralel cu aplicarea metodelor noi pentru creșterea factorului final de recuperare s-au îmbunătățit continuu metodele de intensificare a exploatării sondelor, prin aplicarea injecției ciclice de abur, acidi zarea și tratarea sondelor cu diferite substanțe. Eforturi deosebite au fost depuse și de colectivele de muncitori și tehnicieni din sectorul extracției gazului metan, care au asigurat în condiții optime necesarul de gaze marilor obiective industriale și consumului casnic.Se îndeplinesc cu succes sarcinile stabilite de Congresul al IX-lea al partidului privind prelucrarea mai complexă a țițeiului și îmbunătățirea calității produselor petroliere, pe baza procedeelor tehnologice avansate de lucru. Printr-o mai bună valorificare a țițeiului supus prelucrării și prin utilizarea mai rațională a capacităților de producție, petroliștii din rafinării au dat în acest an peste sarcinile de plan 16 000 tone benzină, 6 000 tone petrol, 26 000 tone motorină, mai mult de 6 000 tone uleiuri minerale, precum și alte cantități importante de produse petroliere. Instalațiile moderne de la rafinăriile Brazi, Teleaien, municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, conduse cu pricepere de rafinorii noștri, au adus o contribuție însemnată la creșterea gradului de valorificare a țițeiului, la diversificarea continuă și ridicarea nivelului calitativ al produselor.Rezultate deosebite au obținut colectivele din industria petrolieră în acțiunile inițiate de conducerea partidului pentru organizarea superioară a producției și a muncii, creșterea eficienței activității economice și reducerea cheltuielilor materiale de producție. In aceste acțiuni au fost antrenate colective largi de ingineri, tehnicieni, economiști, care au studiat profund diferitele laturi ale activității economice și au luat măsuri pentru fructificarea deplină a rezervelor interne. Efectele economice ale eforturilor creatoare depuse în toate
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înflorirea continuă a Capitalei umple de mîndrie nu numai inimile bucureștenilor, dar și ale tuturor cetățenilor țării care văd în viața sa clocotitoare un simbol al dinamismului economiei și culturii noastre socialiste. Dezvoltarea Bucu-
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Numeroase exegeze, în ultimii ani, au căutat să desprindă din 

mulțimea notelor ce alcătuiesc frumusețea, originalitatea și măreția 
literaturii române acele trăsături permanente care o disting și care 
definesc, într-o complexă dar unică țesătură, ceea ce numim îndeob
ște caracterul specific. Departe de a se fi epuizat toate sensurile și 
evitînd întotdeauna să se cadă în delimitări exclusiviste s-a remar
cat, pe bună dreptate, că părții celei mai înaintate — și de altfel do
minante — a literaturii noastre îi pot fi considerate cu note defini
torii, specifice, caracterul popular, realismul observației, o neobosită 
preocupare de a contribui, prin mijloacele artei literare, la afirma
rea ideilor înaintate, la cultivarea sentimentelor umane cele mai 
înălțătoare.

Pe cei mai mulți dintre marii noștri scriitori clasici și contem
porani i-a unit întotdeauna o idee mai presus decît oricare alta : dra
gostea față de patria și poporul cărora le aparțin, sentimentul dato
riei de a restitui poporului bogatele daruri spirituale pe care ei le-au 
moștenit. De la cuvintul înțelept al cronicarilor și pînă la programul 
Daciei literare, de la vrednicele năzuinți ale iluminiștilor ro
mâni, pînă la programele revistelor comuniste _și, de orien
tare democrată între cele două războaie, pînă la scri
itorii de astăzi, din toate generațiile, angajați în marea
operă de edificare a societății noastre socialiste — ideea că 
scriitorul este un slujitor al poporului și al țării a legat destinul fie
cărui mare creator, strădaniile sale de momentele importante ale is
torie: naționale, de lupta maselor populare pentru eliberare naționa
lă și socială, pentru făurirea marilor idealuri ale socialismului și co
munismului. Și tot ca o trăsătură specifică a culturii noastre este 
această neîncetată adeziune la marile cauze ale umanității., la lupta, 
popoarelor pentru libertate și progres social. Aceste sentimente își 
află astăzi întruchiparea în ideile internaționalismului, ale solidari
tății cu marea cauză a socialismului din lumea întreagă.

[Citiți în pagina a IV-a răspunsurile la ancheta noastră).

reștiului, modernizarea, ritmul său viu, trepidant, se concretizează și prin exercitarea tot mai intensă a unor funcțiuni economice și sociale complexe, printre care comerțul ocupă un loc important. - - - •pe măsura dezvoltării comerțul vizează astăzi țean din mai multe consumator, membru al ții interesat direct în rea circuitului economic, ________,__tiv al vieții sociale în desfășurarea căreia spațiul comercial ocupă o arie considerabilă și deține adeseori un caracter reprezentativ. Cetățeanul înregistrează intensificarea funcțiunii comerciale ca pe o mărturie concretă și semnificativă a bunăstării generale. Iată de ce am socotit că, angajînd Direcția generală comercială a municipiului București și opiniile unor specialiști din sectorul proiectării într-un tur de orizont asupra perspectivei apropiate a dezvoltării comerciale a Capitalei, răspundem unor justificate dorințe ale cititorilor noștri.Trebuie să afirmăm, de la bun început, că intențiile direcției generale comerciale vin în întîmpinarea unor cerințe tot mai puternic resimțite în ultimul timp. în condițiile creșterii volumului și sortimentului mărfurilor desfăcute prin rețeaua comercială, a exigentelor impuse de un comerț civilizat, modern, necesitatea existentei marilor magazine universale devine tot mai Imperioasă. Unitățile care funcționează în prezent sub firma de magazine universale și-au dovedit pe deplin utilitatea. Din păcate, linele din ele nu corespund întru totul criteriilor de funcționalitate și de deservire complexă și rapidă a cumpărătorilor. Este cît se poate de binevenită hotărîrea ca anul viitor să înceapă construcția unui mare magazin universal, pe un amplasament central al orașului. în paralel, vor fi terminate o serie de obiective, printre care: complexul de alimentație publică din cadrul Hotelului Intercontinental, magazinele și braseria din pasajul subteran ce se va construi în piața Băl- cescu, un modern magazin specializat în desfacerea confecțiilor pe Calea Victoriei, în apropierea Palatului Telefoanelor. Toate aceste unități noi vor contribui, fără îndoială, la modernizarea dotării comerciale a zonei centrale a orașului care, după cum remarca unul din interlocutorii noștri, se află din acest punct de vedere în urma cartierelor noi. Ar fi, de asemenea, util ca, după modelul celui din piața Bălcescu, și alte pasaje subterane, a căror execuție este prevăzută pentru anii următori, să fie echipate cu magazine și unități de
Arh. Gh. SASARMAN

Evoluînd societății, pe cetă- unghiuri : colectivită- impulsiona- element ac-

(Continuare în pag. a II-a)

Constructorii de utilaj petrolier din Tîrgoviște au extins gama agregatelor de foraj, fabricînd o nouă instalație electrică — S.G. 1,6 — pentru cercetări geologice. Noua instalație este destinată prospecțiunilor în carotaj mecanic continuu in vederea detectării substanțelor minerale utile. Ea poate săpa sonde vertical sau înclinat atit de la suprafață cît și din galeriile subterane ale exploatărilor miniere.Instalația de foraj S.G. 1,6 este construită în două variante : staționară și portabilă. Varianta portabilă se montează pe caroseria unor autoutilitare fabricate de uzina „Autobuzul" din București.Noul utilaj face parte dintr-o serie de instalații geologice cu posibilități de săpat diferite și, prin caracteristicile sale tehnlco-economice, se situează la nivelul tehnicii contemporane.

Mare parte dintre institutele departamentale do cercetare din domeniul tehnic au profilul orientat spre cercetarea de dezvoltare, spre elaborarea de produse destinate fabricației. Dar preocuparea pentru accelerarea ritmului realizărilor tehnice, pentru asigurarea competitivității lor, face tot mai acut resimțită necesitatea organizării în aceste institute a unor cercetări teoretice proprii. Se susține totuși, și destul de frecvent, că efectuarea lor în institutul departamental ar constitui o deturnare de forțe și fonduri, o neglijare a a- plicabilității practice maxime a lucrărilor de cercetare și o încălcare a atribuțiilor specifice institutelor de cercetări fundamentale. Desigur, situațiile diferă de la institut la institut și chiar de la problemă la problemă, și nu se poate defini o linie unică și general valabilă. Există însă o serie de aspecte care se reliefează în numeroase cazuri, demonstrînd că și la nivel departamental trebuie'să se acorde’ eforturilor teoretice mult măi multă considerație.In primul rînd, cercetarea teoretică dezvoltă posibilitățile de prevedere, de sesizare mai din timp și mai clar a tendințelor de dezvoltare a tehnicii în ramura respectivă, pe plan mondial. Aceasta se datorează faptului că direcțiile noi de dezvoltare și noile soluții tehnice își încep a- desea existența In lumea cercetării științifice cu caracter teoretic și, de obicei cu cîțiva ani înainte de a intra în patrimoniul aplicațiilor practice al marilor întreprinderi industriale. Un exemplu tipic îl constituie „codurile" moderne, utilizabile pe canalele de telecomunicații, care detectează și corectează ele însele erorile intervenite în transmisie șl recepție. A- ceastă orientare este amplu tratată în studiile teoretice, apărute de mai mulți ani, dar abia relativ recent a început să-și croiască drum spre utilizare practică. Evident că, fără o cercetare teoretică proprie, ar fi greu să se distingă care anume din imensa multitudine de lucrări teoretice din domeniul respectiv se apropie de maturizare, de

venind accesibilă fructificării.In al doilea rînd, cercetarea teoretică își aduce contribuția la sesizarea semnificației noilor soluții tehnice, apărute în realizările marilor întreprinderi, chiar dacă aU în aparență un caracter întîmplător, particular și izolat. Astfel, trecerea progresivă a echipamentelor telemecanice la viteze superioare de lucru, în condițiile centralizării conducerii unor procese ample, a putut fi înțeleasă în baza unor studii teoretice. iar apoi imediat adoptată în realizările noastre practice, înaintea unor țări cu tradiție în domeniul respectiv. Un colectiv de cercetare care preferase o soluție „majoritară" la acea dată, ignorînd tendințele de dezvoltare, a trebuit să constate uzura morală a soluției adoptate, chiar în momentul încheierii lucrărilor. Nu trebuie exclusă nici posibilitatea ca o cercetare teoretică proprie, mărind i tehnice, să conducă_______marea unor noi tendințe, a unor noi căi de soluționare, simultan sau chiar înaintea apariției lor pe plan mondial. Așa a fost cazul, de pildă, cu procedeul variației inverse a preciziei șl rapidității telemăsurării, dedus,pe baza studiului teoretic al fluxurilor informaționale în telemăsură. în al treilea rînd, se constată că, cu toată bogăția imensă a literaturii tehnico-științifice mondiale, lipsesc nu arareori anumite metode de calcul sa,u anumiți indici ' tehnici ai problemei în elaborare. Cercetarea teoretică, în aceste cazuri, dotează concepția intuitivă cu armele necesare. Pe baza cercetării teoretice se poate discerne obiectiv între soluții tehnice aparent sau în fond contradictorii, existente simultan în tehnica mondială, se pot delimita cantitativ condițiile de utilizare avantajoasă a diferitelor soluții, limitele lor. Astfel, studiul rapidității de transfer al Informației

Latura etică
a personalității cadrelor 
pe un plan secundar?

fundamentale ține seama este vorba cadrelor cunoscute : a- de ne se să
Cerințele de care se tunci cînd promovarea sînt binecere ca omul respectiv dea dovadă de competență politică și profesională, capacitate organizatorică, e- nergie, tact, inteligență, să fie stăpînit, în întreaga sa făptură, de legile moralei comuniste, de calitățile general-umane ale lunui membru al societății socialiste, ale unui comunist. El trebuie să fie purtător de făclie al eticii socialiste.— Ce importanță se a- cordă trăsăturilor morale în promovarea cadrelor ? — l-am întrebat pe tovarășul Gheorghe Pană, prim- secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.— Umanismul socialist, ne-a răspuns dînsul, cum e și firesc, nu se mulțumește cu personalități dezvoltate doar într-o anume direcție. Creșterea rolului

conducător al partidului în etapa actuală a dezvoltării socialiste a patriei presupune, în mod obiectiv, promovarea unor cadre cu caractere armonioase, în care capacitățile și aptitudinile deosebite să
triva mentalităților înapoiate, a concepțiilor tolerante față de abateri. Pornind de la asemenea considerente, activitatea practică de promovare a cadrelor cere o mare răspundere. De aceea, Comi-

a

ancheta socială
n

nează în primul rînd autoritatea cadrelor; în al doilea rînd, ele aduc serioase prejudicii climatului sănătos din sectorul de muncă ce intră în zona de acțiune a respectivului. De acest lucru ne-au convins cu prisosință și cîteva „cazuri" pe care le-am depistat și în rezolvarea cărora, biroul județean de partid a intervenit cu promptitudine. Vă pot da, spre exemplificare, ceea ce noi aici am numit „cazul Augustin Codrea".se dezvolte pc fondul te- meinio al unor înalte calități morale. Un activist e numai acela care, înțele- gînd rostul, temeinicia normelor morale ale colectivității, le asigură o deplină respectare, o aplicare riguroasă, în primul rînd de către el însuși. Aceasta este, desigur, o cerință esențială care presupune o neîncetată luptă împo

tetul județean Brașov al P.C.R. a desfășurat o susținută muncă politică pentru întronarea unei maxime exigențe față de profilul moral al cadrelor. Atitudinea de îngăduință, de „înțelegere" față de oameni ce prezintă invalidități morale are consecințe dintre cele mai grave. Concesiile făcute uneori imoralității submi-

★Ne-am documentat șl Intr-adevăr, „cazul Augustin Codrea" este cît se poate de cu tin în semnificativ. în urmă mai mulți ani, Augus- Codrea a fost promovat funcția de secretar al

Mihai CARANRL

(Continuare în pag. a
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Din orașul Bistrița ni se co
munică știrea că s-a stabilit un 
nou record; un fumător a reușit 
să-și aprindă țigara de la o sin
gură cutie de chibrituri. Cunos- 
cînd calitatea „catranului", tre
buie să recunoaștem că e un re
cord. Dar cînd s-a format co
misia pentru omologarea „re
cordului" nu s-au mai găsit chi
brituri. De la Roman ne sosește 
vestea că locuitorii acestui oraș 
au și uitat cum arată la față 
un chibrit. Cică au căutat zilele 
astea chibrituri cu luminarea a- 
prinsă (de la ce or fi aprins-o ?).

Să se fi reprofilat fabricile de 
chibrituri pe scobitori, Nu cre
dem. Nici de-astea nu prea se 
găsesc. Atunci ?

o dată!
In anul 1964 orașul Dorohoi a 

câștigat premiul întîi la concursul 
de gospodărire și înfrumusețare 
a orașului. Premiul consta în: 
o basculantă și 150 000 de lei 
din care gospodarii au cumpărat 
două aparate de radio, un televi
zor, un autocamion yi altele.

Iată că după patru ani vin 
tovarășii de la Consiliul popular 
Sean Botoșani și le iau „pre- 

'. Motivul ? Nu se știe.
Sîntem informați că un cetă

țean, tot din Dorohoi, a scos 
din borcan (cu trei lei) un loz 
cu„mai trage o dată". Se vede 
treaba că nu s-a auzit la Botoșani.
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să se interneze la spița. 
. endocrinologie. A refuzat.

— Mă simt bine asa. OI I I I I I I I I I I

ciudat
Glandele lui Lazăr Bondoc 

funcționau bine. Cu toate astea, se 
îngrășa și slăbea de la o oră la alta. 
Acu avea 100 de kilograme, acu — 
71. Surprinzător era și faptul că 
atunci cînd cîntărea 100 de ki
lograme se țineau după el și toți 
cîinii locali. Cineva i-a propus 
să se interneze la spitalul de

— Mă simt bine așa. Oscilația 
asta de greutate îmi dă sănă
tate.

Curioși, ne-am interesat și noi 
unde lucrează. Am aflat. La în
treprinderea de industrializare și 
comercializare a cărnii București. 
Și am aflat că la intrare avea 
71 kg și ta ieșire 100. (Se înfășură 
cu mușchi de vită și alte specia
lități). In nici un caz nu va fi 
internat la spitalul de endocrino
logie l

De la cap la 
coadă 63 de
metri, de la...

Un bilet de tren de la Buzău 
la Fieni costă 29 de lei. Un bi
let de tren de la Fieni la Buzău, 
pe aceeași rută, costă 33 de lei. 
Povestea asta ne amintește de 
vechea reclamă...

„Veniți să vedeți șarpele boa. 
De la cap la coadă 63 de metri, 
de la coadă la cap 99 de metri 
și opt centimetri".

Era o reclamă glumeață, pen
tru că era la circ I...

Se zice că...
Se zice că responsabilul Ion 

Popescu și ospătarul V. Dumt- 
trescu de la zahanaua din Pitești 
au obiceiul să bată clienți ( e 
drept, nu le trec în notă și 
bătaia mîncată). Se mai zice că 
responsabilul de la bufetul gării, V. Iliescu,, umblînd mai mult beat 
decît treaz, încurcă borcanele. 
Ca atare, cînd e beat, jignește 
clienții, iar cînd e treaz, fiind 
mahmur, nu vede „neigiena" în 
care se scaldă bufetul. Se mai 
zice că responsabilii Andrei Do- 
brin și I. Surdu au transformat 
restaurantul „Victoria" într-o 
bombă și, după ce au fost pre
lucrați, au ajuns tot responsabili. 
Se mal zice că... Ne oprim aici 
deocamdată cu dorința să ne 
zică tov. Gabi Ștefănescu (direc
tor comercial al T.A.P.L. Pitești) 
ce se mai zice I

cu
Cititorii din Constanța, Tul- 

cea, Brașov și alte localități ne 
scriu că, deși a sosit sezonul în 
care gospodinele își pun pentru 
iarnă murăturile, nu găsesc oțet. 
De asemenea, iîntem informați 
că în alte localități oțetul este 
peste cerințe. Zace în depozite. 
Acestea fiind zise, ne permitem 
să spunem că încetul cu încetul 
se face oțetul. Dar tot încetul 
cu încetul se face... aprovizio
narea în alte localități I

Ceea ce este cu totul altceva.

Rubrică redactată de
Nicolae TUDOR
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Apropiatele adunări și conferințe de dări de seamă și alegeri au în acest an o importanță deosebită. Această importanță rezultă din măsurile pentru perfecționarea organizării și conducerii vieții economice și sociale, din programul de construcție de mare amploare, din necesitatea intensificării activității pentru ridicarea conștiinței fiecărui comunist, fiecărui cetățean și pentru atragerea efectivă a tuturor comuniștilor la activitatea de partid.Recentele hotărîri ale Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid din întreprinderi,' instituții și comune, precum și pregătirea adunărilor și conferințelor de dări de seamă și alegeri urmăresc asigurarea cadrului organizatoric cel mai corespunzător, pentru exercitarea eficientă a rolului conducător al partidului în toate unitățile economice și social-cul- turale de la orașe și sate, constituirea de organizații de bază puternice, viabile. Aplicarea măsurilor va determina, fără îndoială, sporirea forței de mobilizare a organizațiilor de bază, a rolului lor de factor dinamizator în viața colectivelor respective, le va crea condiții din cele mai favorabile pentru a rezolva mai bine sarcinile ce le revin, cu o competență sporită și cu mai multă exigentă.Necesitatea ridicării continue a nivelului calitativ al întregii munci de . partid face să apară și mai clară însemnătatea alegerii unor birouri de organizație capabile să conducă cu competentă între adunările generale întreaga muncă curentă de partid și care să fie în măsură să rezolve, din ce în ce mai bine, complexele probleme ce le revin în sectoarele unde activează — economie, învățămînt, cultură etc.Aplicînd riguros indicațiile privind dezvoltarea democrației interne de partid, respectînd criteriile stabilite pentru cei ce urmează să fie aleși, comuniștii vor acorda cea mai mare atenție calității noilor birouri ale organizațiilor de bază și în mod deosebit viitorilor secretari și locțiitori ai acestora. Fără a lăsa cîtuși de puțin să se înțeleagă că aceștia ar trebui să poarte pe u- merii lor și să rezolve toate sarcinile — în mod sectar, așa cum se mai întîmplă pe alocuri — ei trebuie să facă dovada unor virtuți șl competențe sporite în îndeplinirea exemplară a misiunii ce li se încredințează.Cine este secretarul organizației de bază din care faceți parte ? Cum îl cunoașteți ? Prin ce calități se distinge ? Firește, răspunsuri s-ar putea da foarte multe, unele.com- pletîndu-se pe altele. în marea lor majoritate, ele ar .remarca autoritatea secretarului obținută prin cunoștințele, prin calitățile lui politice, profesionale, morale, faptul că este apropiat șl stimat de oameni, pentru că adoptă față de ei o poziție principială, este exigent, intransigent față de lipsuri, are o comportare demnă de respect în producție și în afară ; este stăpîn pe meseria lui, îl caracterizează inițiativa, permanenta efortului de au- todepăsire, de autoperfecționare ; se situează în toate împrejurările pe pozițiile intereselor generale.Dar, foarte bine — s-ar putea replica — toate aceste calități trebuie să fie proprii și celorlalți membri ai biroului organizației de bază, comuniștilor ; prin ce se distinge, totuși, dintre ei, secretarul ?— Pentru activitatea unui secretar contează foarte mult, pe ‘lîngă autoritate, și aptitudinile organizatorice, — ne spunea tovarășul Constantin 
Lăcătușu, secretar al Comitetului județean de partid Bacău. Avem secretari foarte buni aleși și realeși de multi ani. Un exemplu : secretarul organizației de bază de la întreprinderea poligrafică din Bacău deține această calitate de vreo 19—20 de ani. Și aceasta, fără nici o întrerupere. Organizația cuprinde acum 80 de membri de partid. N-aș vrea să generalizez, pretinzînd că un secretar bun ar trebui să aibă cumva o asemenea vechime. Dar a- cest „stagiu" de secretar certifică, pe lîngă stima și respectul de care se bucură și experiența bogată pe care a acumulat-o .El este apoi, aș zice, primul om de inițiativă și acțiune al organizației respective.— Există, după părerea dumneavoastră, o relație, o legătură, între vechimea în partid și calitățile pe care trebuie să le întrunească secretarul unei organizații de bază ?— Există, firește. Noi am avut cazuri cînd secretari ai organizațiilor de bază au fost aleși oameni cu calități reale, bine pregătiți profesional și politic, model de etică comunistă, dar, fiind de curînd primiți în partid, au făcut destul de greu față exigențelor acestei funcții. Cum este știut, secretarul organizației de bază are numeroase atribuții politice, organizatorice, el are rolul de coordonator, organizator al muncii biroului și comuniștilor din organizație. Prin urmare, lui i se cere în mod deosebit să fie familiarizat cu o anumită experiență organizatorică și politică, să cunoască viața internă de partid, pe aceea de activist obștesc. Iar călirea, maturitatea politică, — cum de la sine se înțelege — nu se pot obține de pe o zi pe alta.Mal multi interlocutori, referin- du-se la rolul și răspunderea secretarului organizației de bază, la calitățile pe care el trebuie să le întrunească spre a-și îndeplini în condițiile cele mal bune mandatul înaltă încredere și răspundere cordat de comuniștii organizației, opinat că nu este suficient ca cesta să aibă doar cunoștințe politice și de specialitate, fizionomie socială și trăsături morale corespunzătoare. Avînd în vedere că lucrează cu omul, el trebuie să dea dovadă de discernămînt, tact, să fie înțelegător și apropiat cu cei din jur, ceea ce nu exclude în nici un fel combativitatea, intransigența față de lipsuri, fermitatea.— N-aș putea concepe ca un secretar de organizație de bază să nu cunoască temeinic, și să nu înțeleagă deplin sensul, exigențele ce decurg din hotărîrile partidului — ne spunea tovarășul Sîrbu Băiuț, secretar al Comitetului județean de partid Alba. Dar, ce s-ar întîmplă, de pildă, dacă el ar vorbi adesea despre dezvoltarea democrației in-

terne partidtiva în așa fel încît cuvintele lui să găsească corespondent în fapte ? El trebuie să aibă acea capacitate și manieră de a munci, care să a- tragă întregul birou, pe toți comuniștii la rezolvarea problemelor organizației. Și, în acest scop, socot că o calitate indispensabilă secretarului este receptivitatea. Iată o situație : poate mai mult decît alții el aude critici și critică. Dar el trebuie să fie și cel mai receptiv

față de critică. Solicitarea opiniei, sugestiilor, solicitudinea față de ele și, mai mult, mobilizarea forțelor pentru îndeplinirea propunerilor judicioase venite din mase fac dovada nu numai a receptivității față de mase, dar și a spiritului militant al secretarului de partid.L-am cunoscut deunăzi pe secretarul organizației de bază nr. 6 de la Uzina de mecanică fină din Capitală, tovarășul loan Fodgoreanu. După o amplă discuție, am rămas la impresia că el nu numai că se identifică cu aspirațiile colectivului, cu munca lui, dar și caută soluționarea cea mai judicioasă, a problemelor ridicate de viață, aceasta pornind atît de la mai actuale teme adunările generale, partizarea forțelor vederea îndeplinirii pun la locul de muncă. Ne-a vorbit cu pasiunea omului ce-și pune la inimă interesele colectivului despre faptul că sectorul în care lucrează este relativ nou, că aici se punea ca o problemă fundamentală instaurarea disciplinei. „Intr-un sector nou nu poți aduce întotdeauna numai oameni cu o calificare înaltă, ei vin din diferite locuri, aduc cu el diferite obiceiuri, unele nu tocmai bune. Ei tre-

alegerea celor majore pentru cit și din re- organizațlei în sarcinilor ce se

buie, deci, formați, se pune problema sudării, omogenizării colectivului și aceasta nu se poate face decît prin exigență sporită, printr-o atitudine fățișă a opiniei publice, împotriva cazurilor de nerespectare a documentațiilor tehnice, a procesului tehnologic, a absențelor, ino- culîndu-le tinerilor conștiința muncitorească, înaintată, grija față utilaje și bunurile obștești". Ce fervescență a stîrnit supunerea dezbaterea comuniștilor a unor semenea probleme majore ale disciplinei ne-o arată, între altele, și faptul că, din cei 58 de membri de partid ai organizației, s-au înscris la cuvînt 23.— Firește, o bogată „tradiție" de muncă se cere continuată și perfecționată — ne-a spus tovarășul 
Iorgu Grigore, membru al comitetului de partid din uzină. în ce-1 privește pe secretarul organizației de bază amintit, el dovedește o maximă exigență, principialitate, o cată dreaptă față de toți din jur, fie ei muncitori, nicieni, ingineri sau făcînd te din conducerea secției, ceasta, pentru că, așa cum spus o dată : „Eu răspund pentru sarcinile mele profesionale. Conducerea secției să mă tragă la răspundere dacă nu le îndeplinesc e- xemplar. Conducerea secției însă răspunde de activitatea productivă și noi o tragem la răspundere dacă nu-și face datoria". O autoritate morală, cîștigată prin exemplul personal. în astfel de condiții și controlul de partid poate funcționa eficient, la nivelul cerințelor actuale.Desigur, asemenea trăsături politice, profesionale, organizatorice fără a fi luate izolat, ci prin înmănun- cherea lor, vor face obiectul atenției comuniștilor în apropiatele a- dunări de dare de seamă și alegeri. Ele fac parte din criteriile care vor sta la baza alegerii acelora care să îndeplinească funcția de înaltă răspundere de a fi secretar al organizației de bază a partidului.

de e- în a-

jude- cel teh- par- A- mi-a

Cunoaștem forța morală a omului societății noastre, Sîrguința și priceperea sa. înaltul său spirit de răspundere socială. Calda sa umanitate, nețărmurita sa generozitate. Devotamentul său.Totuși, de flecare dată cînd descifrăm la un om sau altul aceste calități, emoția noastră e aceeași — proaspătă și deplină. Omul — „ființa necunoscută" își relevă mereu, zi de zi, noi fațete ale esenței sale superioare.Colectivitatea însumează forța morală a tuturor membrilor ei. Oamenii devin mai puternici, mai siguri pe ei — comunicînd, spri- jinindu-se unii pe alții. Frumusețea și noblețea lor e însă unică, atunci cînd — reuniți — ei reușesc să salveze lucrul cel mal de preț : viața unul semen al lor.In această categorie de manifestări ale colectivității se înscrie șl relatarea de mal jos.

me- Cu- ad- me- bol-

ce i-au făcut apoi intervenția chirurgicală. („Operația a durat peste zece ore... Era o zi de Bîmbătă — medicii, dr. M. Fianu, dr. Șt. Flșov, au rămas pînă noaptea tîrziu. Prof, dr. Gh. Dumitrescu a rămas ore în șir lîn- gă patul meu...).„De fiecare dată a- jutorul hotărîtor pe care l-am primit a venit la timp, necondiționat de nimic, neamînat o clipă. în fața zecilor de oameni care ml-au redat viața, în fața nobleței și generozității lor, recunoștința mea este fără margini. N-am să uit niciodată că lor le datorez viața...".

★Internată la Clinica spitalului nr. 9 „Dr. Marinescu", Paraschiva Gheorghiu, după o dramatică încleștare cu moartea ce durează zece ore, aduce pe lume un copil. în continuare, ea manifestă o insuficientă renală acută. Rinichii nemal- funcționînd, toxinele invadează organismul. Analize făcute din două în două Ore indică o creștere îngrijorătoare a proporției de uree din sînge....Circulînd între douăspitale, o mașină aSalvării traversa îngoană Bucureștiul: pa-cienta în stare de co-

mă era transportată la Spitalul clinic de urgență. După grabnice deliberări se apreciase, pe bună dreptate, ca singură soluție salvatoare — hemodializa (rinichiul artificial).Palidă, cu tensiunea scăzută, anemiată de repetatele hemoragii, pacienta are nevoie, înainte de epurarea renală (procedeu complicat și îndelungat), de un tratament de reechilibrare — apreciază colectivul de medici al salonului de terapie Intensivă condus de dicul primar Ion relaru. Paralel cu ministrarea unui dicament special, navei 1 se facesub atentă supraveghere — transfuzie după transfuzie.Picătură cu picătură, o dată cu „apa vie" — viața pătrunde în organism. Efortul se duce într-o tensiune și concentrare care fac din pacient, medici, surori, o singură ființă, în luptă acerbă cu moartea.După trei consemnează „ameliorări". ... ___ . .însă de noi cantități de sînge. Sînt necesare noi și noi transfuzii. Este ceea ce i se spune soțului, maiorul Mircea Gheorghiu, este ceea ce află — din vorbirea sa aproape monosilabică — colegii de profesie. Sute de oameni din unitatea militară unde lucrează lt. colonelul N. Mocanu și-au oferit imediat sîngele; sute de oameni s-au declarat — fulgerător — gata să participe la a- ceastă ofensivă asupra morții, în care era implicat atît de tragic colegul lor. Au fost selectați, desigur, mult mai puțini, în funcție de grupul sanguin și de R. H.Transfuziile, medica- mentația excepțională au făcut ca viața femeii să fie salvată...„Dar nu numai o dată, nu numai a- tunci !“ pare că vrea să spună Paraschiva jheorghiu. Supraveghind studiul fiului mai mare și legănînd cu. o mînă căruciorul

de 
a- 
au 
a-

alimentație publică, practică larg răspîndită în alte țări șl întrunind importante avantaje funcționale și economice.în anul 1969 se vor termina lucrările de restaurare la Hanul lui Manuc, pivnițele domnești și cafeneaua veche, din zona Curții Vechi. Cu acest prilej, se vor da în folosință magazine de artizanat, un restaurant, o cramă și o cafenea cu sală de jocuri. Tot în perimetrul vechiului centru comercial se vor reamenaja — pentru comerț — străzile Șelari și 30 Decembrie, iar în anii următori Hanul cu Tei, Hanul Gabroveni, strada Zarafi, pasajul Francez — toate acestea în cadrul amplei operații de valorificare urbanistică a zonei Curtea Veche, asupra căreia presa a informat pe cititori.In condițiile ocupării intensive a terenului din centrul Capitalei, re- amenajarea devine o soluție impusă șl poate contribui în mod decisiv la modernizarea rețelei comerciale. După cum remarca arh. Codrea Ma
rinescu, o serie de spații comerciale mai sînt încă folosite aici cu altă destinație, în vreme ce lipsa unor magazine specializate sau a unor magazine de elită este evidentă. Alți proiectanți ne-au semnalat însă ineficienta amenajării luxoase a u- nor spații nepotrivite pentru comerț, ca și a schimbării repetate de profil, prin reamenajări succesive, ceea ce echivalează cu o risipă de fonduri însoțită de lipsirea populației, pe lungi intervale de timp, de capacitățile respective de deservire. Cu asemenea rezerve, semnalăm totuși ca pozitive prevederile de amenajări, modernizări, reutilări și renovări de magazine și unități de a- limentație publică dintre care unele încep chiar în această toamnă. Reținem din categoria restaurantelor unele unități cu specific tradițio-
Comerțul 
bucureștean

★Medici, surori, ostași, brancardieri, lucrători ai Salvării, cetățeni de pe stradă... Numărul mare al celor de care a venit vorba în relatarea noastră este totuși simbolic. Zilnic mii de oameni sînt gata să se dăruiască cu generozitate pentru a salva viața omenească, angajîndu-se în ofensiva împotriva morții. „Am fost adeseori martorii unor emoționante oferte spontane de sînge. în arterele multora din cei ce au suferit accidente de muncă, grave intoxicații și care trăiesc azi sănătoși și fericiți, curge sînge din sînge- le tovarășilor lor de lucru, al oamenilor pe care îi întîlnesc adesea pe stradă fără să-i cunoască" — ne snune a- «istenta medicală Lucia Costin.Lanțului de primejdii care au amenințat viața tuturor acestor oameni 1 s-a opus lanțul ’ * fel un al Și .frăție pe care fiecare simte că-1 are pentru celălalt, trebuie să-i fie recunoscătoare soția maiorului și alții ca ea, noi toți.Strădaniile neobosite ale medicilor împinse adesea dincolo de elementarele îndatoriri . . .profesionale, sprijinulmicului Gabriel, venit generos, dezinteresat, al — ,----- »_ —tuturor celorlalți oameni, configurează un aspect, unul dintr-o mulțime, al solidarității umane.Știm, cunoaștem, minunatele resurse morale ale omului.Totuși, orice faptă care le confirmă ne bucură. Orice faptă care confirmă existența acestei splendide calități omenești — spiritul de solidaritate — ne bucură. Realitate vie, ea capătă în ochii noștri o valoare de simbol, de care avem nevoie în fiecare clipă, fiecare Împrejurare vieții.

zlle, fișa laconic —E nevoie

Natalia STANCU

strîns, fără nici un de fisuri, fără nici fel de întreruperi, solidarității umane, acestui spirit de
Constantin MORARU

Foto : Agerpres

(Urmare din pag. I)

Barajul și lacul de acumulare de la Bicaz

pe lume în condiții a- tît de dramatice, tînă- ra mamă reface un lanț întreg de momente cheie ale stării sale de azi, cîteva — la limita dintre viață și moarte : îngrijirile speciale ce 1 s-au acordat (n primele luni ale sarcinii (mai fusese operată de două ori, avea un fond renal cronic) ; urgența cu care a fost transportată la spitalul nr. 9 cînd — în luna a 7-a fiind — a căzut pe stradă și a suferit un grav traumatism ; observația atentă la car& a fost supusă aici timp de două săptămîni; eforturile supraomenești, pînă la epuizare, ale medicilor

fostului comitet raional de partid Sfîntu Gheorghe. Cine era el ? Toate referințele asupra lui indicau atunci calitățile unui activist. Un singur nunt lipsea : acela că rășul are și el... o .... teahnă : patima beției. în 1964, scurt timp după promovarea lui, biroul raional s-a văzut nevoit să-l pună în discuție pentru chefurile repetate pe care le organiza în comunele raionului, pentru faptul că rămăsese dator la aproape toate cîrciumile din raion și pentru alte asemenea „păcate lumești". Tovarășii l-au criticat „zdravăn", conchizînd însă, în particular, că nu trebuie exa
gerat : „Are păcatele Iul, 
dar e un tovarăș bun 1“ Ca urmare, ca și cum nimic nu s-a întîmplat, Codrea a plecat chiar de a doua zi pe teren și a luat-o de la capăt. A mai trecut un timp și, socotit de acum „cadru cu experiență în muncă" a fost din nou promovat. El a devenit președinte al Uniunii regionale a cooperativelor agricole de producție din fosta regiune Brașov și a fost ales regional în felul firmat vingerea 
Ie Iui 
semnătate în raport cu „me
ritele" lui. Așa încît, avînd o și mai largă rază de activitate, și-a continuat îndeletnicirile de petrecăreț. A- vea un loc de predilecție unde-și crease și „anturajul" convenabil : satul Rot- bav, comuna Acolo, pentru că închidea ochii asupra logării la care se dedau anumiți indivizi din C.A.P., primea produse agricole fără plată și era cap de masă la chefurile fără număr ce se organizau în cinstea lui. Nu neglija însă nici celelalte „ocazii ce i se ofereau pe întinsul regiunii (și era o întindere aprecia-

bun amă- tova- me-

membru în biroul de partid. ȘI acesta i s-a con- tovarășului con- că metehne- 
n-au nici o în-

Feldioara.unor pot-

bilă). De obicei, nu-și plătea consumația. „Tovarășul care are păcatele lui, dar e un tovarăș bun", întoreîn- du-se într-o noapte de la un chef, a căzut și și-a rupt un picior, altădată s-a ciorovăit cu un milițian. Dar poate că toate acestea erau „compensate1! de o competență deosebită în activitatea de președinte al U.R.C.A.P. ? Iată ce spune un referat al colegiului județean de partid : „Din a- precierile făcute reiese că era total lipsit de răspundere în munca lui". Așadar...

Sosire", „Gîrbova", na schiorilor", la restaurantele rece", „Rozmarin" și altele. Și pentru că avea nevoie de „anturaj", îi lua cu el pe primii subalterni ce-i ieșeau în cale. în ziua de 25 martie, anul acesta, el a făcut un adevărat tur de forță. A început-o de dimineață, din circiumă în circiumă, și și-a sfîrșit turneul la 3 noaptea. A doua zi urma să aibă loc o ședință a comitetului executiv la care se analiza situația învățămîntului, dar el a declarat- că e bolnav de gripă si se duce acasă să se doftoricească. La ora

„Caba- ,Teleferic",„Pîrîul Repetăm : deși un caz particular, cazul lui Augustin Codrea are o limpede semnificație : el dezvăluie ceea ce tovarășul Gheorghe Pană numea „falsul uma
nism al îngăduinței, al con
cesiilor făcute imoralității". Legile eticii socialiste cer tuturor membrilor societății un comportament demn și civilizat, concepții de viată corespunzătoare, alese însușiri sufletești. Cu atît mal 
mult trebuie să respecte 
aceste legi cei care se fac 
propagatorii lor, cei care 
prin funcția lor socială sînt 
priviți de către membrii 
societății ca oameni cu de
plină autoritate morală în a

în fața unei gsemenea situații, anul acesta, după

noua împărțire administra- tiv-ieritorială, biroul județean de partid a hotărît să nu-1 mai tolereze și, după ce l-a criticat cu vehemență, a hotărît... să-l mai a- jute. A fost schimbat din funcție, dîndu-i-se, drept învățătură de minte, una mai „mică" : aceea de prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, președinte al Consiliului popular provizoriu al orașului Predeal. Codruț s-a dus la Predeal și s-a apucat de „treabă". Prima lui grijă a fost să-i cunoască pe toți gestionarii cabanelor, bufetelor și restaurantelor din Predeal. în- tr-un timp record (o lună de zile), el a reușit să bea zdravăn și de mai multe ori la cabanele „Clăbucet-

cînd s-a terminat ședința, a fost găsit în restaurantul „Rozmarin" cu un „medicament" pe masă. Cinci zile mai tîrziu a repetat performanța, urcind de dala asta și pe munte, la cabana „Gîrbova".„Avea păcatele lui..." : era un bețiv, un descompus. Cum de nu și-a dat seama nimeni dintre cei care l-au trimis acolo, cît de mult va dăuna, cît de mult va discredita el, în ochii locuitorilor orașului, înaltul titlu de activist, cît de mult îi va indigna el pe comuniștii din organizațiile pe care urma să le îndrume? Bineînțeles, a fost din nou discutat în biroul județean de partid și scos din funcție...

propovădui un înalt princi
piu de viață.— Majoritatea covîrși- toare a activiștilor de partid și de stat — ne spune tovarășul Constantin Cîrțînă, prim-secretar al Comitetului municipal Brașov al P.C.R., — seaflă în funcțiile lor tocmai pentru asemenea însușiri, pentru meritul de a fi în același timp și foarte buni conducători, și oameni cu o ținută morală corespunzătoare. Așa se explică încrederea pe care o manifestă față de ei oamenii în mijlocul cărora muncesc, cei pe care-i îndrumă.Numai rareori se întîm- plă să avem surprize. Un activist al comitetului mu

nicipal de partid, pe nume Ion Leder, a fost mult timp considerat ca un om de nădejde. Totul ne conducea către această impresie, pentru că, față de noi, el avea înfățișarea șl comportamentul cel mai demn. Numai că, într-o zi, în plin sediu al comitetului, a a- părut soția lui și în cîteva secunde s-au luat Ia bătaie. Cercetînd, am aflat că el avea o viață dublă : bun lucrător, în orele libere ducea un trai imoral. Intîm- plarea aceasta ne-a dat de gîndit, ne-a făcut să fim mult mai atenți față de oameni, să nu ne lăsăm înșelați de aparențe.Dacă mă gîndesc bine, a- cesta este mecanismul ilogic al mentalității unor oameni ce se fac vinovați de asemenea abateri : credința înfumurată că pentru anumite merite, ei trebuie să aibă mai multe drepturi, pînă și dreptul de a se sustrage de la normele de comportament elementare.S-a greșit tolerîndu-1 pe Codrea și așteptînd mereu redresarea lui — ne spune tov. Gheorghe Matei, secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R. — cînd trebuia să fim îngrijorați încă de la primul semn.Uriașa răspundere ce o avem, aceea de a asigura bunul mers al activității de înfăptuire a politicii partidului, nu ne îngăduie să tratăm cu superficialitate problema profilului moral al oamenilor pe care-i alegem și pe care-i socotim cei mai buni pentru a conduce un compartiment sau altul în viața economică sau socială.In promovarea cadrelor, în importanța ce se acordă trăsăturilor etice ale acestora, trebuie să se pornească de la ideca că patrimoniul moral al unui a- semenea om nu este un bun strict personal, ci un izvor generos ce se revarsă asupra cîmpurilor fertile ale conștiinței celor de munca *i educația cărora se ocupă.

nalt cea din str. Poenaru Bordea, 1 Mai, Cernica, Hanul Mogoșoaia, Terasa Colonadelor, hotelul și restaurantul Gambrinus. Printre unitățile cu profil deosebit ce se 'vor deschide anul viitor menționăm braseria „Monte Carlo", construită!’ pa insula din grădina Cișmigiu, și barul „Atlantic" din strada Academiei, înzestrat cu scenă pentru spectacole și sisteme speciale de iluminat și acustice.Unul dintre obiectivele importante ale acțiunii de modernizare — transformarea Halelor Centrale O- bor într-un super-magazin, prima unitate de asemenea ti^ și capacitate din tară — merită o considerare ceva mai atentă. Desigur, reorganizarea preconizată, care va permite desfacerea unui foarte larg sortiment de mărfuri alimentare și nealimentare, reprezintă o intenției lăudabilă și vine în întîmpinarea unor nevoi reale, semnalate în rețeaua comercială. Dar o asemenea opera- ție. ridică',' unele ’’semne de . întrebare: oare amplasamentul excentric ales — piața Obor — convine cerințelor funcționale, de largă- accesibilitate, ale unui supermagazin? Șl mai apoi, după cum remarcă prof, arh. Horia Maieu, este oare jSdl- cată transformarea acestor hale^ju- dicios concepute de unul di’.jȚi cei mai reprezentativi arhitecți ai’noștri — Horia Creangă — și perfect corespunzătoare destinației lor ’ actuale, în altceva, pentru care ele n-au fost de la bun început gîndite? Oare Bucureștiul să nu mai aibă ' nevoie de hale, sau poate, după transformarea lor în supermagazin, se va decide construirea unor hale noi? Considerăm că edilii Capitalei trebuie să mai chibzuiască asupra unor asemenea aspecte înainte de a adopta o hotărîre definitivă în această privință.Anul viitor, locuitorii cartierelor noi vor beneficia și ei de realizarea unor investiții importante: 5 noi complexe comerciale se vor da în folosință în cartierul Titan, 2 — în ansamblul Drumul Taberei, cîte u- nul — în șoseaua Colentina și cartierul Giulești. în cadrul acestor dotări vor funcționa, în principal, magazine de desfacere a mărfurilor alimentare de cerere zilnică, linele magazine de produse nealimentare mai mult solicitate (galanterie, țesături, mercerie, parfumerie, încălțăminte), precum și unități de servicii și utilitate publică. Organizarea interioară a magazinelor din noile complexe permite o folosire eficientă și conturarea de spații a- tractive din punct de vedere arhi- tectural-urbanistic. Față de continua dotare a noilor cartiere cu unități moderne, ar fi utilă — după unele opinii — o urmărire mai a- tentă a acestei chestiuni șl în zona centrală a orașului. Astfel, de pildă, Calea Victoriei, vad comercial cu vechi tradiții și spațiu public reprezentativ, ar putea primi mai multe unități de ținută elevată.. De un susținut interes public se bucUră, printre altele, sistematizarea, anunțată și în presă, a piețelor agroalimentare bucureștene. In cadrul măsurilor întreprinse pentru îmbunătățirea și lărgirea activității comerciale la acest capitol, în 1969 se va începe execuția lucrărilor la piețele Obor, Drumul Taberei, Titan, Piscului și Rahova și se va încheia modernizarea pieței 7' Noiembrie.Socotim necesar ca direcția generală comercială să-și concentreze atenția spre o mai bună organizare a rețelei comerciale pro- priu-zise. Amintim, în acest sens că, după opinia unor proiectanți de specialitate din Institutul „Prolect"- Bucureștl, eficiența investițiilor comerciale ar fi mult ridicată dacă, printr-o funcționare mai elastică a aprovizionării, cît și a colectării ambalajelor, suprafețele însemnate de depozitare prevăzute la fiecare magazin în parte ar putea fi reduse pe seama construirii unor depozite centrale, cu o funcționare modernă și operativă. Asemenea aspecte dovedesc că desfășurarea în ritm susținut a comerțului depinde nu numai de efortul de investiție, ci în egală măsură — dacă nu chiar hotărîtor — de continua evoluție a concepțiilor organizatorice', în pas cu cerințele de cuprindere și de intensitate ale unui comerț civilizat. Dacă prezentarea noilor obiective ale anului 1969, ale anilor următori este de natură să ofere satisfacții justificate, ea trebuie să amintească celor răspunzători de acest sector că esențială pentru o mulțumitoare. împlinire a cerințelor este calitatea activității comerciale pro- priu-zise, pentru a cărei continuă ridicare sînt datori să nu-și precupețească nici un efort.
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Fondurile destinate 
producției să fie

circuitul economic
Vasile VOLOȘENIUC

secretar general în Ministerul Finanfelor

în conformitate cu documentele Conferinței Naționale a partidului, cu ale plenarelor ce i-au urmat, creșterea continuă a eficienței activității economice reprezintă principalul obiectiv al Întreprinderilor și ministerelor de resort, o cerință imperioasă pentru evoluția ascendentă, de ordin cantitativ și calitativ, a e- conomiei naționale. Realizînd pas cu pas această sarcină, fabricile și uzinele se străduiesc să producă mărfuri de calitate superioară, să utilizeze judicios fondurile materiale și bănești — pentru a obține costuri de fabricație minime și. pe această bază trainică, sporirea susținută a beneficiilor, a acumulărilor necesare înfăptuirii neabătute a programului economic, social și cultural complex din anii cincinalului.In 8 luni din acest an, placul de producție industrială a fost îndeplinit și depășit de către toate ministerele, în condițiile în care numai sporul livrărilor de mărfuri — față de planul producției marfă vîn- dută șl încasată — s-a ridicat la circa 2,2 miliarde lei. Totodată, a scăzut nivelul cheltuielilor de producție. Iar sarcina de reducere a prețului de cost al producției marfă comparabile nu numai că s-a realizat integral, dar s-a obținut și o economie suplimentară de circa 350 milioane lei. Pe plan financiar, toate ministerele au îndeplinit și chiar depășit beneficiile planificate și, în a- cest fel, sporul la acest gen de acumulări date bugetului statului se ridică la aproape 2,5 miliarde lei. Rezultatele acestea atestă vigoarea acțiunii de organizare științifică a producției șl a muncii, de reducere sistematică a cheltuielilor de producție, de rentabilizare a activității întreprinderilor, declanșată cu mai bine de un an și jumătate în urmă la indicația partidului nostru.Analiza succeselor, a datelor ge- rale consemnate pe ansamblul e- ..wiomiei relevă însă Ia nivel de întreprindere și ramură industrială multiple rezerve încă nefolosite — în ce privește totalitatea fondurilor de producție — care ascund potențe nesecate pentru creșterea și mai accentuată a eficienței activității e- conomice. Este suficient cred să precizez că în lunile care au trecut din acest an 63 de întreprinderi din cadrul Ministerului Industriei Alimentare și 50 subordonate Ministerului Economiei Forestiere, precum și altele din nomenclatura industriei energiei electrice, industriei construcțiilor șl construcțiilor de mașini au depășit cheltuielile planificate la 1 000 lei producție marfă. Unde se localizează cauzele deficiențelor care mai influențează nefavorabil cheltuielile de producție și în ce direcții trebuie îndreptată în continuare atenția pentru lichidarea lor neîntîrziată ?Mai întîi, cu toate că nu spun o noutate, este vorba de folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor de producție, obținerea unor randamente superioare în utilizarea mașinilor, agregatelor șl instalațiilor. Evident, în majoritatea întreprinderilor se asigură desfășurarea normală, continuă a procesului, tehnologic și totuși mai există numeroase cazuri de defecțiuni în funcționarea mijloacelor tehnice, care «generează întreruperi. așa-zise accidentale, soldate cu pierderi de producție. Datorită acestora, în acest an fabrica de conserve „Fructus" din Timișoara a folosit numai 54,3 la sută din capacitatea de producție de care dispune, iar Ia întreprinderea forestieră Sighet numeroase utilaje au funcționat numai o parte din timpul planificat.Cauzele care au contribuit la apariția unor atari situații anormale sînt cunoscute. Și-au spus cuvîntul dereglările în aprovizionarea tehni- co-materială. lipsa unei programări judicioase a fabricației, dar și calitatea slabă a unor reparații, gradul scăzut de calificare a celor ce mînuiesc mașinile și instalațiile. Ele nu acționează de ieri, de azi, ci stăruie în aceste întreprinderi de mai mult timp, cu o perseverență demnă de o cauză mai bună.Utilizarea rațională a fondurilor de producție date spre gospodărirea comitetelor de direcție, colectivelor de salariați presupune și valorificarea superioară a resurselor materiale, pentru a obține valori cît mai mari din prelucrarea materiilor prime și a materialelor. în ultimul timp, în acest domeniu s-a înregistrat un progres evident. De pildă, dintr-un metru cub de masă lemnoasă exploatată s-a obținut o valoare mai mare cu 6,2 la sută, comparativ cu rezultatele anterioare. Cu toate acestea, realizările în valorificarea masei lemnoase — pentru a ne referi la același material — sînt departe de a fi mulțumitoare. Au loc pierderi în procesul prelucrării, se mai fabrică încă unele produse din lemn de calitate inferioară, iro- sindu-se astfel însemnate cantități din această valoroasă parte a avuției naționale.în acest sens, o analiză întreprinsă la 13 întreprinderi forestiere — printre care. I. F. Brașov, Năsăud, Sebeș, Orăștie, Vrancea — a identificat material lemnos în valoare de 20,7 milioane lei, exploatat în anii precedenți și nevalorificat, care în diferite proporții se de- 

preciază în pădure. Ponderea în aceste stocuri de material lemnos o dețin lemnul rotund de rășinoase și lemnul rotund de fag, sortimente cu mare valoare economică. Știm că întreprinderile forestiere, organele ministerului respectiv au depus eforturi pentru a lichida această situație. însă nu în suficientă măsură. Aducerea în circuitul economic a acestor stocuri se poate realiza operativ — în cadrul noului an forestier ce a început — dacă această acțiune ar fi mai bine sprijinită de organele de partid județene, de toți factorii locali cu responsabilități în valorificarea superioară a lemnului.Gospodărirea mijloacelor materiale nu are loc de la sine, în limite largi, stabilite după bunul plac. Adică, după cum se știe, ministerele și alte organe economice centrale au avut sarcina de a revizui și perfecționa normele de consum, de stat, departamentale și uzinale. Pentru a respecta adevărul, trebuie să spunem că unele măsuri au fost întreprinse în acest scop. Dacă aceste preocupări nu au dat peste tot rezultatele scontate, aceasta nu se explică decît prin faptul că intervenția forurilor amintite s-a oprit la jumătatea drumului. Implicațiile acestei tărăgănări, acestei lipse de finalitate au fost evidențiate, în parte, în urma unei analize desfășurate de organele de control ale Ministerului Finanțelor la 69 întreprinderi din cadrul principalelor ministere economice;Din analiză a rezultat că o mare parte din normele de consum de stat, departamentale și uzinale nici măcar nu au fost supuse revizuirii, Cîteva cazuri mai deosebite. Din totalul normelor de stat și departamentale ce-i revin pe anul 1968 — în număr de 64 — Ministerul Industriei Chimice a propus reduceri numai la trei norme. Situîndu-se pe aceeași poziție a minimei rezistențe, 11 uzine din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini au analizat numai 36 la sută din normele interne, iar din normele de stat și departamentale, peste 30 la sută au rămas neschimbate. Poate cineva să justifice acest refuz de a perfecționa normele sau faptul că la Uzina de construcții de mașini Reșița din 198 norme uzinale a fost diminuată numai una ?Adînclnd analiza, mai iese în relief și un alt aspect: au fost supuse revizuirii unele norme de consum de mai mică importanță, în timp ce altele, care se referă la materii prime și materiale de bază, au rămas neatinse. La C.I.L. Suceava s-au revizuit, într-adevăr, 28 norme de consum, dar 9 se referă la tuș de parchete, cretă albastră, petro] pentru mobilă, spirt industrial, aracet de placaj, deci la produse auxiliare de mică însemnătate. In același timp, la normele de consum pentru cherestea de fag, cherestea de rășinoase pentru mobilă și altele, nici măcar nu s-a „umblat", cum se spune. Se pune în evidență nu numai tendința de a minimaliza acțiunea aceasta de perfecționare și raționalizare a consumurilor specifice, dar și faptul că' preocuparea scăzută pentru revizuirea normelor de consum a dus la apariția unei situații bizare : în unele întreprinderi, în loc să se obțină o descreștere a ponderii cheltuielilor cu materii prime și materiale în totalul cheltuielilor de producție, s-au consemnat rezultate contrarii. Numai la cele 11 uzine — de care am amintit — ale M.I.C.M., pe această cale costurile planificate pe anul 1968 au fost majorate. nejustificat, cu peste 10 milioane lei. în sectorul de industrializare a lemnului, acest- fenomen negativ este agravat și de faptul că, uneori, coeficientul de utilizare industrială a materiei prime este din capul locului redus. La C.I.L. Suceava, din cantitatea totală de cherestea de fag consumată, în mobila fabricată s-a încorporat numai 40 la sută, restul reprezentînd pierderi, în special sub formă de deșeuri.Nivelul prețului de cost este influențat nefavorabil în unele întreprinderi ale economiei forestiere și de cheltuielile neeconomicoase generate, în special, de ex'stența rebuturilor, a refuzurilor de calitate șî dobînzilor penalizatoare pentru împrumuturile restante. Cauzele se cunosc. Ele constau mai ales în insuficienta grijă pentru calitate, în defecțiunile și superficialitatea manifestată în munca celor ce au sarcina de a supraveghea fabricarea produselor cu caracteristici superioare.Pornind de la necesitatea realizării exemplare a sarcinii stabilite de partid, privitoare la creșterea continuă și în ritm susținut a eficientei activității economice, înlăturarea a- cestor deficiente, valorificarea tuturor rezervelor capabile să determine un reviriment efectiv, neîntîrziat în acest domeniu constituie un imperativ de maximă actualitate. Acesta trebuie să fie cuvîntul de ordine al comitetelor de direcție în mobilizarea colectivelor largi de muncitori, ingineri și tehnicieni, sub atenta îndrumare și sprijinul intens din partea forurilor tutelare, pentru ca, încă din acest an, să se consemneze noi pași în direcția ridicării eficacității economice.

în județul BrăilaLA CÂLAN

(Agerpres)

(Agerpres)

și montai

mare de lucrări a- acest sezon, timpul pericolul deprecie-

la semă- producția premergă- fost, anul

agricole pe 35 la

culti- plante

Pentru executarea tunetelor subterane ale hidrocentralei de pe Lotru, constructorii au fost dotați în ultimul timp cu numeroase utilaje de înaltă productivitate. Astfel, în galeriile secundare Vidruța și Haneș s-au introdus trenuri siloz cu care se evacuează rapid, într-o singură cursă, întreaga cantitate de steril rezultată de la o pușcare. In același timp, fronturile subterane au fost dotate cu încărcătoa

re moderne, de mare capacitate, cu care se obțin viteze sporite de avansare și încărcare în galerii.De asemenea, la fronturile de excavat în subteran de la galeria de fugă Malaia și aducțiu- nea Castel sînt în curs de instalare două mașini moderne care vor permite perforarea rapidă a găurilor de pușcare.

Din datele centralizate la 4 octombrie de Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că porumbul a fost recoltat de pe aproape 40 la sută din terenurile cultivate, sfecla de zahăr și cartofii de pe 35 la sută, strugurii de pe 85 la sută, iar orezul de pe 25 la sută. întreprinderile agricole de stat din trustul Craiova au cules porumbul de pe 72 la sută din suprafețe, cele din trustul București au strîns peste 60 la sută din recoltă, iar cooperativele a- gricole din județele Botoșani, Mehedinți, Iași, Ilfov, Teleorman și Dolj de pe mai mult de jumătate din terenurile cultivate. Recoltarea sfeclei de zahăr a continuat să se desfășoare după graficele stabilite de unitățile producătoare cu fabricile de zahăr, în unele județe această lucrare fiind mai

avansată. Există Insă cantități însemnate de sfeclă pe cîmp, netransportate la fabricile de zahăr, îndeosebi în județele Mureș, Botoșani și Timiș.Însămînțările de toamnă au fost efectuate de întreprinderile agricole de stat pe 46 la sută din terenurile prevăzute, iar cooperativele sută.Volumul gricole din înaintat și rii produselor din cauza ploilor impun folosirea tuturor mijloacelor pentru grăbirea culesului, transportului și depozitării recoltei. De asemenea, trebuie să se intensifice ritmul în- sămînțărilor, astfel ca în toate județele întreaga suprafață să fie semănată în perioada optimă.

primele an s-au 65—110 Dar, cu

ajută pe cooperatori șl mecanizatori să aplice pe scară largă metodele agrotehnice științifice. Este vorba de alegerea celor mal bune plante premergătoare pentru fiecare cultură, lității tehnologia terenului, care a stabilirea

lucrează acum tractoare cîte 1938 în întreaga Pentru recolta

pentru de asigurarea ca- semințelor folosite, de pregătire a modul de apli- îngrășămintelor, densității optime a plantelor șl altele.Eficiența aplicării acestor metode a fost analizată, stabilindu-se căile de urmat pentru ca anul viitor să obținem rezultate superioare. Ne preocupă îndeosebi depistarea cauzelor care au determinat ca, în condiții asemănătoare, să se obțină rezultate diferite de la o unitate la alta. Spre e- xemplu, cooperativa agricolă de producție din comuna Tichilești a obținut anul acesta 2 843 kg grîu la hectar, în timp ce cooperativa agricolă vecină din comuna Gropeni — 2 000 kg la hectar. Ambele unități au folosit aceleași soiuri de grîu, au semănat în aceeași perioadă și au administrat aproximativ aceleași cantități de îngrășăminte. Deosebirea este că la Tichilești s-au folosit ca plante premergătoare cerealele păioase și leguminoase timpurii pentru 90 la sută din suprafața cultivată cu grîu, ceea ce a permis să se asigure un pat germinativ bun, să se împiedice pierderea rezervelor de apă din sol. La cooperativa agricolă Gropeni s-a cultivat grîu după

bricare a cocsului mărunt. Această instalație a început să producă la întreaga capacitate cu mult mai devreme de prevederile graficului. Dis- punînd de trei cuptoare, cu o capacitate anuală de 140 000 tone, noua instalație siderurgică va deservi în bune condiții cu cocs mărunt fabricile de aglomerare de la combinatele siderurgice din Hunedoara și Reșița. culturi premergătoare tîr- zii pe 50 la sută din suprafața prevăzută, din care cauză nu s-au putut efectua la un nivel corespunzător lucrările de pregătire a terenului. Este, desigur, pozitiv faptul că astfel de exemple sînt puține.Marea majoritate a unităților agricole au dat o mare atenție amplasării judicioase a culturii griului. Din 92 cooperative a- gricole 59 au cultivat grîul după culturi premergătoare timpurii. Ca urmare, arăturile s-au executat la timp, împiedlcîndu-se pierderea apei din sol. Terenurile au fost întreținute cu atenție pînă nat. în medie, obținută după toare timpurii a acesta, cu’ 600 kg la hectar mai mare decît aceea obținută pe terenurile vate cu grîu după prășitoare.Ținînd seama de considerente, pentru recolta anului viitor s-au luat măsuri de amplasare judicioasă a griului, în principal după culturi timpurii. Pe toate aceste suprafețe s-au efectuat a- rături de vară șl lucrările de întreținere necesare.Una dintre preocupările noastre actuale este îndrumarea cooperativelor agricole pentru utilizarea cu maximă eficientă a îngrășămintelor care influențează atît producția la ha cît și costul acesteia. Și în această privință rezultatele sînt mult diferite, în funcție de modul de aplicare a

Experiența din acest an a întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole din județul Brăila, cu și a unităților agricole socialiste din întreaga țară, demonstrează convingător că se pot obține producții ridicate chiar și în condiții climatice mai puțin favorabile. In județul Brăila, încă din toamna anului trecut exista o rezervă minimă de apă în sol. Perspectiva unul an secetos s-a confirmat; în 6 luni din acest înregistrat doar mm precipitații, toate condițiile climaterice vitrege, întreprinderile a- gricole de stat șl cooperativele agricole au obținut recolte bune. La porumb, după cum arată a- cum culturile, specialiștii apreciază că producția va fi, de asemenea, ridicată. Obținerea acestor rezultate se datorește în primul rînd existenței unei puternice baze tehnico-mate- riale. Pe ogoarele județului nostru tot atîtea existau în Românie.acestui an s-au folosit a- proape 20 000 tone îngrășăminte chimice. S-a confirmat deci încă o dată cu putere justețea măsurilor luate cu consecvență de partidul șl statul nostru pentru dezvoltarea puternică și modernizarea bazei tehnice a agriculturii. Un mare rol pozitiv în obținerea rezultatelor amintite l-a avut activitatea specialiștilor care i-au ajutat și-i

influența , asigu- constant cantități de produse.
Ing. Emil BALĂUJA
directorul Direcției 
agricole județene 
Brăila

îngrășămintelor. Exemple!* cooperativelor agricole dift satele Sihleanu și Scorțaru Nou, din comuna Scorțaru Vechi, sînt concludente^ Prima unitate a administrat îngrășămintele fosfati- ce o dată cu arătura și înainte de semănat sub disc, iar îngrășămintele azotoar se au fost împrăștiate pe sol înainte- de dezgheț, în ferestrele iernii, cum se spune. Producția obținută aici a fost de 2 655 kg la hectar. La unitatea vecină, din Scorțaru Nou, îngrășămintele azotoase au fost împrăștiate abia în luna aprilie. Nemaifiind precipitații, plantele nu au putut beneficia de efectul lor decît spre sfîrșitul lunii mai, cînd a plouat, ceea ce a dus la prelungirea duratei de vegetație, la șiștăvi- rea boabelor. Din această cauză producția la hectar a fost de numai 1 602 kg grîu, pierderile ridieîn- du-se la circa 600 000 lei.Specialiștii direcției a- gricole, de la uniunea cooperatistă județeană și cei din unități se preocupă, de asemenea, de extinderea soiurilor valoroase. In condițiile județului Brăila, a- nul viitor aceste soluri vor ocupa aproape întreaga suprafață cultivată cu grîu. Pe această bază producția la ha va fi influențată pozitiv. In multe cazuri, soiurile de mare productivitate dau recolte cu 700—900 kg la hectar mai mari. Pentru noul an agricol. în urma analizării cu specialiștii a însușirilor diferitelor soiuri. s-a ajuns la concluzia că este avantajoasă îndeosebi extinderea soiului Bezostaia.Experiența noastră a dovedit că, indiferent de condițiile climaterice din primăvară, se pot obține recolte bune cînd grîul intră în iarnă bine răsărit șl înfrățit. De aceea, în a- ceste zile se acordă cea mal mare atenție executării la timp și în condiții calitativ superioare a însămînțărilor de toamnă. Pînă la această dată au fost semănate 41 la sută din suprafețele prevăzute.Pe lîngă rezolvarea problemelor amintite, avem în vedere și posibilitățile de mărire substanțială a recoltelor în viitor. Prin investițiile acordate de stat, în județul Brăila va fi pus în funcțiune, eșalonat pînă în 1975, un sistem de irigații aflat acum în curs de execuție, care va cuprinde peste 100 000 hectare. Dezvoltarea tot mal puternică a bazei tehnico- materiale, aplicarea științifică a agrotehnicii în condițiile specifice ale fiecărei unități, extinderea irigațiilor și alte măsuri creează cadrul prielnic scoaterii definitive a agriculturii de sub capriciilor naturii, rînd mari

DEVA (corespondentul „Scîn- teii“). După cum se știe, materia primă de bază în alcătuirea șarjelor de aglomerat necesar producerii fontei o constituie cocsul mărunt — un produs încă deficitar în industria noastră siderurgică. Acum însă problema a fost în mare măsură rezolvată, prin intrarea în funcțiune, la Uzina „Victoria" din Călan, a unei baterii moderne de fa-

Rafinăria Pitești, unul din importantele obiective ale industriei petroliere în plină construcție

(Urmare din pag. I)
0 nouă linie 
electrică pusă 
sub tensiuneA fost pusă sub tensiune la Brașov, înainte de termen, linia electrică de 110 kV, Tractorul— Bartolomeu. Se asigură astfel transportul energiei electrice necesare noilor obiective industriale intrate în funcțiune Ia fabrica „Colorom“-Codlea, Uzina chimică Rîșnov și Uzina mecanică Zărnești.De asemenea, s-a terminat construcția liniei electrice de 110 kV Brașov — Sf. Gheorghe— Tg. Secuiesc, care va alimenta cu energie fabricile de amidon, de confecții și de șuruburi, aflate în prezent în construcție la Tg. Secuiesc, precum și satele din această parte a țării. (Agerpres)

Pentru realizarea sarcinilor ce ni le-am propus în domeniul forajului, este necesar să se acorde toată atenția perfecționării regimului de lucru, asigurării ritmicității lucrărilor, folosirii fluidelor de foraj specifice formațiunilor străbătute, reducerii cheltuielilor cauzate de pierderile de circulație, avarii și complicații. In vederea creșterii vitezei de foraj, va trebui să extindem, în continuare, forajul cu jet și să asigurăm aplicarea regimurilor optime, prin folosirea integrală a capacității instalațiilor și utilajelor.Condiția necesară pentru realizarea sarcinilor trasate în domeniul extracției țițeiului este mobilizarea tuturor factorilor de răspundere din unități pentru diminuarea pierderilor de țiței din intervenții, reducerea timpilor de reparații ale sondelor, îmbunătățirea caracteristicilor pompelor de exploatare și a prăjinilor de pompare, reducerea cheltuielilor de extracție. Automatizarea și mecanizarea în extracția țițeiului vor constitui o etapă importantă în realizarea sarcinilor stabilite prin actualul plan cincinal. In acest sens, extinderea colectării și tratării țițeiului în sistem închis, introdusă sau .în curs de aplicare în unele unități, va contribui la reducerea pierderilor și la creșterea producției de gazolină în schelele noastre.Răspunderi deosebite revin și petroliștilor din rafinării. In acest sector va trebui să se asigure, în continuare, folosirea cît mai completă a 

capacităților de producție, îmbunătățirea efectuării lucrărilor de întreținere și reparații, respectarea strictă a regimului tehnologic. Valorificarea superioară a țițeiului rămîne și mai departe un obiectiv important al muncii colectivelor din acest sector, în care scop prelucrarea va

fi orientată și de acum înainte spre asigurarea cu materii prime a industriei chimice și spre îmbunătățirea continuă a calității produselor petroliere. Un accent deosebit se va pune pe extinderea proceselor catalitice și pe construirea de rafinării complexe, de mare capacitate, în vederea asigurării produselor necesare dezvoltării economiei naționale. Un obiectiv important în construcție 

este în momentul de față Rafinăria Pitești, ale cărei lucrări se găsesc într-o fază înaintată. Aici, ca și la celelalte lucrări de investiții din acest sector, sarcina principală este aceea de a urmări punerea în funcțiune la termenele stabilite a noilor capacități și atingerea parametrilor 

proiectați Intr-un timp cît mai scurt — imperative majore de care depinde în cel mai înalt grad eficiența economică a investițiilor.Ampla acțiune de organizare științifică a producției și a muncii, care continuă în toate unitățile noastre, va trebui să polarizeze și mai departe forțele celor mai buni specialiști din unități. Important este în etapa actuală nu numai să se aplice mă

surile valoroase rezultate în această acțiune, ci, după cum s-a precizat la Conferința Națională a partidului, să se investigheze noi laturi ale activității economice, să se găsească noi soluții tehnice și economice pentru perfecționarea activității productive. Comitetele de direcție ale întreprinderilor de foraj, schelelor de extracție și rafinăriilor vor trebui să socotească organizarea superioară a producției și a muncii ca un obiectiv permanent pe agenda lor de lucru, ca un scop important al muncii cadrelor din unitățile respective.Petroliștii patriei noastre, ținînd pas cu marile înfăptuiri obținute în celelalte sectoare industriale, simt din plin grija permanentă a partidului și guvernului pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor lor de muncă și de viață. Mărturie stau înflorirea fără precedent a centrelor industriei petroliere, creșterea an de an a cîștigului muncitorilor și tehnicienilor, grija pentru apărarea sănătății și protecția muncii. Ca urmare a rezultatelor bune obținute în procesul producției materiale, un număr tot mai mare de muncitori, ingineri și tehnicieni au fost distinși cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Continuînd glorioasele tradiții al* înaintașilor, ținînd pasul cu progresul permanent în toate domeniile de activitate, petroliștii sînt hotărîți să muncească cu forte sporite pentru dezvoltarea industriei noastre petro^ liere, pe calea desăvîrșirii construct ției socialiste în patria noastră*
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Acad. EMIL CONDURACHI

Pe forâ tradiției - 
confundarea cu 
marile aspirații 
ale poporului

Nu-i o taină pentru nimeni că orice om rămîne legat, de-a lungul întregii sale vieți, de pămîntul pe care s-a născut, de munții și Izvoarele, de dealurile și cîmpiile, de văile și apele, de satele și orașele în mijlocul cărora a văzut lumina zilei, a crescut și a trăit. Cine a avut vreodată prilejul să stea mai multă vreme departe, știe ce înseamnă dorul sfîșietor de tară, ca și bucuria de a te întoarce printre ai tăi. Simți atunci mai mult ca altădată cît de legate sînt toate fibrele ființei tale de tara și de poporul căruia îi apar- ții, de oamenii și de locurile în mijlocul cărora ai învățat să cunoști toate bucuriile și amarurile vieții, în mijlocul cărora ai visat și ai dorit Să-ți faci rostul tău în. viață.Oamenii nu sînt însă ființe pasive. Prin însăși viața și munca lor, ei dau înapoi măcar o parte din ceea ce primesc. Pe măsură ce viața îți deschide tot mai largă perspectiva, devii tot mai conștient de cît ai primit și cît trebuie să dai țării și poporului tău, fără de care ți-ar fi sufletul pustiu, fără de care ai rămîne o ființă slabă și dezrădăcinată. 
Dragostea de patrie în
seamnă înainte de toate 
împlinirea datoriei tale față 
de țara și poporul tău.Munca șl sensibilitatea intelectualilor n-ar fi putut crește fără de tot ceea ce munca altor oameni le-a pus generos la dispoziție. Ei sînt datori să-și iubească patria în chip activ, răsplătind prin munca și devotamentul lor pe toți acei care s-au lipsit în chip dezinteresat de o parte a rodului muncii lor pentru a ușura munca noastră.Ei trebuie să privească cu ochi atenți la toate fră- mîntările poporului din mijlocul căruia s-au născut și pentru ale cărui idealuri trebuie să lupte. Nu pot să nu-mi a- mintesc în această privință exemplul a doi mari înaintași ai noștri în domeniul științei istorice, N. Iorga și V. Pârvan, al căror cald patriotism a însemnat înainte de toate o dragoste nețărmurită pentru cei mulți și obidiți, pentru toți aceia care pregăteau viața, condiții de creație intelectualilor noștri. Este cunoscută atitudinea dîrză și neclintită a lui N. Iorga în favoarea țăranilor răsculați în 1907.Elevul său, Vasile Pârvan, a fost alături de el în zilele acelea nefericite, cînd cea mai harnică parte a poporului nostru își cerea dreptate. V. Pârvan și-a spus și el în nenumărate rînduri ce credea și ce simțea ca fiu al poporului

TITUS POPOVICI

încercarea de a 
fugi din istorie 
înseamnă pentru

i erf/sfPe plan uman, fiecare e- pocă — și acele aparent liniștite, în care timpul se scurge uniform și cenușiu, dar totdeauna ascunzînd în măruntaiele lui furtuni latente, și epocile în care marile întrebări bat cu vehemență la poarta istoriei, afirmîndu-și și cerîndu-și 

nostru, de care îl legau toate fibrele ființei sale :„Să muncim în libertate, să creem în libertate, e să cîntăm vieții cel mai frumos imn, pe care l-ar putea sufletul nostru cuprinde în adîncurile lui. Munca e ritmul vieții. Ea dă ca și libertatea tărie și frumu- seță și caracter propriu ființei noastre. Ea aprinde în noi lumina aceea cerească de care se luminează toți cei mai slabi în jurul nostru și cari recunoscători înconjură cu iubirea lor lumina mai puternică a sufletului nostru. Iar de multa muncă a milioanelor de lucrători harnici, luminează omenirea ca soarele de amează",înaintea lor și după ei, numeroși alți intelectuali și-au arătat dragostea de patrie participînd, luptînd pentru ca ea să se poată dezvolta, pentru ca ea să îndrepte atîtea lucruri care erau nedrept întocmite și care, toate, apăsau tocmai pe umerii acelora care dădeau pămîntului nostru roadele atît de bogate. Un Nicolae Bălcescu, un Mihai Kogălniceanu, un Mihail E- minescu, un Vasile Alec- sandri, un Hajdeu, un Sa- doveanu. un Alexandru O- dobescu, un doctor Stîncă, un I.C. Frimu și atîția alții, așa și-au înțeles să-și exprime adevărata dragoste de țară. Nu poate fi - astfel o mai mare dezamăgire de- cît aceea pe care ți-o deșteaptă acei intelectuali — mai exact vorbind, pseudo- intelectuali — care trăiesc indiferenți la clocotul vieții poporului și care cred că totul le este îngăduit. Din fericire, mult mai numeroși sînt aceia care și-au făcut și își fac conștient și fără zgomot datoria, fiecare după puterile și pregătirea sa. A te strădui necontenit ca poporul tău să ajungă din urmă alte popoare, cu care istoria a fost mai puțin vitregă, a lupta cu toată dîr- zenia ca poporul tău altă dată amărît și batjocorit să-și ridice fruntea sus. pentru a putea sta cu mîn- drie alături de alte popoare, iată crezul multor intelectuali români din trecut și din prezent. Astăzi însă, cînd idealurile de dreptate s-au înfăptuit, cînd cei mai buni fii ai țării noastre muncesc nepregetat să construiască o lume nouă, mai bogată, mai bună și mai dreaptă, dragostea intelectualilor față de patria noastră a căpătat un sens nou și o semnificație cu atît mai adincă cu cît, pentru prima oară în istoria societății omenești, ei nu mai sînt doar simple anexe, ci factori activi în transformarea lumii, participanți activi la marea operă de edificare a patriei noastre socialiste.

sinucidere
răspunsul — poartă în ele, ca sămînța din care va crește arborele, o direcție esențială, un vector de forță, în jurul căruia se cristalizează căutările fundamentale, în funcție de care aceste căutări își dovedesc trăinicia și eficacitatea.Cred că una din cuceri

rile cele mal Importante ale revoluției socialiste — acest pas de foc care marchează trecerea din domeniul necesității în domeniul libertății — este ideea responsabilității. A responsabilității deschise, afirmate ca atare, fără echivoc, considerată nu numai ca o datorie, dar și ca un drept, ca un titlu de onoare. Pentru aceasta, în decursul frămîntatei istorii a omenirii și a reprezentării ei spirituale s-au topit pe ruguri minți strălucite, au înfruntat mizeria, complotul ignorării, temnițele, sau salvele plutoanelor de execuție — alături de marii militanți sociali, de expo- nenții claselor oropsite — intelectuali ale căror nume și operă au devenit simbol al curajului, al demnității, al adevărului. Vechiul adagiu antic „nimic din ceea ce e omenesc nu mi-e străin", deviză a participării intelectuale capătă valoarea unui angajament. Și e firesc să fie așa. Secolul în care trăim este un secol al extremelor : omul îndreaptă antenele sale spre necuprinsul spațiilor și, în același timp, pe planeta noastră dăinuie înfiorătoarele și rușinoasele pete ale „zonelor foamei" ; generațiile noastre au cunoscut ororile unor războaie pustietoare, ale lagărelor de exterminare fasciste, în care bestialitatea mecanizată a încercat să distrugă esența ființei umane și în același timp mintea umană desfolia tainele intime ale materiei; ideile de libertate socială și națională devin componenta principală a eforturilor spre mai bine ale popoarelor, cheamă la viață conștientă și demnă milioane de oameni, în numele rațiunii și, nu o dată, împotriva lor se declanșează mecanismele imperialismului, ale ambiției dominației de mult condamnată de istorie, de ceea ce numim în mod obișnuit astăzi conștiința contemporaneității.Dar dincolo de tot ce este frămîntare dureroasă, nu o dată tragică, există în epoca noastră nu numai ca ideal, ci în primul rînd ca realitate obiectivă convingerea că soluțiile nu sînt de domeniul utopiilor bine intenționate. Milioane de oameni și-au luat destinul în propriile mîini, milioane de oameni trudesc nu numai la îmbogățirea tezaurului material al o- menirii, ci și la crearea unor relații noi, a unei uriașe mutații, care, dărîmînd barierele nedrepte și absurde care-i despart și-i mutilează sufletește, să asigure deplina înflorire a personalității u- mane, zborul nestînjenit al ideilor înnoitoare, realizarea visurilor celor mai îndrăznețe. A pune întrebarea care e rolul intelectualului într-o asemenea epocă înseamnă, implicit, a și răspunde. Nimeni n-a reușit vreodată să fugă din istorie, iar pentru omul de cultură o asemenea încercare e echivalentă cu sinuciderea, cu acea moarte lentă și joasă, care se numește sterilitate.
Unul din meritele Istori

ce ale Partidului Comunist 
Român îl constituie afir
marea de la începutul 
existenței sale a datoriei 
și dreptului la responsabi
litate plenară a fiecărui 
om, a dreptului și datoriei 
de-a fi nu numai martorul, 
ci făuritorul destinului său. în acest comandament am regăsit cu toții, ridicate pe culmile creației conștiente, eforturile marilor noștri înaintași în cultură, pentru care prezența în timpul lor n-a însemnat niciodată contemplare pasivă, amorfă, ci dăruire pînă la sacrificiu, participare multilaterală la crearea u- nei conștiințe naționale, istorice, sociale, a unei limbi de o bogăție, o suplețe și o noblețe rară, la scrutarea în meandrele prezentului lor istoric a viitorului și rolului națiunii. A- cesta a fost pămîntul fertil și exemplar care a hrănit creații artistice ce vor dăinui peste veacuri. A- ceasta a însemnat forjarea unei continuități spirituale în care noi cei de astăzi găsim atîtea îndemnuri, a- tîtea prilejuri de adîncă meditație, și uneori, — de ce să n-o spunem ? — chiar de reproș... Mă gîndesc numai la drumurile adolescenței și tinereții lui Emi- nescu, la forarea minuțioa

să a tezaurului cultural românesc, închegat în vremuri de amară restriște, dar păstrîndu-și nealterat optimismul și sănătatea. Mă gîndesc la patima cu care cel mai mare, cel mai subtil și cel mai exigent poet al neamului a participat la luptele sociale ale epocii, a biciuit și stigmatizat flagrantele contradicții ale epocii sale, ridicînd articolul politic la zi — deci, s-ar părea efemer — pe culmile expresiei artistice, astfel îneît astăzi, chiar pentru cei neinițiați în labirintul politic al acelor timpuri, răsună prezentă vocea, cu adînci ecouri, a scriitorului.
Astăzi idealul nostru e 

mult mai complex, mai am
plu, cu implicații în trecu
tul nostru de unde ne vin 
înalte îndemnuri, în pre
zentul la consolidarea că
ruia fiecare am pus și pu
nem o parte însemnată a 
vieții noastre, în viitorul 
ale cărui coordonate tre
buie să le deslușim. Sîn- tem pionieri. Creația a devenit o necesitate elementară, pentru că relații care schimbă fața lumii, așa cum sînt relațiile socialiste, nu sînt și nu pot fi cuprinse în nici un fel de decalog: ele se făurescîntr-o permanentă sinteză care trebuie să cuprindă, în fiecare moment, toate cuceririle (unele mari, evidente, altele poate ascunse

ZOE DUMITRESCU- 
BUȘULENGA

Există oare un 
pragmatism îngust 
al scriitorului 
modern ?

O istorie de vicisitudini presupune, pentru a fi transformată în istorie e- roică, o conștiință națională în care ideea de sacrificiu să se fi integrat temeinic, printr-o educație și o solidaritate cetățenească exemplare. Prezența intelectualilor a întărit în toate timpurile, de altfel, cauzele mari. Și nu e vorba numai de prezenta fizică. Ponderea cuvîntului unui strălucit orator sau a unui scriitor notoriu dă un relief sporit momentelor de răscruce din istoria popoarelor, cauzelor nobile ale acestora. Cu ce îndîrjire refuza Victor Hugo regimul de arbitrar al lui Napoleon al Ill-lea ! Iar în istoria noastră, în care jertfa pentru pămîntul țării este integrată ontologic, am zice, de la exemplul dacilor la baladele populare, cele mai proeminente figuri de scriitori, de intelectuali au ilustrat credința pasionată în idealul național și legătura t.are_ cu obîrșia. Bălcescu și întreaga generație de la 48 au săvîrșit opera lor cu dăruirea între- > gii puteri de muncă și de iubire țării. Lui Eminescu, e adevărat, momentul nu i-a cerut jertfa personală, dar sînt'em convinși, după adevărul fierbinte și etica inegalabilă pe care Ie profesa, că n-ar fi pregetat o clipă dacă o conjunctură dramatică l-ar fi chemat. De fapt, prezenta lui a fost neîntreruptă, și cultural și politic vorbind. în primul plan a] luptelor timpului, unde îl atrăgeau obligațiile și răspunderile supreme ale unui intelectual, comanda socială în sensul cel mai înalt al expresiei. Și Brâncuși, și Enescu, și dr Cantacuzi- no au purtat peste hotare, cu mîndrie și devotament, faima poporului pe care-1 slujeau pînă la ștergerea oricărui interes personal.Oare chemarea aceea care din veac își exercită puterea asupra generațiilor succesive alcătuitoare ale unui popor să fie mai slabă în oamenii moderni ? Oare să fie adevărat ce spunea acum cîțiva ani psihologul și omul de știință Carl Gustav Jung, că ideea de sacrificiu ar fi dispărut sau’ ar fi pe cale de dispariție din Weltanschaung-ul omului contemporan ? E adevărat că o falsă concepție despre fericirea individua

încă, schițîndu-se abia) oamenilor care știu că muncesc și creează pentru ei înșiși și prin aceasta pentru lumea întreagă, pentru cei ce ne privesc și pentru cei ce vor veni după noi.Sincer, nu cred că vreodată literatura a avut un cîmp mai vast de cercetare, de explorare, o răspundere mai durabilă și mai descinsă față de toate zonele obiectului său de analiză, omul. Omul acesta își cere chipul adevărat, omul acesta își vrea săpate în marmora cuvîntului, căutările și idealurile. Omul a- cesta vrea să cunoască sunetul aspru al mîniei în fața nedreptății, a absurdității oricăror forțe care se opun dezvoltării sale multiple. Omul acesta care tinde spre armonia cunoașterii și a acțiunii novatoare, spre înlăturarea barierelor artificiale în calea setei lui de fericire, de demnitate, o- mul care, luîndu-și soarta în propriile mîini, a dat un alt sens, nobil, noțiunii de „stăpîn", cere, din partea scriitorului, maxima dăruire, punerea întregului său talent în slujba esențialelor comandamente sociale ale epocii.Pentru că, la urma ur-. mei, cu toate aparențele uneori contrarii, totuși, nu bietul om este sub timpuri, ci timpurile sub om.

lă, o înclinație nemăsurată spre un pragmatism îngust e de natură să afecteze personalitatea unor scriitori, închizîndu-i grav o- rizontul, îndepărtînd-o de ideile mari, de permanentele istorice, de existenta eroică.
Dar omul unei lumi noi 

care se făurește pe sine 
printr-un proces conștient 
trebuie să se întregească 
în așa fel îneîț să păstreze, 
inalienabilă, conștiința me
reu trează a originilor, a 
legăturilor cu pămîntul 
de baștină, cu poporul 
și idealurile sale superioa
re, cu munca și lupta sa, 
cu marea sa operă socială. Astăzi, cînd trăim o epocă de mare efervescentă, epoca socialismului, intelectualilor le revine, în primul rînd, obligația de primordială importantă (în care vedem într-adevăr 
comanda socială într-un sens foarte larg) : formarea conștiințelor contemporane într-o direcție istorică determinată de aspirațiile milenare ale poporului, strîn- se ca într-un fascicol și proiectate în viitor.

Poziția intelectualului tre
buie privită nu ca un pri
vilegiu, ci ca o misiune, ca 
o vocație — ca un fel de 
mandat pe care poporul l-a 
încredințat fiilor săi trimiși 
la învățătură — pentru ca 
apoi cultura acumulată de 
ei să se reverse în socie
tate, sporindu-i fer
tilitatea. Astăzi, această misiune își cere împlinirea într-o țară unde tot ce se înfăptuiește se bizuie pe cultură, pe introducerea celor mai noi cuceriri ale științei, pe competentă și studiu. Socialismul se întemeiază pe progresul neîntrerupt, în toate domeniile existenței, iar progresul presupune idei, gîndire, pricepere, cunoaștere. Au fost secole, în trecut, cînd dorința de a afla căi noi existentei, neastîmpărul creator, erau socotite atribute ale unor grupuri re- strînse de intelectuali umaniști. Azi, la noi, acestea sînt cerințe obiective ale dezvoltării și caracteristici ale celei mai largi mișcări populare. Intelectualul autentic, cu spiritul mereu cercetător, propriu firii sale, devine un exponent al acestei mișcări ascendente, care amplifică fiecare dintre biruințele minții la proporțiile a 20 de milioane.

Umanismul nostru nou nu trebuie să fie numai o livrescă, savantă construcție intelectuală. Sursele lui multiple, alimentate de istoria conceptului însuși, se cade să depășească vechile operații ale intelectului, permeînd toate straturile, toate zonele ființei omenești, sensibile, afective, spirituale. Un reprezentant al acestui umanism contemporan, socialist, trebuie să se socotească un exponent al unor comune aspirații spre perfecționarea tuturor aspectelor existenței și relațiilor între oameni în cadrul național și social. Educația mult prețuită de umaniștii din toate timpurile, aceea care rotunjește personalitatea prin cunoaștere de sine și depășire, este instrumentul subtilei, neîntreruptei lucrări a intelectualului de azi asupra
ION HOREA

H A fi al țării de aziNumai pomenindu-le numele acelor bărbați care prin cuvîntul lor au luptat și au edificat, am reconstitui secole de istorie a poporului român. Cei mai multi au fost cărturari și oameni politici în acțiune. Destinul lor se leagă de momente decisive ale luptelor sociale. Toți au căutat, au afirmat și au a- părat idealurile poporului nostru. Cronicarii, oameni ai statului șl ai cugetului, Cantemir, voievodul și spiritul universal, cărturarii Școlii ardelene, pașoptiștii, ai baricadelor, exilului, credinței în dreptate și frăție, și tot ce le-a urmat. A- lecsandrl și Eminescu, Coș- buc șl Goga, Maiorescu șl Iorga, Xenopol și Pârvan, Slavici, Rebreanu, Sa- doveanu șl Blaga, Ar- ghezi și Călinescu, sfîr- șitul unui secol și începutul altuia, ani ai luptelor scrisului, ai descoperirilor cu- vințelor din bătrîni, ai u- nității, ai independenței, ai unirii, ai eliberării. Și cîți încă, începînd cu Mihai Viteazul însuși, cu Neagoe, marele domnitor, poet și filozof, cu Șincai pe drumurile vitregiei, cu Bălcescu cel întors la marele Mihai, începînd cu fiecare și neisprăvind cu nici unul, pentru că scrisul lor e tn durată, și istoria prin ei este a veșniciei. Ei au adus întîile argumente ale originii noastre, ale formării și unității limbii române, ei au fost lucrători ai literelor în viața agitată a politicii, ori în liniștea scrisului, în publicațiile vremii ori în cercetarea istorică și filozofică, fericiți ori înșelați în iluzii ori deziluzii. Argumentele istoriei sînt nenumărate. Un mormînt, temelia unei așezări, un o- biect oarecare te duc pînă dincolo de marginile el. Trece peste toate un duh și le dă viată. Din acest duh se alcătuiesc poeții, filozofii, istoricii, ziditorii de neam și de țară. Ei exprimă esențialul, liniile verticale și
NICOLAE VELEA

(Scrisul românesc 
a fost și este faptă

Istoria românilor și istoria literaturii românești au fost și sînt gemene. Ființa noastră națională a fost tenace, a dăinuit spintecînd vremea și datorită expresiei. Neavînd cum să găsim modul ca drumurile emoțiilor și trăirilor noastre să circule larg, noi • am găzduit imagini și .chipuri și întîmplări adunate de peste tot și potrivite nouă. Cred că avem una din ma

sa și asupra celorlalți. îm
părtășirea experienței naționale, sociale, morale, intelectuale este nota nouă adăugată de umanismul nostru la strădania de perfecționare solitară întreprinsă, de pildă, de oamenii Renașterii. Totul trebuie să se comunice astăzi pentru ca evoluția societății socialiste să se desfășoare într-un ritm accelerat, pentru ca accesul la cultură al maselor să se producă printr-un proces de adeziune lăuntrică, de integrare organică a valorilor.Mereu prezent, într-un sens constructiv în istoria patriei sale, însuflețit de o pasiune națională purtată fără zgomot și laudă de sine, pînă la abnegație, cu multă strădanie întru cele obștești, așa vedem atitudinea necesară a intelectualului român azi.

orizontale în unghiurile cărora se înscriu și se a- șază legăturile de structură și ornamentele întregii noastre spiritualități. A- tunci cînd poeții s-au născut, țara a intrat în mit, și istoria a devenit o permanență a existenței, trăire imediată pentru fiecare generație, din acea clipă înainte. A fi al țării, deci, însemnează a fi mai mult decît pur și simplu, a fi al timpului-voievod, al tlmpu- lui-basm, al timpului-dolnă și baladă, al timpului-cu- getare și document istoric, al timpului-creație. A fi al țării însemnează a fi al muncii zilnice, al credinței în valoare. în certitudine, în frumos, în omenie, al culturii, înscris în cercurile ei.Acestea toate le știm, și multe altele încă le știm, și le vor ști toți cei ai suflării neamului nostru în durata ființei lui, de la ei, de la bărbații cuvîntului scris, care și-au iubit țara și au decis a- supra destinelor ei. Prin ei Mircea rămîne al lui Eminescu, și Dacia a lui Pârvan, și Mihai Voevodul al lui Bălcescu, și răscu- lații din 1907 ai lui Rebreanu, și Miorița, a lui Blaga, și copilăria a lui Creangă, și Despot Vodă al lui A- lecsandri și Vlaicu Vodă al lui Davila, și Decebal al lui Coșbuc, și Ștefan cel Mare al lui Delavrancea și Sadoveanu. Prin el codrii și rîurile ne cîn- tă în suflet, munții se cheamă poezie. Destinul a- cestor mari oameni de cultură îmi determină gesturile, îmi direcționează gîndi- rea, îmi aduce argumente pentru mișcările contemporane, îmi scrie biografia. A fi al lor însemnează a fi al țării de acum, al României socialiste, al lucrărilor ei întemeiate pe adevărul fundamental de omenie și dreptate. A fi al lor însemnează a fi al țării de azi în care ei au crezut, pentru care au trăit și au scris, al cărei viitor l-au văzut în ceasurile lor bîn- tuite de lumină.

rile literaturi populare ale lumii. La noi au poposit, altoindu-se și îmbogățin- du-se. metaforele șoptite ale unui motiv de cîntec sau linia aleasă a unei țesături. Noi am primit din preajmă tot ceea ce putea să ne îmbogățească. Pe noi și pe ceilalți. Și am respins, la fel, tot ceea ce putea să ne sărăcească, să ne împuțineze și să ne urîțească.

Fapta literară româneas
că a stat întotdeauna 
alături, In dreapta, u- 
neorl chiar la cirma 
faptei istorice. Pe Bălces- 
eu, Heliade, AlecsandrI 
nu-I avem doar în biblio
tecă ; ii avem sedimentați 
în ființa noastră națională, 
în ființa noastră intimă, în 
atitudinile noastre cele mai 
exacte, mai drept și inspi
rate, mai bune.Scrisul românesc, structurat pe un desen limpede, îngrijit șl frumos al comunicării, bizuindu-se pe „dulceața limbii" și totodată pe un neobosit surîs înviorător, pe un umor înțelept, stăruitor și tonic și-a a- runcat fără să pregete faldurile strălucitoare și detașarea Ironică atunci cînd încordarea și încleștarea momentului istoric reclamau altceva.Spunem de obicei: „să trecem de la vorbe la fapte". Istoria noastră literară nu este doar consemnarea celor mai norocoase formulări, a celor mai reușite transcrieri de încorporări epice sau emoționale. Scrisul românesc a fost șl este faptă. Condeiul românesc a apăsat șl a durut hîrtia, a înțepat-o șl a trecut dincolo de ea, în planul realității. Marii noștri scriitori n-au fost obsedați numai de scrierea frumoasă și durabilă. Pe Caragiale nu l-au torturat doar virgulele șl punctuația. (Se știe cît l-au urmărit și acestea). Dar de aici și pînă la studiul (pentru că este de fapt un studiu economic întreprins cu superioare unelte literare) care este „1907 din primăvară pînă-n toamnă" este drum lung, copleșitor șl exemplar, un drum al unei conștiințe angajate dureros șl fierbinte, extrem de sensibilă la evenimentele sociale ale timpului său.Camil Petrescu și-a scris versurile în tranșee și le-a așezat în ranița de front

Gindlrea șl scrisul româ
nesc nu au fost numai mar
tore ale evenimentelor ca
re ne-au alcătuit și ne com
pun ființa națională, au 
fost șl sînt — ca să apelăm 
iar la spusa bună a celor

DAN ZAMFIRESCU

Socialismul- 
arhitectul marilor

| opereO concepție de ansamblu — echivalentă dezvoltării noastre generale — despre natura și funcțiile literaturii și artei, despre raporturile lor cu realitatea și cu cei cărora le sînt destinate, va căuta în mod firesc drumul spre izvor, adică spre opera clasicilor marxism- leninlsmului, în lectură nemijlocită și integrală, adre- sîndu-se în același timp tezaurului național și universal al gîndirii estetice, precum și experienței dintot- deauna a umanității, cristalizată în monumentele culturii mondiale. Edificarea acestei concepții de ansamblu pe solide baze marxiste este menită în primul rînd să lumineze și să consolideze conștiința individuală a creatorilor și să potențeze efortul lor creator. Un dialog cu societatea face forțele de creație să se simtă solidare întru aceleași aspirații și idealuri, să dobîndească certitudinea interioară că tocmai acest flux de sen
timente și gînduri ce le u- 
nește este destinat a con
stitui resortul epocalei a- 
firmări a culturii românești 
sub zodiile noi ale socialis
mului, spre care tindem și 
în care credem cu tărie. Și nici un moment nu mi s-a părut mai prielnic spre a trece la construcția sistematică și solidară a adevăratei estetici, de care are nevoie cultura noastră, decît acela pe care îl trăim în societatea noastră socialistă.O realitate nouă, fierbinte, a țîșnit vulcanică din adîncurile istoriei, și confruntarea cu ea a precipitat în noi o nouă conștiință despre condiția și rostul creatorului în societatea socialistă și în lumea contemporană. Demonstrații o- țioase, care ar fi făcut să curgă valuri de cerneală, au devenit de prisos. Premisele nu mai au nevoie să fie pledate. O dată mal mult, istoria vie, Istoria trăită a socialismului s-a dovedit arhitectul cel mai imaginativ al marilor o- pere care, întoarse spre conștiințe și asumate de acestea, le umple cu un conținut nou, le smulge din inaniția unor căutări întortocheate și a unor originalități firave, a- șezîndu-le în fața supremelor datorii față de sine și față de semeni.Ceea ce am redescoperit este adevărul că între 
istorie și creație există o legătură fiintială, legătură ce nu s-a pierdut, de fapt, niciodată. Condi
ția dintotdeauna a crea
torului român a fost 
nu numai aceea de rezo
nator, ci și - de cele mai 
multe ori — de participant 
la istorie, înainte de a 
fi cronicarul ci pen
tru urmași, sau vaiorifi- 
catorul în opere de ficțiune 
artistică. Toată istoria cul

de dinaintea noastră — 
„înainte mergătoare", fă- cînd clare, precise, întîm- plările istorice care aveau muchiile încă în ceață. Tradiția scrisului românesc care prin numele cele mai durabile nu a inclus esteți posaci împingînd biblioteca la geamul dinspre stradă ne obligă să o prelungim și s-o îmbogățim peste ani și cărți. Asta pe de o parte. Pe de alta trăim astăzi acum o viață efervescentă, cînd înfăptuirile, realitățile noastre politice șl sociale au devenit sen
timent national.Am asistat și stăm și a- cum la adunări populare în care oamenii își afirmă adeziunea față de politica actuală a guvernului și statului român. Conturul e- nergic și cu relief demn al istoriei noastre a pulsat și se cuvine a pulsa statornic în ritmul și rima scrisului românesc.Această toamnă încărcată de roade și mîngîiată — chiar tîrziu — de lumină egală și tihnită recoltează în jurul ideilor politicii partidului cele mai bune, mai autentice și mal vibrante emoții și adeziuni scriitoricești. Astăzi și a- cum hîrtia albă pe care o avem în față nu ne mai intimidează și nu mai așteaptă momentul dificil al inspirației. Pulsul unanim și cald cu care întregul nostru popor sprijină documentele de partid și sporește în simțiri fiecare cuvînt al conducerii noastre — se cere consemnat cu fidelitate pentru a che- zășui pagini emoționate, e- moționante șl trainice, demne de noi, de înaintașii șl de contemporanii noștri. Tot ceea ce este generos șl statornic în așezarea nouă a țării, Idealurile — astăzi mult mai fierbinți și mai ample — care însuflețesc și determină zi de zi fiecare gînd și atitudine cetățenească ne obligă pe noi, ca scriitori, să fim receptivi la pulsul lor și să le încorporăm în opere perene, de adîncă rezonantă umană.

turii noastre este domini, X 
de acest tip de crcatqw oricît de mult s-a încSi....c în anumite momente promovarea unei arte desprinse de pulsația evenimentului istoric, de fiecare dată creația revenea legic la matca datoriilor către popor. Cel care a scris „Floarea albastră" și „Călin" este în ace.așl timp autorul Scrisorii III și al unei impunătoare opere de gazetărie politică începută la 20 de ani, la Viena, a- tunci cînd nici o corvoadă jurnalistică nu-1 apăsa pe umeri cu nevoia pîinii ds toate zilele.Meditarea și cunoașterea întregii evoluții a culturii noastre pot oferi un material prețios pentru o estetică marxist-leninistă a- decvată imperativelor șl realităților culturii noastre, și altoită în trunchiul străvechi și plin de sevă al unor lungi și încercate tradiții. Această estetică trebuie să fie mai mult decît o „invitație de a participa" la istorie. Trebuie să explice și să convingă de faptul că numai această participare la istorie poate duce la marea creație. A venit momentul să încercăm a implica în acest e- fort de generalizare și teoretizare cei aproape 25 de ani de existență spirituală sub zodia revoluției și construcției socialiste. Să privim în perspectivă drumul parcurs, fără a ne ascunde nimic din încercările lui, dar în același timp descoperind liniile majore ale unei continui ascensiuni a literaturii și artei noastre în această perioadă, triumful final al forței de creație a poporului român catalizată, mobilizată și îndreptată spre o grandioasă operă de construcție națională și internațională de către Partidul Comunist Român. Un sfert de secol este un interval care poate circumscrie o „epocă", și realitatea este că acest sfert de secol, atît de fră- mîntat, atît de bogat, este o epocă. A spus-o cel care era înarmat cu toată știința și cu tot geniul spre a o constata : Lucian Blaga.In momentul în care în conștiința creatorului încolțește setea marii creații, în momentul cînd ceea ce i se cere este tocmai desfășurarea sa plenară în orizonturile vaste și tonice ctitorite cu mînă fermă de responsabilii destinelor noastre istorice, drumul spre istoria trăită, spre „actualitate" nu mai are nevoie de nici un fel de invitații : el este însuși drumul propriu al creației, istorie și creație fac una, în cuprinsul aceluiași destin.

Anchetâ realizată de 
Mircea SIMIONESCU șl 
Adrian ANGHELESCU
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Cronica zilei
Eduard Tschop, noul ambasador al Austriei la București, a depus sîmbătă dimineața o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.

★Noul ambasador al Republicii Arabe Unite la București, Moustapha Moukhtar, a depus sîmbătă o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★Sîmbătă seara s-a înapoiat în Capitală Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, care a luat parte la festivitățile ocazionate de terminarea lucrărilor de transfer a unor monumente de artă de la Assuan la Abu Simbel (Republica Arabă Unită).Președintele C.S.C.A. a făcut, de asemenea, o vizită în Danemarca la invitația ministrului culturii K. Helveg Petersen.Printre persoanele oficiale prezente la sosire pe aeroportul Bă- neasa se aflau Moustapha Moukhtar, ambasadorul R.A.U., și membri ai ambasadei.
★Membrii teatrului englez, care se află în țara noastră — The English Stage Company — au fost sîmbătă dimineața oaspeții Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale — A.T.M.

Colectivul teatrului englez s-a întreținut cu actori și critici de artă români despre unele probleme ale teatrului contemporan.In aceeași zi, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit un cocteil la restaurantul Athenâe Palace, cu prilejul turneului teatrului englez.Au luat parte Al. Bălăci, vicepreședinte al C.S.C.A., Octav Li- vezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură.Erau prezenți Sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.
★între 20 septembrie și 5 octombrie ne-a vizitat țara, la invitația I.R.R.C.S., scriitorul Jose Antonio Portuondo, profesor de literatură și estetică, vicepreședinte al Uniunii Naționale a scriitorilor și artiștilor din Cuba, membru al Academiei Cubane de științe.în timpul vizitei, oaspetele a avut întrevederi cu reprezentanți ai conducerii unor instituții culturale, a vizitat obiective ecdnomice și so- cial-cultu.rale din Capitală și din țară. De asemenea, prof. Portuondo a ținut o prelegere la Casa de cultură a I.R.R.C.S. cu prilejul aniversării unui secol de la războiul pentru independența Cubei. (Agerpres)

DECORĂRI CU PRILEJUL 
ZILEI PETROLISTULUICu prilejul Zilei petrolistului, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a emis un decret prin care au fost conferite ordine și medalii unor muncitori, tehnicieni și ingineri din unitățile apar- ținînd Ministerului Petrolului și Comitetului de Stat al Geologiei.Pentru merite deosebite în muncă a fost conferit Ordinul Muncii clasa a III-a unui număr de 120

de tovarăși ți Medalia Muncii la 2’79 tovarăși.în Capitală, la Craiova, Mediaș, Moinești, Pitești, Ploiești au avut loc festivități cu prilejul cărora au fost înmînate înaltele distincții conferite lucrătorilor fruntași din industria petrolului, gazelor naturale și din sectorul de cercetare.(Agerpres)
FESTIVITATEA DECERNĂRII PREMIILOR

O.T.C. PENTRU LITERATURĂ

În Editura 
Politica
au apârut;

Casioda de lumsK
CORESPONDENȚA DIN BELGRAD DE LA N. PLOPEANU

Avantajele depunerii pe librete de economii 
cu cîștiguri în materiale de construcție

Sîmbătă la amiază a avut loc la sediul Comitetului Central al U.T.C. festivitatea decernării premiilor Uniunii Tineretului Comunist pentru literatură.După cum s-a mai anunțat, au fost acordate următoarele premii:Poezie: „Călcîiul vulnerabil"(E.P.L. 1968) de Ana Blandiana ; „48 poezii de dragoste" (E.T. 1967) de Gheorghe Tomozei; „Poeme" (în limba maghiară), (E.T. 1967) de Szilaghi Domokoș) ; „Cînd stau înaintea ta" (în limba germană), (E.T. 1966) de Hans Schuler.Proză: „Conversînd despre Iones- cu“ (E.P.L. 1966) de George Bălăiță ; „Zbor jos" (E.P.L. 1967) de Nicolae Velea.Dramaturgie1 „Vara imposibilei iubiri" (1966) de Dumitru Radu Popescu.

Reportaj: „Focuri în junglă" (E.P. 1967) de Ilie Purcaru.Premiile au fost înmînate de tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.La festivitate au participat reprezentanți ai Uniunii Scriitorilor, ai editurilor, redactori șefi ai publicațiilor literare, reprezentanți ai presei de tineret.în numele celor premiați a mulțumit Ana Blandiana. Au vorbit, de a- semenea, Ioanichie Olteanu și De- mostene Botez, din partea Uniunii Scriitorilor.Cei premiați au fost felicitați de tovarășul Ion Iliescu, care le-a urat succes în activitatea creatoare, în ridicarea măiestriei lor artistice.(Agerpres)
Noul libret de economii cu cîștiguri în materiale de construcție introdus recent de Casa de Economii șl Consem- națiuni pentru a stimula economisirea în vederea construirii de locuințe proprietate personală în rîndurile populației diir'medlul rural și din orașele în care nu se construiesc cu .sprijinul statului locuințe proprietate personală, conferă depunătorului o serie de a- vantaje. Cu ajutorul acestui libret depunătorii au posibilitatea să realizeze într-un timp mai scurt dorința lor de a-și construi locuințe, deoarece titularii libretelor ieșite la sorți la tragerile trimestriale beneficiază de cîștiguri în materiale necesare construirii de locuințe.Cîștigurlle constau în principalele materiale de construcție (cherestea, ciment, țiglă, tablă, carton asfaltat etc),

necesare construirii unei case de tip mijlociu, de circa 40 mp.La tragerile la sorți trimestriale au dreptul să participe libretele de economii cu cîștiguri în materiale de construcție ale căror depuneri au fost păstrate la C.E.C. în tot cursul trimestrului pentru care se e- fectuează tragerea la sorți respectivă.Primele cîștiguri în materiale de construcție vor fi acordate de Casa de Economii și Consemnațiunl la tragerea la sorți pentru trimestrul IV a.c. în mod excepțional la a- ceastă tragere vor participa toate libretele de economii cu cîștiguri în materiale de construcție care se vor emite pînă la data’ de 31 octombrie a.c. inclusiv și ale căror drepturi vor fi păstrate la C.E.C. pînă la sfîrșitul trimestrului IV 1968.

Inaugurarea muzeului

memorial „Nicolae Bălcescu"Locuitorii comunei „Nicolae Bălcescu" din județul Vîlcea au participat sîmbătă după-amiază la festivitatea inaugurării muzeului memorial, care poartă numele marelui revoluționar de la 1848. Muzeul este amenajat în casa în care a locuit și a trăit Nicolae Bălcescu cea mai mare parte a vieții sale.Printre cei prezenți la festivitate se aflau tovarășii Mihail Roșianu, membru al C.C. al P.C.R., Ion Mo- raru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Va- sile Alexandrescu, adjunct al ministrului învățămîntului, Ion Popescu, secretar al C.C. al U.T.C., re-
teatre

Condiția precară 
a cercetării teoretice

(Urmare din pag. I)ne-a condus la o concepție nouă, a claselor de echipamente telemecanice, iar apoi s-a trecut la elaborarea treptată a metodelor de calcul specifice fiecărei clase. Recent, o dispută tehnică ascuțită cu un beneficiar important a fost tranșată în baza calculului de performanțe efectuat cu ajutorul acestor metode de calcul. De asemenea, cercetarea teoretică poate constitui la un moment dat liantul șl fermentul care dă sens de generalitate unor date disparate ale experienței tehnice, permițînd atingerea unui potențial superior de fructificare a acestei experiențe. Studiul unor metode de descriere a funcționării calculatoarelor șl. In general, a automatelor a condus la raționalizarea schimbului de mesaje în aparaturile de telemecanică nou elaborate.în fine, cercetarea teoretică nu poate să nu ridice nivelul general al activității din institutul departamental, cu consecințe pozitive în aprofundarea cercetărilor, în perfecționarea soluțiilor tehnice, în orientarea lor, în ridicarea exigenței și competenței activității de avizare.Desigur, o activitate de cercetare teoretică proprie într-un institut departamental nu epuizează problema legăturii între cercetarea fundamentală și cea aplicativă, nu elimină necesitatea unei colaborări strînse între institutele departamentale și cele de cercetări fundamentale.Acceptîndu-se necesitatea organizării cercetării teoretice în institutul departamental, continuă să existe divergențe cu privire la orientarea ei. După unii, ea ar trebui să fie selectivă, îndreptată spre un număr redus de probleme „nedefrișate", sau care oferă posibilitatea unei a- profundări pentru a conduce la noi rezultate teoretice, fructificabile în articole și comunicări. Asemenea o- rlentare își are însă locul firesc în- tr-un institut de cercetări fundamentale. Considerăm că în institutul departamental se impune o altă orientare, și anume cuprinderea în suprafață a problematicii întregului profil de specialitate care revine laboratorului, acest lucru fiind necesar pentru consolidarea frontului pe care se desfășoară cercetarea tehnică respectivă. Totodată, în selectarea direcțiilor de aprofundare, accentul ar trebui pus nu atît pe perspectiva de obținere a unor rezultate teoretice originale, cît pe fertilitatea cercetărilor teoretice respective pentru elaborarea de aparatură, pentru soluții tehnice în activitatea de concepție.S-a dovedit că, urmărindu-se în cercetare o perspectivă mai îndepărtată, specifică preocupărilor teoretice, este cu putință ca ea să fie defalcată pe etape, să spunem anuale. Adică, să ne propunem și să obținem pe parcurs, cel puțin anual, rezultate, concluzii, metode de calcul, recomandări principiale care, pe de o parte, să se dezvolte în funcție de noile rezultate obținute, iar pe de alta, să întregească treptat sfera de preocupări. Realizarea perspectivei îndepărtate printr-o succesiune de scopuri apropiate, întrepătrunse și ordonate într-o tematică și linie de

cercetare unitară, nu numai că nu dăunează perspectivei lucrării, ci îi dă vigoare, conținut și — de ce să nu o spunem — viabilitate.în ceea ce privește organizarea internă, se susține că ea ar trebui încredințată unor persoane sau chiar unor laboratoare distincte, pentru a se feri cercetarea teoretică de tendințele acaparatoare ale sarcinilor concrete, de zi cu zi. Dar fructificarea reală a avantajelor pe care le poate oferi cercetarea teoretică în institutul departamental obligă la evitarea oricăror bariere organizatorice.Mai dificilă este problema profilării personale a cercetătorilor. Pentru a obține rezultate într-o cercetare teoretică nu este suficient ca un cercetător să consacre acestei activități o anumită parte, să spunem 15 la sută, din timpul său de lucru. Cercetarea teoretică cere documentare amplă, aprofundare. Apoi, nu orice inginer care se dovedește capabil în activitatea de elaborare poate da rezultate eficiente și în cercetarea teoretică, întrucît aceasta reclamă cunoștințe și aptitudini specifice. Consider, de aceea, oportun ca sarcinile de cercetare teoretice să fie încredințate unui număr restrîhs de cercetători din cadrul laboratorului, avînd în activitatea lor o pondere importantă, mergînd uneori pînă la acoperirea întregului timp de lucru, în funcție de profil, specialitate, înclinații personale. De altfel, pentru a asigura viabilitatea soluțiilor teoretice, cercetătorii care au primit astfel de sarcini preferă să-și asume și sarcinile de elaborare corespunzătoare. Acest lucru este o consecință firească a orientării cercetărilor teoretice în institutul departamental, ducînd însă, în anumite perioade, la o regretabilă supraîncărcare a cercetătorilor.Cred că trebuie amintit și faptul că dezvoltarea de cercetări teoretice în institutul departamental ridică și problema creării unui climat propice acestor cercetări. Cercetarea teoretică trebuie apărată astfel de tendința ca sarcinile respective, care pretind cercetători de înaltă calificare, să fie considerate minore (cu toate consecințele morale și materiale ce decurg de aici) ; ea trebuie ferită, de asemenea, de afluxul de cercetători cu pregătire și aptitudini insuficiente, care pot doar compromite lucrurile. Lipsa unui climat adecvat atîrnă greu în balanță, determinînd uneori cercetători capabili să evite să se consacre cercetării teoretice, simțind nevoia să-și justifice existența cu e- laborări concrete.Orientînd și organizînd corespunzător cercetarea teoretică în institutul departamental, creîndu-i condiții materiale șl morale adecuate de desfășurare, obținem un instrument eficient de asigurare a competitivității elaborărilor, de ridicare a nivelului general al activității de concepție. Și nu o dată ceea ce am investit în cercetarea teoretică s-a răscumpărat cu prisosință, prin preîntîmpinarea unor eforturi inutile în elaborări lipsite de perspectivă, prin orientarea la nivel superior a soluțiilor tehnice.

O Opera Română : Spărgătorul de nuci
— 11 ; Don Carlbs (cu mezzosoprana 
Krystina Szostek-Radkowa din Polonia)
— 19,30.
0 Teatrul de Operetă : Ana Lugojana
— 10,30 ; Contesa Marltza — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Studio) : Regina de Navara — 
10 ; Părinții teribili — 15 ; Topaze — 
19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Luceafărul — 15 ; Candida — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahla nr. 76 A) : Sfîntul 
Mitică Blajinu — 10 ; Dansul morții 
(premieră) — 20.
O Teatrul de Comedie : Nlcnic — 10,30 ; 
Ucigaș fără simbrie — 19,30.
0 Teatrul Mic : Baltagul — 11 ; 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" : Frumoasa 
duminică de septembrie (premieră) —
19.30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Cocoșelul 
neascultător — 10 ; Andromaca —
18.30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile lui Plum-Plum
— 11 ; (sala din str. Academiei) : Șo
ricelul șl păpușa — 11.,

prezentanți ai Academiei, ai unor instituții centrale de cultură și artă, personalități ale vieții culturale din județul Vîlcea. Erau prezenți, de asemenea, descendenți ai familiei lui Nicolae Bălcescu.După ce tovarășul Petre Dănică, prim-secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R., a tăiat panglica inaugurală a muzeului, parti- cipanții au vizitat cele opt încăperi ale sale. Sînt expuse aici obiecte și documente referitoare la viața și activitatea marelui nostru revoluționar.Pe unul din panouri este expusă, în original, proclamația citită de Ion Heliade Rădulescu în fața mulțimii adunate pe Cîmpia de la Izlaz. Se află aici, de asemenea, documente referitoare la înființarea societății secrete „Frăția", exemplare din revistele „Foaie pentru minte, inimă și literatură" și „Magazinu istoricu pentru Dacia", în cadrul cărora Nicolae Bălcescu a desfășurat o bogată activitate publicistică.După vizitarea muzeului a avut loc o adunare festivă, la care au asistat mii de săteni din comuna „Nicolae Bălcescu" și din satele învecinate. Cu acest prilej au luat cuvîntul Vasile Roman, președintele comitetului județean pentru cultură și artă, Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, profesorul Marin Ma- zilu, directorul Liceului din Horezu, și Radu Boureanu, membru al conducerii Uniunii Scriitorilor. Ei au relevat figura proeminentă a lui Bălcescu, revoluționar consecvent care și-a consacrat întreaga viață idealului de libertate și independență ale poporului român.în încheierea festivității a avut loc un bogat program artistic, susținut de formații de amatori din județul Vîlcea. (Agerpres)

PROGRAMUL I

Noua colecție „Evocări" ce a- pare sub egida Institutului de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., în îngrijirea unui colectiv alcătuit din prof. nniv. Titu Georgesou (responsabil), N. G. Munteanu, Miuaela Dan și Beatrice Hacker, se deschide cu lucrarea „Ștefan Gheorghiu și epoca sa", realizată de neuitatul luptător revoluționar, fruntaș al mișcării muncitorești din România, M. Gh. Bujor. Scrisă simplu „cu trudă și sinceritate" — cum mărturisește autorul, cartea descrie viața și activitatea Iui Ștefan Gheorghiu, puse în slujba cauzei celor mulți și exploatați, a socialismului liberator.Cititorul, muncitor sau Intelectual, elev sau student, face cunoștință în paginile cărții cu multe din evenimentele emoționante sau dramatice ale epocii la care a participat cu atîta dăruire de sine Ștefan Gheorghiu, tribun proletar recunoscut.

In aceeași colecție a văzut lumina tiparului și evocarea biografică „Gh. M. Vasilescu" de M. C. Stănescu. Autorul înfățișează cu măiestrie eroismul vieții și luptei lui Gh. M. Vasilescu, militant de seamă al mișcării muncitorești din România. înflăcărat propagandist revoluționar și, totodată, organizator destoinic, el a îndeplinit un rol însemnat în lupta ideologică și politică pentru crearea P.C.R. Publicist talentat, Gh. M. Vasilescu a abordat în numeroase articole, pline de vervă și patos revoluționar, teme de larg interes muncitoresc și național. Parte dintre acestea au fost selecționate și incluse în culegerea de articole anexate evocării.

De la Dubrovnik 
drumul face o cotitu
ră urcînd o pantă a- 
bruptă ce pare a se 
ridica de-a dreptul 
din mare; de aici, 
cale de mai mulți ki
lometri, el șerpuiește 
printre creste cenușii 
arse de soare. Cu cît 
înaintăm, vegetația se 
împuținează; din loc 
în loc, arbuști pitici, 
înfruntînd vitregia 
naturii, par ancorați 
în stîncă. In a- 
cest decor ne-a a- 
părut barajul Gran- 
cearevo, înalt de 132 
metri, care stăvilește 
apele rîului Trebiș- 
nița.

Ca orice curs de apă 
din zona carstică, 
Trebișnița își are ciu
dățeniile sale : se 
formează undeva sub 
pămînt, după ce cu
lege apele altor rîuri 
subterane, și vede lu
mina zilei la poalele 
muntelui Niegoș, lîn
gă Bilecea. De aici, cale de 35 de kilome
tri, curge la suprafa
ță ca un rîu obișnuit, pînă la Trebinie, unde 
dispare iar; și pînă la 
Marea Adriatică, unde 
se varsă, nu mai vede 
lumina zilei.

Trebișnița are și alte particularități, și 
anume o mare dife
rență de nivel între 
izvor și vărsare (cir
ca 900 de metri) și o uriașă diferență între 
debitul minim și ma
xim al apelor. In ve
rile secetoase, debitul 
scade la 3 metri cubi 
pe secundă, pentru ca 
iarna să crească pînă 
la 900 metri cubi pe 
secundă. Intr-o ase
menea perioadă de 
creștere, în special 
cînd se topesc zăpe
zile, volumul prea 
mare al apei nu-și 
mai poate face loc în 
adîncuri prin ponoa- 
rele de lîngă Trebi
nie, și ca urmare Tre
bișnița se revarsă, 
inundînd o vastă cîm- 
pie mănoasă. Acolo se 
formează un fel de 
lac natural de acu
mulare, cu peste un 
miliard de metri cubi de apă, care se retra
ge abia prin luna iu
nie, ceea ce înseamnă 
că practic terenurile 
acestei cîmpii nu mai 
pot fi folosite.

Ținînd seama de ca
racteristicile Trebișni- 
ței, specialiștii au în
tocmit un plan com
plet de regularizare a 
cursului său, în scopul 
producerii de energie 
electrică și al irigă
rii unor terenuri cu o 
suprafață de peste 
45 000 de hectare.

Ca rezultat al unor 
cercetări complexe, 
efectuate pe o peri
oadă de mulți ani,

s-a ajuns la concluzia 
că Trebișnița și a- 
fluenții săi pot da a- nual șase miliarde 
kWh energie electrică 
deosebit de ieftină. E- 
xecutarea acestui pro
gram a început în 
1959, prin construirea 
hidrocentralei ' Du
brovnik, cu o putere 
instalată de 216 me
gawați, intrată în 
funcțiune în 1965, și care produce anual 1,5 
miliarde kWh energie 
electrică. Apele Tre- 
bișniței au fost ba
rate cu cîțiva kilo
metri înainte ca ele 
să dispară în pămînt, 
formîndu-se un lac de 
acumulare de nouă 
milioane metri cubi 
de apă; de aici, prin 
două tuneluri, ele 
„cad" pînă la malul 
mării Adriatice, la 
Dubrovnik, unde pun 
în mișcare turbinele 
centralei.

Dat fiind că lacul 
de lîngă Trebinie nu putea reține apele mari din timpul ier
nii și primăverii, fo
losirea întregii capa
cități a hidrocentralei 
Dubrovnik era con
diționată de construi
rea unui alt baraj, la 
16 km spre nord, al 
cărui lac de acumula
re să-i asigure în tot timpul anului un de
bit constant de apă. Așa a luat naștere 
barajul Grancearevo, 
cu dublă curbură, una 
din cele mai moder
ne soluții tehnice din 
acest domeniu. „Deși 
a fost plasat într-o 
regiune carstică, care 
pune multe probleme, 
constructorii le-au re
zolvat cu succes" — 
ne-a spus directorul 
tehnic al hidrocentra
lei, inginerul Vladi
mir Langhofer.

Cu intrarea în func
țiune a hidrocentralei 
de sub barajul Gran
cearevo, în martie 
a. c., s-a încheiat prima fază a lucrărilor 
de construcție a sis
temului hidroen'rge
tic de pe Trebișnița. 
Acum, producția a- 
nuală va fi de 2,1 mi
liarde kWh energie e- 
lectrică. In fazele ur
mătoare se prevede 
construirea a încă 
șase hidrocentrale pe 
afluenții Trebișniței, 
precum și a unei ter
mocentrale, la Gațko, 
folosindu-se în acest 
scop rezervele de căr
bune existente în re
giune.

Sistemul hidroener
getic de pe Trebișnița 
este, evident, doar o 
parte din rețeaua e- 
nergetică a Iugosla
viei. Sisteme asemă
nătoare se construiesc

pe Drina și Neretva, iar mai tîrziu vor fi 
ridicate pe Vardar și pe Sava. Despre efor
turile care se depun in direcția dezvoltării 
energetice ne-a vor
bit inginerul Dușan 
Ciucikovici, director in Uniunea iugoslavă 
pentru energia elec
trică. După cum ne-a 
arătat el, Iugoslavia 
dispune de mari bo
gății energetice. For
ța potențială a rîu- 
rilor sale ar putea 
fi de circa 66 miliar
de kWh anual. (In 
prezent o folosită sau în curs de folosire 
doar ceva peste o 
treime din această 
forță). La aceasta trebuie adăugate uriașe
le rezerve de cărbu
ne, evaluate la pesta 
22 miliarde de tone, 
din care mai mult da 
jumătate pot fi ex
ploatate în sistemul la 
zi. In discuție intră 
de asemenea centrale 
termoelectrice alimen
tate cu petrol și 
gaze. Anul trecut, 
producția de energie 
electrică a Iugosla
viei a fost de 18,5 mi
liarde kWh, adică de 
peste 17 ori mai ma
re decît înainte de cel 
de-al doilea război mondial.Specialiștii iugoslavi au elaborat un vast program de lungă du
rată de dezvoltare a 
energeticii pînă în a- 
nul 1985. Ținîndu-se 
seama de faptul că 
energetica joacă un 
rol esențial în promo
varea tehnicii avansate, în extinderea 
mecanizării și auto
matizării producției, 
se prevede ca și în 
continuare ritmul său 
de creștere să depă
șească pe cel al altor 
ramuri industriale. 
Potrivit acestui pro
gram, în 1970 ar urma 
să se producă 27 mi
liarde, în 1975 — 45 
miliarde, iar în 1985 
— circa 90 miliarde 
kWh • energie elec
trică.

In prezent se află în diferite faze dă 
construcție 15 centra
le hidro șl termoelec
trice. Printre aceste 
obiective, cel mai im
portant este acela de la Porțile de Fier, care se construiește în comun de către Republica Socialistă Ro
mania și R.S.F. Iugo
slavia. Pentru .anul a- 
cesta a fost prevăzută darea în funcțiune 
a unul șir de hidro
centrale ca Rieka, 
Drava, Rama etc., precum și a termo
centralelor Morava și 
Trbovlie.

PROGRAMUL II

călătorie la Văleni". Prezenta-

sus- 
„Hora" al județului 

Teatru în studio „Omul cu mîr-

de

viața internațională

ÎNAPOIEREA LA PRAGA
A DELEGAȚIEI CEHOSLOVACE

8,30 — Ora exactă. — Cum va fl vremea T — Gim
nastica de înviorare. 8,40 — Pentru copii șl școlari. 
0 Film serial „Wllhelm Teii". 0 La șase pași de o 
excursie, emisiune concurs. Participă reprezentati
vele județelor Alba șl Arad. 10,00 — Ora satului. în 
cuprins : Bilanț de ziua recoltei. Reportaj filmat la 
C.A.P. din comuna „N. Bălcescu", județul Bacău ; In
terviu cu cîștigătorli concursului pe țară la cultura 
griului ; Știri șl reportaje ; „Apicultura In România". 
Reportaj filmat din activitatea crescătorilor de albine ; 
Răvășltul oilor — vechi obicei mocănesc ; Buletin agro- 
meteorologic ; Caleidoscop muzical cu Marla Pletraru 
Angela Buclu, Mlnodora Nemeș, Iuliana Băluțeanu, 
Pop Simion, Ion Dolănescu, Cristian Popescu, Viorica 
Iliescu șl formațiile conduse de Gheorghe Zamfir și 
Titi NIculescu. 12,00 — De strajă patriei. 12,30 Tele
jurnalul de prînz. 12,45 — închiderea emisiunii. 15,00 
— Zig-Zag — telemagazln duminical. în jurul orei 
15,30 fotbal : Steaua—Crlșul Oradea (transmisie de la

stadlonul „23 August"). 19,30 — Telejurnalul 
seară. 20,00 — Telesport. 20,20 — Rapsodia ro
mână. „Oamenii mării”. 20,40 — Program
ținut de Ansamblul folclorlo 
Suceava. 21,10
țoaga" de Gh. Ciprlan. Interpretează : Constantin Co- 
drescu, Octavian Cotescu, Dana Comnea, Dorin Varga, 
Fory Etterle, Cornel Dumltraș, Draga Olteanu, Florin 
Sțroe, Jean Lorin, Val. Lefescu, Ion Ulmenl, Arcadie 
Donos. 22,45 — Televarletăți cu : Glgl Marga, Constanța 
Cîmpeanu, Mariana Bădolu, Frații Mentzel, Marla 
Gheraslm, Ion Stolan șl formația Gerhard Romer. 
23,15 — Telejurnalul de noapte. 23,30 — închiderea 
emisiunii programului L

20,00 — Teleimprimator. 20,05 — Reporterii noștri în 
țară șl peste hotare. 0 Popas la I.O.R. o Belgrad. 
20,20 — Desene animate : „Trei povești de dragoste" 
șl „O melodie la miezul nopții". 20,35 — Pe scenele 
Parisului. 21,05 — „O
rea artei poetice a lui M. R. Paraschivescu ; a cadru
lui In care lucrează ; prezentarea Vălenilor. 21,35 — 
Muzica la Compostela. Recital de muzică de cameră 
cu participarea soliștilor : Gaspar Cassado, Andrăs 
Segovia, Radu Aldulescu, Rafael Puyana, Allcla de 
Larrocha, cvartetul de coarde din Compostela etc. 
22,30 — închiderea emisiunii programului II.

cinema
0 Planeta maimuțelor : PATRIA — 9 : 11,30 : 14 1
16.30 ; 19 ; 21,15.
0 Samuraiul : REPUBLICA — 8 ; 10,15 ; 12,30 : 14,45 ;
17 ; 19,15 ; 21,30, FESTIVAL — 8,30 : 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
0 Frumoasele vacanțe î VICTORIA — 9 : 11,15 ; 
13,45 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45.
0 Roata vieții : SALA CINEMATECA — 9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21 (bilete la casă), MIORIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Testamentul unui pașă : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, GRĂDINA DOINA 
— 19.
0 Căderea Imperiului Roman : MODERN — 10 ; 14 ;
17.15 ; 20,30.
9 Jurnalul unei femei în alb : UNION — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
0 Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18 30 * 21

Vicontele plătește polița: LUMINA — 8,30—16,15 
în continuare.
0 Colina : LUMINA — 18,45—20,45 în continuare.
0 Marysia și Napoleon : FEROVIAR — 8,30—16 în 
continuare ; 18,30 ; 21.
0 Graiul animalelor : TIMPURI NOI — 9—21 In 
continuare.
O Neînțelesul : CAPITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 19, FLOREASCA — 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9,15—15,45 în con
tinuare ; 18 ; 20,15, la grădină — 19.
0 Operațiunea San Gennaro : EXCELSIOR — 9,15 |

11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
e Răpirea fecioarelor șl Răzbunarea haiducilor : 
DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30.
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10,
o Surprizele dragostei : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 10,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 : 20,30.
0 Inimă de mamă : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
0 Prietenele : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Minunile doamnei Venus : DACIA — 8—16,15 în 
continuare ; 18,45 : 21.
e Winnetou (seria a III-a) : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 în continuare ;
10.15 ; 20,30, la grădină — 19.
a Cel șapte samurai : UNIREA — 16 ; 19,30.
0 Viva Marla : LIRA — 15,30 ; 18 : 20,30.
0 Vin cicliștii : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, MOȘILOR — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
O Piramida zeului Soare : COTROCENI — 15,30—18 
în continuare.
0 Prima zi de libertate : COTROCENI — 20,30.
e Șapte oameni de aur : VOLGA — 9,30—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30, GRADINA PROGRESUL-PARC
— 19,30.
O Tnfrîngerea iul Alexandru cel Mare : PROGRESUL
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 K.O. : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Trei copii „minune" : AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 

15,45; 18; 20,30, la grădină — 19,30.
0 Tarzan, omul-matmuță : POPULAR — 15,30 ; 18 ;
20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Zece negri mititei : MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
O Fratele doctorului Homer : FLACĂRA — 15,30 ;
18 ; 20,30.'
0 Fantezlștll t VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,15.

PRAGA 5 (Agerpres). — După cum transmite agenția CTK, la 4 octombrie s-a înapoiat la Praga, venind de la Moscova, delegația Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia .formată din Alexander Dubcek, ■ Oldrich Cernik și Gustav Husak.La Praga, delegația a fost în- timpinată de J. Smrkovsky, președintele Adunării Naționale, E. Erban, președintele C.C. al Frontului Național din Cehoslovacia, Z. Mlynar și J. Spacek, secretari ai C.C. al P.C.C., V. Slavik, membru al secretariatului C.C. al P.C.C. ; de C. Cisar, președintele Consiliului Național Ceh, de membri ai guvernului și de alte personalități.Au fost prezenți S. V. Cervo- nenko, ambasadorul U.R.S.S. în Cehoslovacia, și alți funcționari ai ambasadei U.R.S.S.După cum s-a anunțat, la 3 și 4 octombrie 1968, la Moscova au avut loc convorbiri sovietO-ceho- slovace.Din partea sovietică la convorbiri au participat i L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. A. N Kosîghin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. V. Pod- gornîi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.Din partea cehoslovacă au par

ticipat 1 A. Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, O. Cernik, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., președintele guvernului R. S. Cehoslovace, G. Husak, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia.In comunicatul dat publicității la încheierea convorbirilor se spune că părțile au analizat problema dezvoltării relațiilor dintre U.R.S.S. și R. S. Cehoslovacă.Delegația cehoslovacă a informat delegația C.C. al P.C.U.S. asupra măsurilor concrete care sînt a- plicate în Cehoslovacia în vederea îndeplinirii înțelegerii de la Moscova din 26 august a. c. și a declarat că C.C. al P.C.C. și guvernul R. S. Cehoslovace vor lua toate măsurile pentru a asigura îndeplinirea acestei înțelegeri.In comunicat se arată că în cursul convorbirilor a fost discutată problema staționării trupelor aliate pe teritoriul R.S.C. Părțile au convenit că guvernele vor examina și semna un acord cu privire la staționarea temporară a trupelor aliate în Cehoslovacia. Retragerea celorlalte trupe se va realiza în etape, în conformitate cu documentele convorbirilor de la Moscova din 23—26 august a. c.Delegațiile Uniunii Sovietice și Cehoslovaciei au discutat, de asemenea, problemele cele mai importante ale asigurării păcii șl securității internaționale.
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Intîlnirea dintre o delegație a P.C. din Spania 
și o delegație a P. C. FrancezPARIS 5. — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Ziarul „l’Humanitd" a publicat sîmbătă un comunicat în care se arată că o delegație a Partidului Comunist din Spania, condusă de Dolores Ibarruri, președinta partidului, și de Santiago Carrillo, secretar general al partidului, s-a întîl- nit la Paris cu o delegație a Partidului Comunist Francez, condusă de Waldeck Rochet, secretar general al P.C.F. Din delegația P.C.F.

au făcut parte Georges Marchals, secretar al C.C., membru al Biroului Politic, Raymond Guyot, membru al Biroului Politic, și Georges Gosnat, membru al C.C. al P.C.F.Cele două delegații au făcut un schimb de păreri frățesc și prietenesc asupra problemelor internaționale actuale și de interes comun. întrevederile au arătat o identitate completă de vederi a celor două partide.



oN.u. Desfășurarea 
dezbaterilor generaleNEW YORK 5. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: Ședința de vineri după-amia- ză a dezbaterilor de politică generală în cadrul celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a fost deschisă prin cuvîntarea ros

tită de ministrul afacerilor externe al 
Japoniei, Takeo Mild. Referindu-se la războiul din Vietnam, vorbitorul a arătat că toate popoarele Asiei sînt îngrijorate de situația din această regiune și s-a pronunțat pentru reglementarea problemei vietnameze pe baza acordurilor de la Geneva din 1954. Takeo Miki a subliniat din nou acordul țării sale față de rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 privind Orientul Apropiat.Oprindu-se asupra importanței tratatului de nerăspîndire a armelor nucleare, ministrul de externe japonez a menționat că acesta trebuie să fie primul pas în cadrul unui proces larg care să ducă la lichidarea amenințării cu arma nucleară și la folosirea energiei atomice în interesul întregii umanități. „Ca singurul popor care a suferit de pe urmele exploziilor atomice, poporul japonez dorește excluderea totală a armelor de acest tip din viața omenirii".

In cuvîntul său, ministrul afaceri
lor externe al Salvadorului, F. Guer
rero, a subliniat necesitatea de a se ajunge la o înțelegere pentru noi măsuri concrete în domeniul dezarmării și îndeosebi a dezarmării nucleare. El a sprijinit întru totul misiunea lui Gunnar Jarring, trimisul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, și activitatea acestuia îndreptată spre o rezolvare politică a crizei.A luat apoi cuvîntul ministrul ad
junct al afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Vaclav Pleskot, care a arătat că, în condițiile excepționale de dezvoltare a ță

rii sale, guvernul cehoslovac anunță clar și fără echivoc: „Sîntem o țară socialistă, care, conform voinței unanime a poporului său, urmează calea progresului social, a păcii, a solidarității cu toate forțele progresiste din întreaga lume. Indivizibilitatea păcii, lupta pentru democrație și progres și, în consecință, o poziție fără echivoc împotriva forțelor retrograde — iată atitudinea aplicată în politica externă cehoslovacă, în trecut ca și acum, politică ce va fi aplioată și în viitor". Stabilirea și crearea de condiții pentru un sistem de securitate eficace în Europa, a arătat vorbitorul, constă în recunoașterea și respectarea realităților existente în Europa după cel de-al doilea război mondial, necesitatea de a recunoaște existența celor două state germane.Vaclav Pleskot a subliniat obligația tuturor statelor de a coopera între ele, pe baza principiilor egalității în drepturi a popoarelor, suveranității naționale, respectării angajamentelor internaționale, neintervenției, reglementării pașnice a diferendelor, interzicerii amenințării cu forța sau cu folosirea forței în relațiile internaționale. Reprezentantul cehoslovac a arătat că este indispensabil să se realizeze universalitatea Organizației Națiunilor Unite prin restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în O.N.U. și admiterea în această organizație a statelor care doresc acest lucru, prin admiterea în O.N.U. a celor două state germane, Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei. Reprezentantul R. S. Cehoslovace a arătat în încheiere că „negocierile politice și soluțiile a- doptate trebuie întotdeauna să aibă în vedere interesele tuturor popoarelor, să respecte înainte de toate independența și suveranitatea lor națională".

DELEGAȚIA
GUVERNAMENTALĂ 

ROMÂNĂ 
LA MONTEVIDEOMONTEVIDEO 5. — Trimisul special Agerpres, V. Oros, transmite : La 4 octombrie, delegația guvernamentală română condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a sosit în Uruguay. Pe aeroportul „Carrasco" din Montevideo delegația a fost în- tîmpinată de ministrul I. Novoa, reprezentant al președintelui republicii. A fost, de asemenea, prezent ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Uruguay, Victor Flo- rescu, și membri ai ambasadei.
întrunirea
Direcțiunii
P. C. Italian

DUPĂ VIZITA PREȘEDINTELUI AUSTRIEI
ÎN IUGOSLAVIALa Bel-BRIONI 5 (Agerpres). — grad și Viena a fost dat publicității comunicatul comun cu privire lâ vizita președintelui Austriei, Franz Jonas, în Iugoslavia. In comunicat se relevă că relațiile dintre cele două țări s-au dezvoltat în toate domeniile și sînt o dovadă că, indiferent de deosebirile în sistemele sociale și economice, sînt posibile relații strînse de bună vecinătate, pe baza respectului reciproc și neamestecului în treburile interne. Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția pentru dezvoltarea relațiilor economice în toate domeniile, precum și pentru colaborarea- celor două țări pe plan internațional.Procedîndu-se la un schimb de păreri în legătură cu situația internațională actuală, s-a constatat în

multe probleme identitatea sau o mare apropiere a punctelor de vedere. Cele două părți au căzut de acord că menținerea, păcib în lume este sarcina primordială a tuturor popoarelor. Relațiile dintre toate statele trebuie să se întemeieze pe respectarea independenței,, suveranității și integrității teritoriale. Subliniind rolul O.N.U., cei doi președinți și-au exprimat convingerea că pentru problemele politice nerezolvate pot fi găsite soluții trainice numai prin respectarea consecventă a țelurilor și principiilor cuprinse în Carta O.N.U. Ei au relevat necesitatea depunerii în continuare de eforturi comune în scopul rezolvării problemelor internaționale cale pașnică.

ROMA. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : Direcțiunea Partidului Comunist Italian, întrunită la Roma sub președinția lui Luigi Longo, secretar general al P.C.I., a examinat proiectul tezelor care vor fi prezentate Comitetului Central ca bază pentru discuțiile ce vor avea loc înaintea Congresului partidului. Comitetul Central al P.C.I. a fost convocat pentru 15 octombrie, avînd pe ordinea de zi „pregătirea celui de XII-lea Congres al partidului", portul introductiv va fi ținut _de Alessandro Natta, membru al cretariatului și al Direcțiunii P.C.I.
★ROMA 5. — Carlo Galluzzi, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, responsabilul secției externe, a făcut o scurtă vizită în Cehoslovacia, unde s-ă întîlnit cu V. Slavik, membru al Prezidiului C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, și cu O. Kaderka ) membru al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, șeful secției internaționale a C.C. al P.C.G., precum și cu S. Sadovsky și J. Zrak, membri ai Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, secretari ai C.C. al P.C. din Slovacia.în cadrul întîlnirilor, care s-au desfășurat țească, au de interes partide.

al Ra-Se-

într-o atmosferă fră- fost discutate probleme comun ale celor două

O unitate de artilerie a forjelor patriotice sud-vietnameze în acțiune

VIETNAMUL DE SUD

Baze militare inamice
atacate de forțele patriotice

SAIGON 5 (Agerpres). — In cursul zilei de vineri bombardierele grele B-52 au continuat acțiunile lor asupra împrejurimilor orașului Tay Ninh și

în DanemarcaCOPENHAGA 5 (Agerpres). — Președintele Consiliului Superior al Agriculturii, prof. Nicolae Gio- san, care s-a aflat în Danemarca la invitația ministrului agriculturii, Peter Larsen, a vizitat institute de cercetări și ferme specializate în creșterea bovinelor, ' porcinelor și păsărilor.In cursul convorbirilor purtate cu oficialitățile daneze s-a efectuat un schimb de păreri privind posibilitatea dezvoltării în continuare a relațiilor în domeniul agricol între Danemarca și România.Ambasadorul României la Copenhaga. Gheorghe Ploeșteanu, a oferit un dineu în cinstea oaspetelui român, la care au luat parte Peter Larsen, precum și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Agriculturii. !

a regiunii înconjurătoare, care a fost recent teatrul unor lupte grele încununate de succes pentru forțele patriotice. Recrudescența atacurilor aeriene este interpretată de corespondenții de presă oa un indiciu al îngrijorării comandamentului american față de situația trupelor sale, care se deteriorează tot mai mult. Știri parvenite din provincia Tay Ninh confirmă această apreciere, semnalînd numeroase atacuri simultane ale pa- trioților în jurul capitalei provinciale, patru batalioane saigoneze făcînd față cu greu acestor acțiuni în pofida sprijinului primit din partea unor desanturi eliopurtate. Bătălii grele continuă să se desfășoare și în provincia Da Nang, pozițiile de sprijin ale bazei americane constituind ținta a numeroase atacuri ale unităților regulate ale F.N.E. într-o situație grea se află și tabăra militară americană de la Thuong Duc, înconjurată de o săptă- mînă de forțele patriotice. De asemenea, forțele patriotice au . atacat cu mortiere baza americană de la Vint Long, din delta Mekongului, provo- cînd pierderi considerabile inamicului.Clădirea primăriei din cartierul saigonez Cholon a fost în mare parte distrusă sîmbătă în urma exploziei unei bombe plasate în incinta ei de un grup de patrioți. In același timp, podul Ben Luc, supus de detașamentele Frontului Național de Eliberare unui intens atac cu rachete, a suferit mari avarii. Acest pod face legătura între capitala sud-vietnameză și bogata deltă a Mekongului, fiind una dintre principalele artere folosite pentru aprovizionarea Saigonului.

REMANIEREA GUVERNULUI BOLIVIAN
Militarii continuă să dețină posturi importante

LA PAZ 5 (Agerpres). — Președintele Boliviei, Rene Barrientos, 
a pus sîmbătă capăt crizei guvernamentale, declanșată vineri în urma demisiei membrilor militari ai guvernului său, prin noi numiri. Dar și în noul cabinet militarii dețin posturi importante. Ministerul Economiei a trecut sub conducerea colonelului Alberto Larrea, Ministerele de Interne, Justiției și Imigrației au fost preluate de căpitanul David Fernandez, Ministerul Minelor și Petrolului de generalul Hugo Suarez Guz

man, iar apărarea națională de generalul Enrique Gallardo. Prin noua remaniere, numai portofoliile „Finanțelor și Statisticii" și „Educației și Culturii" au fost atribuite la doi civili, respectiv Roland Pardo Rojas și Angel Baldivieso. S-a anunțat, de a- semenea, că generalul Samuel Alfo- reza va rămîne în fruntea Ministerului Afacerilor Externe pînă la întoarcerea sa de la New York, unde participă, în fruntea delegației bo- liviene, la lucrările celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

agențiile de presă

transmit:
Ministrul comerțului exterior al României^ Gheorghe Cioară, care se află într-o călătorie oficială în Belgia, a vizitat vineri uzinele Bell Telephone din Anvers, una dintre principalele firme europene producătoare de aparataj și echipament telefonic. Intre oaspetele român și conducerea uzinelor Bell Telephone a avut loc un schimb de păreri privind îndeplinirea unor contracte încheiate, precum și posibilitățile de creștere a schimburilor și de dezvoltare a cooperării economice, tehnice și industriale. Au fost apoi vizitate primăria orașului și portul Anvers.

Ministerul de Externe al 
Malayezieî a rasPuns negativ ia propunerea președintelui Filipinelor, Ferdinand Marcos, referitoare la convocarea unei reuniuni filipino-malaye- ziene la nivel înalt în vederea reglementării disputei dintre cele două țări în problema Sabahului. El a subliniat că discuțiile la orice nivel în problema Sabahului nu ar avea nici un rost, deoarece populația acestui teritoriu și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a trăi în cadrul statului malayezian.

Cu prilejul deschiderii 
noii sesiuni parlamentare 
din Danemarca, prf®ui ministru danez, Hilmar Baunsgaard, a declarat, între altele, că țara sa își menține cererea de aderare la Piața comună și va continua eforturile pentru angajarea tratativelor cu „cei șase" în acest sens.

0 convenție veterinară 
între guvernele R.S.Fk Iu
goslavia și R. P. Rhania a fost semnată la Belgrad. Convenția va facilita schimbul reciproc de animale și produse animaliere.

Reuniunea guvernatori
lor Băncii Mondiale și a 
Fondului Monetar Interna
țional s_a încheiat la Washington după cinci zile de dezbateri. Potrivit agenției Associated Press, se pare că nu s-a ajuns la nici un acord în principala problemă în dezbatere — rolul aurului în sistemul monetar internațional.

I
tn numerele precedente ale ziarului am relatat despre lovitura de stat care 
s-a produs în dimineața zilei de joi în Peru și care a dus la răsturnarea pre
ședintelui Belaunde Terry și preluarea puterii de către reprezentanți ai forțelor 
armate. Ziarele sosite ieri la redacție redau amănunte în legătură cu modul 
cum s-a produs puciul militar, cu antecedentele acestui eveniment, precum și 

» unele supoziții privind cauzele care l-au generat. Publicăm mai jos unele extrase:

nordul țării. Fostul președinte al companiei „International Petroleum* a acuzat ulterior guvernul că a ținut secrete unele clauze privind despăgubirile acordate companiei și că ar ii tăcut să disparăZiarul englez „TIMES* prezintă în felul următor filmul evenimentelor din dimineața zilei de 3 octombrie : „In jurul orei două, tancuri și care de luptă ale armatei au înconjurat palatul prezidențial și clădirea Congresului național. Deși se spune că s-au auzit focuri de mitralieră în apropierea palatului, se pare că nu 
s-a opus rezistență loviturii. Președintele Belaunde a fost scos din palat, fără pantofi în picioare. Garda palatului n-a opus rezistență. Președintele a fost instalat pe bordul unui avion, care l-a dus la Buenos Aires, unde a ajuns cam la miezul zilei.O „juntă revoluționară' a fost proclamată la Lima, condusă de generalul Juan Velazco Alvarado, șeful statelor majore. Intr-un comunicat, semnat de Alvarado, se spune că „ordinea publică este menținută' și că „situația este normală în întreaga țară*. O stație de radio favorabilă lui Belaunde a fost închisă de poliție. (Radio Naticias). Deși lovitura a fost liniștită, ne- producîndu-se vărsări de sînge, mai tîrziu, grupuri de studenți au răsturnat automobile, dîndu-le foc. Nu s-au înregistrat victime*.Starea excepțională — scrie „FRANKFURTER ALL- GEMEINE ZEITUNG' — n-a mai trebuit declarată deoarece ea există de la începutul crizei politice, izbucnită cu două luni în urmă.Junta a reproșat guvernului că a ignorat nevoile țării pentru a putea să 
se îmbogățească de pe

de stat din Peru
/JEV7S74 PRESEI OCCIDENTALE

urma unor măsuri economice.„Pe de altă parte — relatează „LE FIGARO* — s-a manifestat o oarecare rezistență și din partea guvernului constituțional. Consiliul de Miniștri, reunit într-o sesiune extraordinară la Ministerul Afacerilor Externe, țat complotul președintelui*. Cabinetul s-a proclamat înlocuitor al șefului statului, în absența acestuia.„Această lovitură — scrie mai departe „Le Figaro' — s-a produs cu 12 ore după ce președintele instalase un nou cabinet format din 11 membri — al 7-lea In cinci ani de președinție. Cabinetul acesta era condus de Miguel Mujica Gallo, în vîrstă de 58 de ani, mare proprietar funciar și președinte al Oficiului de turism peruvian. Noul cabinet fusese instalat în urma demisiei guvernului condus de Oswaldo Her-

a denun- tmpotriva

celles, provocată de afacerea noului contract semnat cu „International Petroleum Corporation', filială a lui Standard Oil, din New Jersey. Cei care se opuneau președintelui afirmau că aceste negocieri erau defavorabile statului Peru. Afacerea, ca ,și un scandal de contrabandă între Statele U- nite și Peru, făcuseră, mai ales în ultimul timp, ca opoziția față de regim să devină și mai puternică, iar o lovitură militară devenise probabilă*.Cu privire la conținutul contractului menționat, A- GENȚIA FRANCE PRESSE adaugă : „Criza care a dus la lovitura de stat a fost declanșată la 28 iulie a.c., cînd președintele Belaunde a anunțat încheierea unui contract cu „International Petroleum Co*, pentru recuperarea de către statul peruvian a zăcămintelor exploatate de 40 de ani de această întreprindere, în

contractul caro Io cuprindea. Potrivit acestuia, societatea americană urma să tie autorizată să exploateze pînă la sfîrși- tul anului sondele din La Brea și Parinas și primea monopolul rafinării producției zăcămintelor pe timp de 40 de ani. La 21 septembrie, generalul Juan Velasco, președintele Comitetului mixt al șefilor de stat major, a anunțat că forțele armate studiază dosarul acestei afaceri. Simultan, în cercurile politice cazul a luat proporțiile unui scandal*.Făcînd o caracterizare a președintelui răsturnat, ziarul „LE. MONDE* ționează : Belaunde ry, de profesiune tect, conducătorulmici formații politice numite „Acțiunea populară', era încă de la începutul mandatului său confruntat cu o -opoziție parlamentară din ce In ce

men- Ter- arhi- unei

Kiro Giigorov, vicepreșe
dinte al Vecei Executive Fe
derale a Iugoslaviei, care a participat, în fruntea unei delegații a R.S.F.I., la adunarea anua’ ‘ urnă a Băncii Internaționale și L lului Monetar Internațional, a făcut o vizită președintelui Băncii Internaționale de reconstrucție și dezvoltare, Robert McNamara. Agenția Taniug a- nurță că cu acest prilej s-a discutat despre acordarea unui împrumut pentru construirea rețelei de drumuri din Iugoslavia și acordarea unui al treilea credit pentru modernizarea industriei iugoslave.

Mao Țze-dun, președin
tele C.C. al P. C. Chinez, și 
Lin Biao, vicepreședinte al 
Comitetului Central,au Primit delegația de partid și guvernamentală albaneză, condusă de Beqir Balluku, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul apărării al R. P. Albania. La convorbire a luat parte Ciu En-Iai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze. (China Nouă)1IIIII8IIIIII

mai puternică. Disensiuni în sinul .propriei sale formații politice au afectat mult poziția președintelui și se părea că acesta se va resemna să-și termine mandatul ț anul viitor fără a lua inițiative*.Dar — arată „LE GARO* — „cu nouă _ și 26 de zile înainte de expirarea mandatului prezidențial, șeful statului peruvian a fost victima unei lovituri de stat militare. Instalat Ia putere acum cinci ani, printr-o lovitură de stat militară, președintele a fost la rîndul său destituit de către militari. Belaunde Terry, o dată ajuns șef de stat, s-a ocupat de subdezvoltării lor andine țiat o reformă agrară moderată. Totuși, în lipsa u- nui real sprijin parlamentar, în 1964 are de înfruntat mari greutăți, între care lupta de gue- rrillă, și trebuie să facă față sciziunilor din propriul său partid. în cu- rînd, crizele ministeriale se multiplică, dovadă a unei profunde maladii politice, care a dus acum la lovitura de stat militară*.După ce arată că această lovitură de stat se înscrie în tradiția forțelor armate peruviene, ziarul conchide : „Lovitura militară intervine în momentul în care mai' multe țări din America Latină sînt guvernate de militari și exact după încheierea reuniunii șefilor militări de pe continentul american, care a avut Ioc la Rio de Janeiro. Tocmai de aceea are o rezonanță de gravitate care face pe unii observatori politici să manifeste îngrijorare*.
M. R.

Comunicat comunprezidențial [ alteFI- luni

problema regiunl- șl a lni-

sovieto-iranian
MOSCOVA 5 (Agerpres). — în comunicatul comun sovieto-iranian dat publicității la Moscova se subliniază că în timpul convorbirilor pe care șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, le-a avut cu conducătorii sovietici, s-a acordat atenție problemelor relațiilor economice bilaterale. în cadrul convorbirilor s-a hotărît să se treacă la stabilirea perspectivelor colaborării economice și legăturilor comerciale pe o perioadă de 12—15 ani, „avîndu-se în vedere larga folosire a resurselor naturale și a celorlalte posibilități economice și tehnice ale celor două țări".Părțile și-au reafirmat dorința de a dezvolta colaborarea pe baza respectării reciproce a suveranității, egalității și neamestecului în treburile interne. Ele au hotărît să depună eforturi îndreptate spre întărirea păcii în întreaga lume.

Zilele filmului științific 
românesc de scurt metraî se desfășoară Ia Palais de la decouverte din Paris. Sînt prezentate filme dintre cele mai interesante din domeniul științei, artei și arheologiei. Această manifestare este o reluare a celei din iunie a.c. care s-a bucurat de succes la Paris.

Protocolul referitor Ia co
laborarea culturală și teh- 
nico-știintifică între Bulga
ria și Finlanda Pe anii 1969— 1970 a fost semnat la Helsinki. Documentul prevede schimburi de oameni de știință, artă și cultură, organizarea de festivaluri muzicale și expoziții, lărgirea contactelor între instituțiile culturale ale celor două țări. (B.T.A.)

In Polonia s-a aflat o de
legație de constructori bri
tanici. Membrii delegației au făcut vizite la Ministerul Construcțiilor și Industriei Materialelor de Construcții, la institute de cercetări științifice și întreprinderi de construcții, în cursul cărora au făcut expuneri asupra noilor tehnologii și metode industriale de construcție folosite în Anglia. Agenția P.A.P. menționează că părțile au hotărît să stabilească legături mai strînse în domeniul lucrărilor de cercetări și să analizeze posibilitățile unei cooperări în domeniul construcțiilor.

Expoziția industrială ja
poneză „Japanex-63" sa deschis la Praga la 5 octombrie. 100 de cunoscute firme japoneze prezintă aproximativ 1500 de diferite exponate. (C.T.K.)
„Zilele culturii

românești" 
in Franța

In Finlanda vor avea loc la 6 octombrie alegeri pentru desemnarea a nicipali. 12 000 noi consilieri mu-

Standul românesc la Tîrgul international de la Stockholm

fi

PARIS 5 (Agerpres). — In lo
calitatea Villemoble din regiu
nea pariziană au fost inaugu
rate vineri „Zilele culturii ro
mânești". Sînt programate cu 
acest prilej spectacole cu pie
sele „O noapte furtunoasă" și 
„Conu Leonida față cu reacțiu- 
nea" de I. L. Caragiale, în in
terpretarea Companiei Jean 
Grecault, vernisajul unei expo
ziții privind viața și opera lui 
Caragiale, deschiderea unui 
stand cu obiecte de artă popu
lară românească, proiecții de 
filme documentare, audiții mu
zicale.

Cu prilejul deschiderii „Zi
lelor culturii românești" la Vil
lemoble, deputatul P. Calme- 
jan, primarul orașului, și dr. F. 
Grandjean, președintele Asocia
ției artistice și culturale din lo
calitate, au vorbit despre tra
dițiile legăturilor de prietenie 
dintre Franța și România, fă
cînd aprecieri elogioase la adre
sa realizărilor poporului român 
în ultimii ani Teofil Bălaj, ata
șatul cultural al ambasadei ro
mâne la Paris, a vorbit despre 
istoria și cultura poporului ro
mân. A urmat o proiecție de 
filme documentare despre Ro
mânia.
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