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dinComuniștii, oamenii muncii ____țara noastră au urmărit îndeaproape desfășurarea Consfătuirii repre- anților partidelor comuniste . și icitor'ești întrunite la Moscova î 5 și 17 iunie și au luat cu- ință cu interes de documentul I al acesteia. Informată pe larg >ra desfășurării lucrărilor, opinia ică și-a manifestat puternic barea totală față de poziția 'dului nostru la consfătuire, față 'tivitatea depusă de delegația A. condusă de tovarășul Nicolae ișescu, de contribuția pozitivă ă în desfășurarea lucrărilor, față nodul în care a fost exprimată tsținută poziția partidului nos- care corespunde atît intereselor rului român, cît și ale cauzei rale a socialismului.consfătuire, partidele frățești împărtășit preocupările, au re- despre condițiile lor de luptă, rătat modul în care înțeleg să ieze atît sarcinile generale, cît le cu caracter specific ale luptei nperialiste. Constituie în mod testabil un fapt pozitiv că lu- e consfătuirii au prilejuit un b larg și rodnic de . păreri și iență în problemele actuale ale i antiimperialiste. Partidele coste și muncitorești au stabilit itformă largă cuprinzînd cele importante obiective concrete, •i și acțiuni practice pentru în- a frontului de- luptă împotriva îalismului, pentru apropierea aănuncherea eforturilor tutu- jrțelor antiimperialiste, atît de șl de diverse ale societății nporane. Elaborarea acestei rme de acțiune exprimă hotă- partidelor comuniste de a mi- obosit pentru mobilizarea unor ii largi forțe sociale la acțiuni tive împotriva planurilor agre- Ie imperialismului, a politicii e dominație, asuprire și ex- e, pentru libertatea și independența popoarelor, pentru dreptul fiecăruia de a decide suveran asupra propriilor destine, pentru pacea și securitatea lumii.Partidul nostru, ca și alte partide frățești, a apreciat ca pozitiv faptul că în elaborarea documentului s-a ținut seama de unele amendamente prezentate de o serie de partide, între care și de Partidul Comunist Român. în acest fel a fost posibil să se aducă îmbunătățiri pioiectului de document, să se neclarități și să precizări care se necesare.Desigur, ar fi dacă, așa cum s-a arătat în declarația prezentată de delegația P.C.R., s-ar fi adus îmbunătățirile și- pre-

elimine unele se facă o serie de impuneau ca strictfost bine și util
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cizările necesare formulărilor insuficient de clare, care pot crea confuzii, rămase în document, mai ales în capitolul I și capitolul II — ceea ce ar fi tost important pentru ansamblul materialului și rezultatele consfătuirii.Se cuvine a fi relevată importanța faptului că s-a realizat publicitatea dezbaterilor consfătuirii ; opinia publică internațională a putut astfel să ia cunoștință pe larg de desfășurarea lucrărilor, evidențiin- du-se astfel preocupările comuniștilor — lupta pentru idealurile libertății popoarelor, păcii și progresului în întreaga lume.Consfătuirea a subliniat adevărul incontestabil că pentru întreaga desfășurare a luptei antiimperialiste, pentru întreaga desfășurare a procesului de trecere a omenirii spre socialism, pentru triumful cauzei păcii și libertății tuturor popoarelor o însemnătate hotărîtoare are unitatea de acțiune a mișcării comuniste internaționale. Aceasta este o cauză scumpă partidului nostru care, asa cum este cunoscut, a depus întotdeauna toate eforturile, a făcut tot ce depinde de el pentru a-și aduce contribuția la întărirea unității partidelor comuniste sub steagul mar- xism-ieninismului și al internaționalismului proletar.In document sînt înscrise o serie de principii de cea mai mare importanță pentru unitatea mișcării comuniste. Astfel, pe bună dreptate, se subliniază că partidele comuniste își desfășoară activitatea în condiții specifice de o mare diversitate, care impun abordarea corespunzătoare a sarcinilor concrete; fiecare partid, conducîndu-se după principiile mar- xism-leninismului, își elaborează în mod cu totul independent politica, în conformitate cu condițiile naționale concrete — diversitatea condițiilor, deosebirile în modul de a- bordare a sarcinilor concrete și chiar divergențele netrebuind să împiedice unitatea de acțiune. Este incontestabil că cristalizarea și afirmarea unor asemenea concepții reprezintă un mare cîștig pentru cauza unității și că traducerea cu fidelitate în practică a acestei concepții va fi de o însemnătate deosebită pentru interesele dezvoltării colaborării și coeziunii între toate partidele comuniste.în același sens, trebuie relevat că în document sînt consemnate principiile pe care trebuie să se dezvolte relațiile între partidele comuniste — principiile internaționalismului proletar, solidarității și sprijinului reci-

Cu întreaga putere de muncă,

potențialului economic al țării
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Dezbaterea documentelor pentru

pentru dezvoltarea

cel de-al X-lea Congres al partidului

De peste tot, aici la Suceava te învăluie miros de rășină îneît, în lungul drum pe sub conducte argintii, pînă ajungi la secția de celuloză a combinatului, ai senzația că străbați o pădure vastă. în combinatul acesta zvelt — pus în funcțiune în 1962 — de șapte ani lemnul pădurilor Bucovinei este metamorfozat în celuloză și hîrtie, în valori materiale necesare economiei naționale.în mijlocul operatorilor chimiști, lăcătușilor, sudorilor, oameni crescuți odată cu combinatul, am desprins forța productivă a muncii lor, ceva- din „pulsul" activității acestei mari și moderne întreprinderi a industriei chimice, care realizează 30 la sută din producția de celuloză și hîrtie a țării și 75 la sută din producția de saci de hîrtie. Am desprins participînd la a- dunarea generală a organizației de partid din secția de celuloză care a dezbătut Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al partidului, adeziunea lor deplină la programul economică și socială a țării, jalonat de aceste documente de o excepțională însemnătate pentru viitorul României socialiste.— Sentimentul de aprobare unani-
de dezvoltare

mă cu care am primit documentele pentru Congresul al X-lea — a spus maistrul Nicolae Agavriloaie, secretarul organizației de partid — are o temelie puternică. Aceasta este dată de proba faptelor, proba vieții, care confirmă strălucit realismul, caracterul științific și justețea politicii mar- xist-leniniste a partidului nostru de industrializare socialistă, operă vastă, privită de Partidul Comunist Român într-o concepție unitară, de lungă perspectivă. Combinatul nostru este creația acestei politici de industrializare susținută, care accentuează dezvoltarea forțelor de producție pe întreg cuprinsul tării, cu prioritate a ramurilor purtătoare de progres tehnic și economic — între care chimia ocupă un loc principal — a ramurilor care valorifică superior bogățiile naturale, resursele și capacitatea tehnică a forței de muncă.— în aceste documente — a tinut să sublinieze maistrul tehnolog Mihai Negrea — se află minunat exprimată una din trăsăturile caracteris-
(Continuare în pag. a V-a)
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(Continuare în pag. a III-a)

energetice de 210 Mw 
a intrat în funcțiune

Dragi tovarăși și prieteni,Aș dori în primul rînd să vă salut la Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România.în discuțiile pe care le-ați avut timp de aproape o săptămînă în Capitala României, de fapt lîngă Capitala României, la Snagov, ați abordat multe probleme care interesează continentul european, care interesează întreaga lume și, mai cu seamă, interesează întregul tineret.Este pozitiv faptul că s-au adunat la această masă rotundă un număr mare de organizații din țările europene, de tineri comuniști, socialiști, catolici, democrați și de alte concepții politice și religioase, care reprezintă masele largi ale tineretului din Europa, că organizațiile întrunite la București au putut discuta într-un spirit liber problemele actuale și mai cu seamă acțiunile ce trebuie întreprinse pentru făurirea unui viitor fericit popoarelor europene, tineretului european. Noi considerăm că acest început bun de dialog între organizațiile tineretului din Europa trebuie să continue. Nu trebuie să ne fie teamă de a discuta deschis problemele care frămîntă continentul nostru și lumea, pentru că pînă la urmă noi, oamenii politici, dumneavoastră, tinerii, cercurile largi ale opiniei publice avem sarcina de a acționa pentru găsirea căilor în vederea organizării mai bune a lumii, a societății, creării condițiilor pentru o pace trainică în Europa și pe toate continentele.Aș dori să urez tuturor partici- panților la această întîlnire prietenească de la București să ducă cu

ei cele mai bune- sentimente prietenie ale tineretului, și poporului român, dorința poporului și tineretului român de, a trăi în pace cu toate popoarele, de a acționa pentru statornicirea unei securități reale în Europa, unde fiecare popor, fiecare națiune să se poată simți cu adevărat liberă, să-și poată hotărî dezvoltarea economico-socială corespunzător voinței sale.Pentru a evita, poate, critica unor guverne sau conducători de state, vreau să mă adresez dumneavoastră și tineretului ca secretar general al Partidului Comunist Român. Dumneavoastră reprezen- tați organizații puternice. Noi a- tribuim tineretului un rol din ce în ce mai mare în dezvoltarea Europei și a lumii. De aceea v-am adresa chemarea de a nu precupeți nimic pentru a uni toate eforturile tineretului, pentru a impune guvernelor să ducă o politică de pace, de prietenie între toate popoarele din Europa, pentru a face ca viitorul întregului tineret din Europa, și, prin aceasta, din întreaga lume, să fie un viitor de pace și fericire. Aceasta este chemarea comuniștilor către tineretul din Europa și din întreaga lume pe care vă rtigăm s-o transmiteți tineretului pe care-1 reprezentați.Doresc să ridic acest pahar pentru dezvoltarea colaborării între toate organizațiile de tineret din Europa, pentru întărirea unității tinerei generații în lupta pentru pace și progres social.Vă urez tuturor succes în activitatea pentru pace, pentru un viitor fericit al tineretului 1 „Multă sănătate și fericire !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, secretar general al C.C. al P.C.R - oferit vine”’ în onoarea p lor la lucrării tunde organiz niunea Tinere munist din Rc ?>:•tema „Rolul ș buția tineretuluUzarea unui climat de pace și securitate în Europa".Au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Chivu Stoica, culescu-Mizil, Trofin, Ilie Leonte Răutu, Popa.Au participat, menea, șefi de se C.C. al P.C.R., rr reprezentanți al w., cerii Uniunii Tinereți lui Comunist și I - Asociațiilor Stud ?s, din România.în timpul dejunri-, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate.

Bodnaraș, Paul Ni- Virgil Verdeț, Dumitru

(AgerpreS)

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri dimineața pe ministrul poștelor și telecomunicațiilor din Iran, Fathollah Sotouden, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, a luat parte Mihai Bălănescu, ministrul poștelor și telecomunicațiilor.

A fost prezent Soltan H. V. Sa- nandaji, ambasadorul Iranului la București. *în aceeași zi, ministrul poștelor și telecomunicațiilor din Iran a fost primit de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. (Agerpres)

Bacău (coresp. „Scîn- 
teii“) : Pe Valea Tro- 
tușului, la întreprin
derea de electrocen- 
trale Borzești a intrat 
ieri în funcțiune, la 
puterea nominală, cel 
de-al doilea grup tur
bogenerator de 210 Mw. 
Muncind cu însufle
țire sî abnegație în în
trecerea pe care o des
fășoară în cinstea Con
gresului al X-lea al 
partidului și a celei de 
a 25-a aniversări a e- 
liberării patriei, con
structorii, montorii și 
personalul de exploa
tare au reușit să în
cheie execuția acestui 
obiectiv și să-l dea în 
funcțiune continuă cu 
10 zile mai devreme. 
Prin intrarea în func
țiune a acestui grup, 
termocentrala Borzești 
și-a triplat puterea in
stalată, ajungînd astăzi 
la 655 Mw.

Instalațiile acestui 
grup, ca și ale celui in-

trat in funcțiune anul 
trecut este dotat cu a- 
paratură de automati
zare la nivelul cerin
țelor actuale. Cazanul 
are un debit de 640 
tone de abur pe oră 
și funcționează la pa
rametrii superiori. 
O importantă lu
crare de artă industri
ală, care atrage atenția, este coșul de fum. 
El are 100 metri înăl
țime. în comparație cu 
primul grup, cel de-al 
doilea a fost montat 
într-un termen 
scurt cu circa 
de zile.

Cu prilejul , 
noi „premiere 
triale", 
montorii si energetici- 
enii de pe șantierul 
Termocentralei din 
Borzești au trimis o 
telegramă Comitetului Central al partidului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. „Această

mai
6 luni

acestei 
indus- 

constructorii,

realizare — se arată în 
telegrama constructo
rilor — încununează eforturile deosebite depuse de întregul nostru colectiv, în frunte cu comuniștii, care au muncit cu abnegație pentru a da viață uneia din importantele prevederi înscrise in actualul plan cincinal, în aceste zile, cînd în întreprinderea tră, la treaga muncii flețire iectul pentru Congres al partidului, sîntem conștienți că, prin punerea în funcțiune a noului grup turbogenerator, ne a- ducem contribuția la traducerea în viață a politicii partidului nostru de industrializare socialistă consecventă a țării".

noastei ca și în în- țară oamenii dezbat cu tnsu- Tezele și pro- de Directive cel de-al X-lea

Telegrame
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit o telegramă prin care Maiestatea Sa Elisa- beta a II-a, regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, mulțumește pentru felicitările adresate cu ocazia zilei. Sale de naștere și transmite caldele Sale urări.
Președintele Republicii Italiene, Giuseppe Saragat, a adresat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, un mesaj în care se spune :Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați trimis cu ocazia zilei naționale și, la rîndul meu, adresez, în numele meu și al poporului italian, calde urări de fericire personală Excelenței Voastre și de prosperitate poporului român.

mesei rotunde „Tineretul
și securitatea europeanăV //

în zilele desfășurat crările mesei de Uniunea din România pe tema tribuția tineretului la realizarea unui climat de pace și securitate în Europa".La întîlnire au participat : Tineretul Liber, Tineretul Socialist și Tî- năra Generație a Partidului Populist din Austria : Tineretul Comunist, Tinerii Socialiști, Tineretul Socialist, Tinerii Social-Creștini și Federația Națională a Tineretului pentru Libertate și Progres din Belgia ; Tine-

de 15—20 iunie a.c. s-au la București (Snagov) lu- rotunde organizată Tineretului Comunist „Rolul și con-
retul Liber German din Berlinul de vest ; Uniunea Tineretului Comunist Dimitrovist din li. P. Bulgaria ; Organizația Unită a Tineretului Democrat din Cipru ; Tineretul Comunist, Consiliul Tineretului, Tineretul Liberal, Tineretul Radical, Tineretul Socialist și Tineretul Partidului Socialist Popular din Danemarca ; Uniunea Tinerilor Comuniști și Federația Națională a Tineretului Socialist din Spania ; Liga Tineretului Democrat, Uniunea Social-Democrată a Tineretului, Uniunea Tinerilor Centriști, U- niunea Tineretului Liberal și Uniunea Centrală a Tineretului Social-

fi

TERMOCENTRALA BORZEȘTI — a cărei putere energetică de 655 Mw întrece cu mult puterea energetică instalată a României din anul 1938
Foto : Gh. Vințilă
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Democrat din Finlanda ; Mișcarea Tineretului Comunist, Tineretul Socialist și Comitetul pentru Relații Internaționale ale Tineretului și Educației din Franța ; Liga Tineretului Comunist, Campania Tineretului pentru Dezarmare Nucleară, Mișcarea Tineretului pentru Eliberare Colonială și Tineretul Liberal din Marea Britanie ; Tineretul Democrat „Lam- brakis" și Tineretul Uniunii de Centru din Grecia ; Uniunea Tineretului Comunist din ,R. P Ungară ; Federația Tineretului Comunist, Federația Tineretului Socialist și Federația Tineretului Socialist al P.S.I.U.P.'tiin Italia ; Tineretul Socialist din Luxemburg ; Liga Tineretului Comunist, Organizația Tineretului Partidului de Centru și Uniunea Tineretului Muncitor din Norvegia ; Federația Tineretului Partidului Muncii, Tineretul Socialist, Tineretul Liberal, Tineretul Democrat-Creștin și Organizația de Tineret a Partidului Socialist Pacifist din Olanda ; Comitetul de Cooperare al Organizațiilor de Tineret din R. P. Polonă : Tineretul Frontului Patriotic de Eliberare Națională și Tineretul Socialist din Portugalia ; Uniunea Tineretului Comunist din Republica Socialistă România ; Tineretul Liber German din Republica Democrată Germană : Tineretul Muncitor Socialist German, Tinerii Socialiști Germani. Tinerii Democrați (Tineretul Liberal), Uniunea Tineretului Sindical, Tineretul Socialist „Die Falken" și Tînăra Uniune din R, F,
(Continuare în pag. a Vil-a)
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Laleaua
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în lunca inundabilă a Mureșului, între localitățile Subce- tate-Remetea și Ditrău (Harghita) botanlștii au delimitat perimetrul unei mari rezervații naturale de lalele pestrițe (Fri- tillaria maleagris), floare cu petale roz-liliachii, declarată monument al naturii. în bazinul floral și silvic, foarte variat, al aceluiași județ, au mai fost Identificate cîteva rezervații de mesteceni pitici și narcise, iar în masivul Harghita — 23 de mlaștini mineralizate cu vegetație specifică, cele mai întinse fiind situate în zona Sîncrăieni, Valea Mijlocie și Mohoș.
Dăunătorii
casei

Se mai găsesc „binevoitori" 
dornici să intervină exact acolo 
unde nu se simte nevoia. Iată 
un exemplu edificator. Constan
tin Perjoiu este căsătorit și are 
un copil. Lucrează pe șantierul 
Întreprinderii de montaje Pi
tești. Vizitat de părinții săi din 
Priboeni (Argeș), de un frate 
(Gh. Perjoiu) electrician în Ca
pitală, însoțit de un unchi (Ion 
Duinea) salariat la C.I.L. Pi
tești, tînărul este sfătuit, apos
trofat si bătut pentru a se des
părți de soție. Motivul invocat 
de acești „apropiați" ai lui Per
joiu este... zdrobitor 1 Adică, 
de ce s-a căsătorit cu o fată 
tocmai din Focșani ? Nu erau 
fete destule în satul lor 1 Men
talitatea acestor oameni, care 
vor să strice o familie, este 
incalificabilă. Totuși, tînărul cap 
de familie a știut să aleagă dem
nitatea. Depășind zona de furtu
nă, corabia navighează mai de
parte.

Pariu fatal

...Am pășit pragul magazinului „Victoria" din Capitală. Ca în orice magazin universal modern, la intrare ni se înmînează „carnetul de cumpărător", care ne va însoți pînă la ieșirea din magazin. Acest amănunt de organizare, căruia la început nu i-am acordat prea mare importanță, a schimbat, fără exagerare, fața magazinului : au dispărut șirurile lungi de cumpărători de Ia raioane și case, deși clienții nu sînt mai puțin numeroși ; acum poți cutreiera sălile de vînzare degajat, comod — fără a mai fi nevoit, ca înainte, să cari maldărul de pachete pe la toate etajele și raioanele. La fiecare compartiment unde ne oprim pentru cumpărături, lăsăm cîte unul din numeroasele tichete ale carnetului, fără a ne ocupa de plata sau ridicarea mărfii. La sfîrșit, am plătit tot ce am cumpărat la una din casele centralizatoare de la parter, iar de la ambalaj am ridicat pachetele, care ne așteptau. Printre cumpărături se afla și un obiect voluminos. La simpla indicare a adresei și achitarea taxei de rigoare, acesta ne-a fost trimis acasă, fără nici o altă bătaie de cap...Un fragment dintr-un reportaj pe care l-am dori real și pe care, fără îndoială, vom avea prilejul să-1 scriem în viitor, probabil chiar într-un viitor nu prea îndepărtat. Pentru că la importantele realizări ale comerțului socialist — pe care cu toții le apreciem la proporțiile reale ale marelui efort constructiv și de dotare — trebuie să se adauge, ca un complement necesar, și organizarea unor servicii de largă și absolută utilitate.Există, la ora actuală, în orice lucrare despre comerțul modern, capitole întregi care se referă la diversele mijloace pe care le folosește acest principal sector al deservirii publice pentru a face vînzarea mai comodă, pentru a aduce mărfurile cit mai la îndemîna celor care le solicită,, ele reprezentînd, în bună parte, o gamă variată de servicii.Avem în față un material ce ne-a fost prezentat la Direcția organizării din Ministerul Comerțului Interior. Este tocmai lista unor asemenea servicii, ce pot fi — cum scrie negru pe alb — introduse în unitățile comerciale și de alimentație publică. Aflăm astfel că există posibilitatea organizării (asupra necesității nici nu mai insistăm, ea înțelegîn- du-se de la sine) unor asemenea activități ca : desfacerea pe bază de comenzi prealabile a produselor alimentare, cu livrarea la domiciliu ; transportul la domiciliu, pe bază de abonament, a laptelui, pîinii, apelor minerale și altor produse alimentare de cerere curentă ; livrarea și montarea în locuință a obiectelor de uz îndelungat (mobilă, obiecte și aparataj electric), desfacerea de mărfuri prin corespondență și altele. Lista acestor servicii a fost elaborată în luna mai a anului... 1965 și, după cum ni s-a precizat la minister, transpunerea

In fapt a tot ceea ce cuprinde stă în competența și putința organelor comerciale locale, a fiecărei unități de desfacere în parte.Ce s-a realizat în răstimpul a 4 ani 7 In București avem 2 (două) case de comenzi pentru produse a- limentare și cîteva magazine care livrează la domiciliu obiecte grele j se mai pot comanda pentru acasă și unele preparate culinare ( există o infimă experiență în domeniul livrărilor prin corespondență. Cîte ceva din tcate cele amintite se mai intîlnește și în alte orașe — Cluj, Brașov, Timișoara, Sibiu. Cam acesta ar fi bilanțul — e limpede, cu totul și cu totul nemulțumitor.Din nevoia firească de i ne menține în cadrul realității trebuie precizat că o parte din serviciile la care ne referim comportă adoptarea unor măsuri mai deosebite, de natură tehnico-materială, ce nu pot face obiectul unei rezolvări de azi pe mîine Altele însă — cum a reieșit din investigațiile noastre — țin ex

comerțului cu organisme specializate, de pildă întreprinderi locale de transport, unități ale' cooperației meșteșugărești și industriei locale etc., care ar putea concura la prestarea respectivelor servicii. Am aminti aici și despre necesitatea readucerii Ia viață a instituției comisionarilor, a acestor ajutoare atît de utile oricărei instituții comerciale, nu numai la florării, ci și în restul rețelei, tn- cepînd firește cu marile deoarece ei pot presta o servicii a căror rațiune stabilită.In final, ne vom opri pe pra serviciilor oferite în magazinelor, care ocupă și important în deservire. Avem și în această privință unele experiențe, forme adaptate specificului unor magazine Dacă ar fi să amintim numai despre autoservire (de altfel, faptul că această formă de comerț nti se extinde în măsura necesară ar merit3 o dezbatere aparte) și tot ar fi suficient pentru a demonstra că ceea ce

magazine, seamă de este binescurt asu- interiorul ele un loc

Rămînerile în urmă din sectorul serviciilor sînt legate și de neînțelegerea spiritului măsurilor luate în ultimii ani pe plan general, de descătușare a inițiativei și lărgire a atribuțiilor forurilor locale ; după cum ele se leagă de practica încetățenită în rîndul diferitelor verigi comerciale de a aștepta rezolvarea tuturor problemelor de sus, de la un for central, de a nu mișca nici un deget — chiar dacă este în interesul public și al organizației respective — fără a cere aprobări peste aprobări. Or, cine poate crede că pentru a organiza desfacerea produselor alimentare pe bază de comenzi prealabile și ridicarea lor ia oră fixă, de exemplu, sau pentru a înființa în marile magazine un mic ghișeu de depozitare a valizelor ori a bagajelor cît timp faci cumpărături este nevoie de vreun ordin al ministrului cornet țului sau de deplasarea pe teren a unei brigăzi speciale de ex- perți din minister ? Sînt chestiuni care pot și trqbuie să-și găsească

ATENTIE LA

„Șoferul
f f ® ® V //de duminica

unN-am insista, dacă ar fi caz cu totul izolat. Tineri și uneori chiar vîrstnici — fac pariuri de-a dreptul copilărești, care se soldează cu urmări grave. Unii pariază că mănîncă atîtea ouă, alții că beau o a- nume cantitate de coniac, bere, etc. Ca Tomas Siscopulos din Galați (str. Saturn 2), tînăr în vîrstă de 24 de ani. El a făcut pariu că mănîncă, într-un timp record, 22 de prăjituri. Nesăbuința l-a costat scump. Enorma cantitate de prăjituri a agravat starea sănătății sale (avea antecedente medicale). In cele din urmă, tînărul a decedat la Spitalul clinic Fundeni. Ce învățăminte desprindeți ?

Unitatea de desfacere
Alimentară obișnuită (unitatea din str. 11 Iunie nr. 51)Alimentară cu autoservire (unitatea nr. 33, cartierul Nițu Vasile)Casa de comenzi „Mercur"

Bang-balangHristu Giogu, brigadier la ferma zootehnică nr. 2 Nuntași (întreprinderea Agricolă de Stat Cogealac-Constanța) a dispus, într-una din zile, ca o turmă de 300 de batal! să fie adăpostită într-un saivan cu o capacitate mult prea mică față de numărul animalelor. Rezultatul : 249 de batal! au murit asfixiați ! Paguba, cum se vede, nu e deloc neglijabilă, după cum nu este de neglijat nici incompetenta „specialistului" în cauză. Dacă se va lăsa la discreția dumnealui tot șeptelul întreprinderii a- mintite... ferma va rămîne doar cu tălăngile. Tocmai de aceea tragem (preventiv) clopotul.
Dat în
urmărire

Organele de miliție din Bacău 
tl urmăresc pe Dumitru Dănilă 
(om de 29 de ani) originar din 
comuna Căiuți. El este condam
nat pentru diferite infracțiuni. 
Judecătoria din Turnu Măgu
rele l-a condamnat la 3 ani în
chisoare pentru înșelăciune în 
dauna avutului obștesc, iar jude
cătoria din Botoșani la 4 ani și 
6 luni, pentru furt. La aceasta 
se adaugă și anii de închisoare 
dați de judecătoriile din Giur
giu, Brăila, Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru înșelă
ciune în dauna avutului perso
nal al cetățenilor. Infractorul 
reușește de multă vreme să se 
sustragă de la dreapta sancțiu
ne a legii. El obișnuiește să se 
angajeze, ca maistru electrician, 
pe diferite șantiere din țară, 
unde lucrează cel mult o lună și 
apoi dispare, pentru a nu fi 
descoperit. Semnalați-i pre
zența.

cu 
„Scînteii

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

Serviciul
1

o raritate
comercial
în comerț

1611 900 6 709
1 433 200 6 792

1 640 000 12 244
Ce rezultă din acest tabel ? Că la casa de comenzi deverul pe metru pătrat este aproape dublu, cheltuielile Ia 1 000 lei desfacere se reduc la aproximativ jumătate, beneficiile sînt de cîteva ori mai mari, iar volumul mijloacelor fixe și viteza de circulație a stocurilor considerabil mai mici. Practic, se vinde mai mult cu cheltuieli mai mici, se obțin indicatori economici superiori, ceea ce se răsfrînge pozitiv atît asupra populației servite, cît și a literatorilor comerciali respectivi.Magazinul „Dioda", care desface prin corespondență, în toată țara, mai bine de o pătrime din totalul vînzărilor sale de piese de schimb pentru aparate electronice, a înregistrat, în primele cinci luni ale anului în curs, o creștere de 42 la sută a deverului, în raport cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Apare deci limpede, cu atît mai mult practicienilor din comerț, că a- vantajele serviciilor pentru cumpărători se împletesc cu efectele pe care le au asupra a însăși activității comerciale. Fără îndoială, nimeni nu-și poate imagina că s-ar sugera ca întregul nostru comerț să se facă Ia domiciliu ori prin corespondență Dar clarificarea direcțiilor, lămurirea orientării de perspectivă în acest domeniu sînt operațiuni care nu suportă amînare.„Să organizăm transportul obiectelor voluminoase la domiciliu e o problemă destul de complicată — ne-au declarat cei doi directori ai I.C.S. „Victoria". Cumpărătorul nu

clusiv de spiritul de organizare șl de inițiativă al unor foruri comerciale, de modificarea mentalității unor lucrători din comerț, mentalitate care vine în contradicție cu optica, cu concepția cadrelor responsabile din Ministerul Comerțului Interior. Tocmai cauzele de această natură vom încerca să le punem în lumină în însemnările noastre.In sprijinul atitudinii de inerție, unele organizații comerciale invocă — culmea ! — necesitatea îndeplinirii sarcinilor de plan, ca și cînd organizarea unor servicii suplimentare ar fi în detrimentul și nu în favoarea îndeplinirii lor. în combaterea acestor afirmații se poate a- duce, drept argument extrem de convingător, însăși experiența existentă, atît de redusă cît este ea. Să analizăm, de exemplu, Casa de comenzi „Mercur", a cărei activitate era privită la început cu reținere. Ea a ajuns să desfacă astăzi, aproape într-un singur trimestru, tot atît cit realiza acum patru ani în 12 luni. Numărul celor care solicită serviciile casei „Mercur" a depășit în momentul de față cifra de 100 000 anual. Prestarea unor servicii complementare actului vînzării nu-și limitează efectul doar la creșterea volumului desfacerilor | în plus, aceste rezultate se obțin în condițiile unor indicatori economici superiori, ale unei rentabilități crescute. Pentru exemplificare am făcut un calcul comparativ al activității din primul trimestru a casei „Mercur" cu aceea a două unități alimentare avînd un dever apropiat, dar forme de desfacere diferite.

la un moment dat greu. totuși realiza atunci cînd există interes și dorința de a acționa.In fond, de la ce trebuie pornit ? Evident, de la criteriile fundamentale de organizare a unei unități comerciale ; ușurarea desfacerii, vînzarea unei cantități mai mari de mărfuri decit cea planificată pe același spațiu și, in același timp (întrucit acești factori se condiționează reciproc), perfecționarea întregului mecanism, Incit sarcina cumpărătorului să fie cît mai comodă, cit mai ușoară — prin simplificarea sistemului de vînzare, a celui de plată și ridicare a mărfurilor, aceasta indoielnic rulajul rilor.Din aceeași listă am extras cîteva categorii de servicii posibil de organizat in interiorul magazinelor, pe care le supunem atenției forurilor ' responsabile, cu atît mai mult cu cît la unele, deja introduse, se pune doar problema extinderii. Avem în vedere, de exemplu, organizarea de demonstrații practice privind funcționarea unor obiecte electrotehnice sau întreținerea unor piese de îmbrăcăminte din materiale noi, organizarea unor secții de preluare a comenzilor pentru confecționarea țesăturilor cumpărate în magazin, acordarea unor consultații de către specialiști ai fabricilor producătoare de bunuri de consum. Sau, de exemplu, în magazinul specializat, cine altul decît un decorator ori arhitect ar putea da unele sfaturi utile celui venit să cumpere mobilă și obiecte de interior?

ne apare se poate

determinînd nerapid al mărfu-primită la M.C.I.

60.90 11 958 25.92 145 000
68,20 4 756 33,28 173 000
39,10 74 100 19,34 84 000

vrea să se desprindă de marfă. Dorește cu tot dinadinsul să o însoțească personal, din momentul în care a achitat-o pînă la ușa apartamentului". „Intr-adevăr — au ținut să ne spună și doi reprezentanți ai conducerii Direcției generale a marilor magazine (forul tutelar al I.C.S. Victoria) — s-a creat la cumpărător o concepție greu de înlăturat". Dar ce are de-a face cerința îndreptățită a oamenilor de a vedea cît mai repede în casă marfa cumpărată (și nu alta decît cea aleasă I) cu defecțiunile organizatorice ale rețelei de desfacere ? Cunoașteți oare vreun cumpărător a cărui dorință arzătoare este aceea de a-și căra televizorul sau frigiderul în brațe, pînă în stradă, de a-1 lăsa în grija copilului pînă aleargă după furgonetă ? Ori aceea de a fugi după instalatorul de antenă, după tehnicianul de televizoare, iar pentru cel mai mic serviciu să fie la cheremul „specialiștilor" care se arată dispuși să-1 ajute ? Situația este similară și la mobilă, iar urmarea — crearea, în jurul magazinelor. a unei zone largi de acțiune pentru „amatorii" ce-și oferă ;n voie „o gamă variată de servicii" la prețuri piperateîntrebăm : înainte de a se spune „nu" a fost luată măcar în discuție, la modul serios, problema în întregul ei, spre a se vedea ce se poate face ? Considerăm că ar fi util ca de pe acum să se aibă in vedere, pe baza unor prevederi concrete, modalitățile de colaborare a
LA LOTO O nouă tragere

rezolvare la nivelul fiecărei organizații comerciale, chiar a șefului de unitate. Dar pentru aceasta trebuie să fie limpede că rolul comerțului nu este doar acela de simplu intermediul între pro- ducțio și consuni. Actul comercial are un conținut mult mai larg, el incluzind și acele elemente de natură să atragă pe cumpărători, să le ușureze procurarea mărfurilor, în rîndul multorDin păcate însă, ... _______ _______conducători de unități a căpătat o largă circulație ideea „mersului de la sine" „De ce să mă complic, pregătind comenzi prealabile pentru oră fixă — ne declara șeful unității cu autoservire blicii — cînd așa ?"Rîndurile de pune în atenția forurilor responsabile problema gamei de servicii prestate de către comerț, ca unul din aspectele importante ale ridicării nivelului de deservire. Intrucît rezolvarea ei este de foarte mult timp tărăgănată, recomandările Ministerului Comerțului Interior făcute forurilor locale rămînînd. cum s-a văzut, în bună parte fără eficiență, considerăm că ar fi util ca organele comerciale, pe toate verigile, să analizeze în amănunt posibilitățile existente nu numai în Capitală, ci și în celelalte orașe ale țării, dimensionînd, pe această bază, cadrul în care să se acționeze atît în prezent, cît și în perspectivă. In găsirea soluțiilor corespunzătoare este absolută nevoie să se pornească de la combaterea opticii greșite privind limitarea artificială a deservirii în comerț, de la ideea că serviciile solicitate acestui sector sînt o necesitate. o componentă a actului comercial, una din condițiile de ridicare a întregii activități pe o treaptă calitativ superioară.

declara șeful unității nr. 259 din bd. Repu- marfa se vinde șifață au menirea de a

Maria BABOIAN 
Mihai IONESCU

Noi hoteluri la Mamaia Foto : Agerpres

Dincolo de ritmul alert al cotidianului, în clipele de răgaz, e- xistă o preocupare cvasi generalizată a sezonului estival : ce facem simbătă, unde vom fi duminică 7 Tot ritmul activității noastre se deplasează brusc, în aceste zile, spre universul odihnei, pe care îl denumim simplu : munte, mare, pădure, iarbă verde. Ne îndreptăm spre el în funcție de preferințe, cu mijloacele de care dispunem : unii cu trenul, alții cu autocarele O.N.T., alții la volanul turismului propriu. Acestora din urmă — în mare majoritate „șoferi de duminică" — le-am dedicat însemnările de față, rezultat al unor raiduri pe cîteva șosele turistice, în compania unor lucrători ai Inspectoratului General al Miliției.Filmul celor peste 1500 de kilometri parcurși pe cîteva din principalele șosele turistice — spre Valea Prahovei, Buzău, litoral — se compune din zeci și sute de secvențe, din care decupăm cîteva cadre.O mașină — după ce trece prin comuna Otopeni cu o sută pe oră, iar dincolo de aceasta, cu o sută- douăzeci, după ce face un adevărat slalom peste porțiuni de șosea în reparație, cu ieșiri si reintrări în coloana compactă de vilegiaturiști motorizați — este oprită. Un scurt dialog :— De ce nu respectați viteza legală ?— Vai, despre ce încălcare poate fi vorba ? E enervant să mergi atît de încet. Doar n-am lovit pe nimeni — răspunde Sofia Toma. devenită subit, din pașnic lucrător în comerțul exterior, un as al vitezei. Limitările de viteză au scopul de a feri viața cetățenilor, pentru că după ce a fost lovit cineva regretele sînt tardive și inoperante.— Alo, Alo, 380 1 Aici 324. Revenim cu amănunte despre accidentul de la Prunișor...Ne-a părut rău că mesajul undelor ne-a parvenit după plecarea contravenientei. Iată pe scurt relatarea : Vasile Ilie, la volanul unui turism condus cu viteză excesivă, n-a mai putut frîna. a intrat în bariera de cale ferată CFR Prunișor. județul Mehedinți, a depășit-o și a ajuns printre roțile unui vagon al acceleratului de Timișoara. Rezultatul i trei morti.Ștefănești-Argeș. In fața mașinii conduse cu maximă viteză de ing. A. Grigorescu a apărut subit un pieton. O frînare, o întoarcere de volan. Dar e prea tîrziu. Cîteva salturi peste șanț și mașina se proptește într-un copac. Bilanț provizoriu : trei grav răniți, o mașină avariată. Am stăruit ceva mai mult asupra acestui aspect, deoarece beția vitezei își consemnează în continuare urmările, situîndu-se pe primele locuri ale statisticilor de accidente grave..Pe parcursul raidului nostru am putut observa frecvent cum dintr-o grabă prost înțeleasă conducătorii auto nu-.păstrează între vehicule o distanță suficient de mare, corespunzătoare spațiului de frînare necesar la viteza respectivă. Această încălcare a prevederilor de siguranță a circulației este de multe ori dublată și de alta nu mai puțin gravă prin consecințele ei. Cei mai grăbiți dintre grăbiți sînt dornici să evadeze din coloană. O fac fără să semnaleze corect că intenționează să schimbe direcția, adică să depășească. Semnalizează prea tîrziu, în momentul efectuării depășirii, fără să se asigure, derutînd pe cei din spate. Urmările : tamponări uneori foarte grave. în ultima duminică s-au înregistrat cîteva accidente la depășiri neregulamentare, din fericire soldate doar cu stricăciuni ale mașinilor.Se impune o atitudine mult mai fermă împotriva acestor manifestări evidente- de iresponsabilitate din partea unor conducători auto, începători sau șoferi vechi fără experiență. deoarece se urcă la volan o dată, de două ori pe săptămînă, provoacă nu numai perturbări în circulație, dar și grave accidente. Respectarea prevederilor de siguranță a circulației este o problemă de etică cetățenească. Dar în același timp se impune un control mai exigent și o sancționare severă a unor astfel de abateri, care în nici un caz n-au dreptul să fie subestimate. Nu putem să nu remarcăm efortul organelor de circulație în acest sens, dar nu încape îndoială că un activ voluntar mai numeros ar putea da și aici o contribuție substanțială.încercați, conducători auto, ca înainte de a pleca la drum să dați

răspuns la o întrebare : vă cunoașteți bine mașina ?...Rămas în Ploiești-Cîmpina, tat pe marginea să facă semn mașinilor ce defilau prin fața lui. Una. două, trei... zece, în sfîrșit, una se oprește. Șoferul regretă, nu are tipul de piesă căutată. Mai trec vreo două-trei duzini de mașini, opresc două, trei dintre ele. In cele din urmă, apare un șofer mai bine dotat, mai priceput și repune în circulație mașina.Fără îndoială că pana automobilului amintit, ca și cea a mașinii conduse de inginerul Ion Dobrescu pe șoseaua București-Constanța, ar fi putut fi înlăturate în cîteva minute de mecanicul asistenței rutiere A.C.R. Dar ia-1 de unde nu-i. Am . întîlnit vreo trei, între București și Predeal, alti trei între București și Constanta, in apropierea unor stații de benzină. Se plictiseau moțăind la umbră, „la punctul fix". Așa au dispoziție : să stea și să aștepte solicitarea prin telefon sau să fie chemați prin alt mijloc.Dar care să fie acest mijloc ? Pe trasee, semnele indicatoare sînt încă rare, iar despre activitatea serviciilor de asistență rutieră și depanare nu apare aproape nici o reclamă. Dacă ai ghinionul să ai nevoie de asistentă rutieră undeva pe la jumătatea distanței dintre Constanța-Vadul Oii sau Slobozia-Glurgeni, poți să socotești ziua de odihnă pierdută. De ce ? Trebuie să rogi pe cineva să-1 anunțe pe depanator — asta înseamnă aproape o oră, cu condiția ca acel cineva să nu uite — și mecanicul să fie dispus să vină, cale de treizeci-patruzeci de kilometri, pentru o singură depanare. Mecanismul asistenței rutiere, al deservirii autoturiștilor este pasibil de îmbunătățiri. Aviz expres deci pentru A.C ’L și UCECOM.Cîți dintre automobiliști au trusa ae prim ajutor și triunghi reflectorizant (pentru semnalizarea mașinii pe șosea, dacă a rămas în pană noaptea). Fără pretenție de precizie statistică a acestui sondaj duminical, vom arăta că din cei 84 de conducători auto chestionați, aveau truse medicale și doar doi triunghi reflectorizant. Chiar atît de puțin țin unii la viața lor, la securitatea propriului vehicul ?...întunericul a coborît peste șosele. Caravanele de mașini ale odihnei se retrag în viteză spre oraș. Atenție conducători auto, atenție pietoni I Este momentul cînd unele neajunsuri pot fi provocate de nepriceperea în folosirea luminilor. Cei mai multi le folosesc corect, incomparabil mai multi decît cu un an, doi, în urmă. Dar atît pe Valea Prahovei, cît și pe „Șoseaua litoralului" am întîlnit destul de mulți dintr-aceia care nu reduc faza atunci cînd trebuie. Alții orbesc și cu faza redusă, fiindcă farurile sînt dereglate sau prost montate și în loc să asigure vizibilitatea pe drum a- runcă conul lor de lumină pe pafbfi- zele vehiculelor ce le vin în întîm- pinare. Rezultatele pot fi din cele mai triste. Intr-o singură zi două accidente grave — un autocamion și un autoturism serios avariate din cauza orbirii.In încheierea celor 24 de ore petrecute pe traseele turistice de mare afluență, ar fi nedrept să nu spunem cîteva cuvinte și despre educatorii cu bastonașul vărgat de pe șoselele noastre — lucrătorii miliției. Cu „cărăbușii" lor albaștri, pe motociclete sau la diferite puncte fixe, au încercat să fie atotprezenți. Au avut și sprijinul activului de voluntari. Chiar duminica trecută, cu sprijinul acestui activ au putut fi depistați cîțiva corigenți Ia regulile bunei cuviințe pe șosele cător auto Mărășescu, 1 PH 1 205).A fost o vară, care n-a ximum șoselele. Traficul intern și internațional turistic abia începe. Atenție sporită la pregătirea excursiilor. la starea vehiculelor. Am dori ca observațiile noastre din acest raid să fie un semnal, în primul rînd pentru automobiliști, dar și pentru organizatorii circulației pe marile trasee turistice. De ei depinde ca deplasările, mai ales cele duminicale, să constituie cu adevărat un prilej de odihnă și de destindere.

pană pe șoseaua Adam G. s-a pos- șoselei și a început

numai 40

fără la
zi

și chiar permis volanulacestui
un condu- (Constantin turismuluiînceput deasolicitat încă îa nia-

Al. PLAIESU 
Const. PRIESCU

cu premii înLa 24 iunie a.c. va avea loc o nouă tragere excepțională Loto cu premii în apartamente, după o formulă la care se atribuie în număr nelimitat a- partamente cu 3 camere (confort gradul I) și diferența în numerar pînă la suma de 125 000 lei ; apartamente cu 2 camere (confort gradul I) și diferența în numerar pînă la suma de 100 000 lei.La 8 categorii se atribuie premii fixe în numerar de 10 000 lei, 5 000 lei, 1 000 lei ș.a., în număr nelimitat.Pentru stabilirea numerelor

apartamentecîșttgătoare se vor efectua 5 extrageri de cîte 12 numere din 90 însumînd în total 60 de numere.Se va participa cu bilete de 10 15 și 25 lei. Biletul seria N de 25 lei permite participarea la toate extragerile.Noua formulă a tragerii excepționale Loto din 24 iunie sporește șansele de cîștig. Este într-adevăr o frumoasă șansă să Intri în posesia unui nou apartament cu numai 10 lei.Alte amănunte se pot obține la agențiile Loto-Pronosport.
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La intrarea In Sibiu, mai 
exact în comuna Șelimber, 
am avut o pană de cauciuc. 
Șoferul m-a asigurat că în 
cinci minute va accelera 
din nou.

— Cît faci dumneata 
pana, eu dau o raită prin 
hectarele C.A.P.-ului.

Am încălțat cizmele de 
cauciuc și am luat-o în sus, 
așa, aiurea. Exact după 
cinci minute am auzit 
claxonul mașinii, semn că 
ne puteam continua dru
mul. Ceea ce întâlnisem în 
plimbarea mea pe pămîn- 
tul C.A.P.-ului din Șelim- 
ber m-a făcut să nu răspund la apel. Am bătut în 
lung și-n lat 5 hectare de 
pămînt cultivat cu varză, 
hectare cu roșii, hectare cu 
morcovi, cu ceapă, cu car
tofi de vară... Toate legu
mele erau ascunse printre 
buruieni mai înalte decît 
prazul oltenesc. Deși in 
fișa mea personală scrie 
că eu sînt ateu, mi-am fă
cut cruce cînd am văzut 
prăpădul legumelor. Se 
aduc legume în Sibiu de la sute de kilometri și aici...

Am ajuns în Sibiu. Ii fac 
un ocol cu mașina. Multe 
străzi sînt brăzdate. Cu
noașteți problema. E la or
dinea zilei. Unii pavează, 
alții dezpavează. întreb un 
reparator de drumuri care 
servea, în pauza de prînz, 
o bere la o bodegă.

— Județul ăsta are ca
riere de piatră 1

Cu spuma pe mustață îmi 
răspunde „Inhh !".

— în gară am văzut pia
tră adusă cu vagoanele 
tocmai de la Huedin. Dacă 
aveți piatră, cum zici dum-

neata, de ce o aduceți toc
mai de acolo ?

— Ghici!
N-am putut să ghicesc și 

a trebuit să plătesc o bere. 
O sticlă de bere adusă toc
mai din Australia ori alt 
continent îndepărtat. Si am 
băut bere străină rezemați

vor avea asigurată vînza- 
rea.
logul 
cizme greu 
vor face pantofi, 
pantofii existenți 
dale romane.

Întreprinderea 
trială de stat „13

Răspunde merceo- 
de sector. Din 

vandabile se 
iar din 
— san-indus- 
Decem-

nu știm cum o să ieșim din încurcătură.
— Dați-i bătaie, dacă o 

să cîștig la Loto, vă cum
păr eu mărfurile pe care 
le faceți fără bază de des
facere. Rugați-vă să cîștig la Loto.

încredințat că se vor

Bună dimineața!
Vă salut din

dinde... fabrica de bere 
Sibiu.

Am aflat 
unitățile 
tul și-n 
ridicata 
greu vandabile în valoare 
de trei milioane și ceva. 
S-a făcut un plan de mă
suri. Pardesiele și ragla
nele, după niște retușuri, 
vor fi modernizate. Se va 
analiza posibilitatea con
fecționării de sacouri din 
stofe care se pretează și

înapoi că cu amănun- 
depozitele cu 
zac mărfuri

de Micuță TĂNASE

brie" din Sibiu are plan de 
export 53 330 000 lei (arti
cole de marochinărie și. 
încălțăminte). Muncitorii 
lucrează în plin. Depășesc și planul. Dar, pînă în pre
zent, din plan s-au con
tractat doar 19 810 000 lei. 
L-am întrebat pe director :

— Care sînt cauzele ne- 
contractărilor la nivelul 
planului ?

— Nu cunoaștem. Noi ne 
facem datoria. Deocamdată

ruga pentru mine, i-am pă
răsit.

Am împrumutat de la o unitate militară un 
amfibie. și 
șantierul 
ziare că 
prindere

— Nu 
prindere 
—’ mi-a adus la cunoștință 
șeful șantierului. Facem o 
fabrică de piese auto.

— După cum sînt infor
mat, ați făcut construcții

tanc pe 
din

am ajuns 
unde știam 

se ridică o între- 
de reparații auto, 
mai facem între- 
de reparații auto

și montaje pînă acum de 
vreo 14 milioane pentru o 
I.R.A.

— Modificăm totul. Mu
tăm pereții, ferestrele, 
plafoanele, acoperișurile, 
iar zidurile care erau pe 
verticală le schimbăm pe 
orizontală. Lucrarea a fost 
trecută de la M.T.A.N.A. 
la M.I.C.M.

— Am văzut că ați ridicat și o stație de spălare și 
decaparea mașinilor. Cu 
asta ce faceți 2 în deviz 
văd că are o valoare de 
aproape un milion.

— Noul proprietar nu 
vrea s-o ia. Nu vrea să ia 
nici grupul de primire și predare a mașinilor (și asta 
costă cîteva sute de mii). 
Nici depozitul de cau
ciucuri, nici pe cel de oxi
gen... Sînt o seamă de 
construcții ridicate și care 
deocamdată nu au proprie
tar. Au costat milioane și nu știm ce să facem cu ele.

— Faceți centre de răco
ritoare I Dar drumurile 
pînă la șantierul dumnea
voastră, de ce sînt atît de 
impracticabile ? Abia am 
ajuns aici cu tancul amfi
bie.

— E o strategie a noas
tră. Am stricat drumurile 
ca să nu poată pătrunde 
aici nici un control. Nici 
măcar „Reflectorul", 
vadă harababura.

ca săP.S. Am sărit Rîmnicu Vîlcea cauza hopurilor de pe șoseaua care traversează Dealul Negru mereu în rep.arație. Mă voi opri în orașul cu salbă de stațiuni Ia întoarcere.

peste din
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ACTIVITATEA DELEGAȚIEI PARTIDULUI NOSTRU LA CONSFĂTUIREA DE LA MOSCOVA SE BUCURĂ DE APROBAREA DEPLINĂ A COMUNIȘTILOR ROMÂNI, A ÎNTREGULUI POPOR

Cerința supremă 
a zilelor noastre

Constantin DRĂGOESCU
prim-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.

Ceea., ce m-a impresionat în mod deosebit citind cuvintările rostite în cadrul lucrărilor Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești a fost sugestiva imagine conturată de ele a amplorii cres- cînde a forțelor sociale care în întreaga lume desfășoară o luptă eroică, plină de abnegație pentru libertate, independență, democrație și progres social. Am putut înțelege astfel cît de arzătoare este necesitatea unirii într-un singur șuvoi a uriașelor forțe sociale ale contemporaneității care se ridică împotriva imperialismului, ca o condiție esențială a obținerii unor succese hotărîtoare în lupta pentru transformarea revoluționară a societății, pentru menținerea și întărirea păcii.într-adevăr, una din realitățile caracteristice ale lumii contemporane, în care au loc transformări înnoitoare fără precedent prin amploarea. Profunzimea și ritmul lor. o consti- . aie puternica înfruntare pe plan mondial între forțele progresului social și păcii și acelea ale reacțiunii și imperialismului. Lupta dintre a- ceslr forțe reprezintă factorul monk 11 dezvoltării societății, de des- ■. rea ei depinzînd înaintarea sau■ul umanității, pacea sau răz- Tocmai de aceea este întru to- ireptățită sublinierea din docu- J final ai Consfătuirii de la ■va potrivit căreia situația actu- ,! . clamă unitatei de acțiune a co- tilor, a tuturor forțelor antiim- Iste în vederea desfășurării u- ensive mai largi împotriva im- ț lsmului, împotriva forțelor re- ii și ale războiului, folosin- la maximum toate posibilitățileeaga evoluție a evenimentelor ma internațională din ultimele ii confirmă că, în pofida carac- i complex, uneori contradicto- l procesului dezvoltării sociale, eristica fundamentală a aces- > constituie creșterea continuă elor antiimperialiste, superiorilor pe arena mondială, faptul dispun de capacitatea de a res- acțiunile imperialismului, de nita sfera de manevră și a-i da rip.jLa cuvenită. Condiția ca această capacitate să se exercite în toată plenitudinea ei o constituie unitatea frontului antiimperialist. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — „hotărîtoare pentru obținerea de noi victorii în lupta împotriva imperialismului, pentru libertate și progres social, pentru asigurarea păcii și securității internaționale este unitatea tuturor forțelor revoluționare, progresiste, din fiecare țară, solidaritatea întregului front antiim- perialist — cea mai mare forță social- politică progresistă cunoscută în istoria omenirii. Aceasta este cerința supremă a zilelor noastre".Este, fără îndoială, unul din meri
tele consfătuirii faptul că. pornind de
(Urmare din pag. I)proc, respectării independenței și egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor partide — formulîndu-se cu claritate ideea că respectarea riguroasă a acestor principii este condiția necesară a dezvollării colaborării tovărășești între partide, a întăririi unității mișcării comuniste.Așa cum este bine cunoscut, parti ■ dul nostru a militat și militează cu perseverență pentru promovarea și aplicarea efectivă a acestor principii, le așază cu consecvență la temelia tuturor legăturilor sale, atît de ample și în necontenită dezvoltare, cu celelalte partide — înseși practica, experiența demonstrînd că ele constituie chezășia bunelor raporturi de colaborare frățească.Prezintă, de asemenea, o deosebită însemnătate Înscrierea clară în documentul consfătuirii a principiului că toate partidele comuniste sînt egale in drepturi și își realizează coordonarea acțiunilor în mod liber consimțit, fără existența unui centru conducător.Partidul nostru acordă cea mai mare importanță faptului că documentul consfătuirii arată cu claritate că neparticiparea unor partide Ia consfătuire nu trebuie să împiedice legăturile frățești și colaborarea dintre toate partidele comuniste, fără excepție, subliniindu-se totodată hotărîrea pârtiei panți lor la consfătuire de a acționa împreună cu acele partide care nu sînt reprezentate. în a- cest fel, o dată cu importanța practică a faptului că se menține deschisă calea pentru găsirea mijloacelor de normalizare a relațiilor și întărire a unității între toate partidele comuniste — ceea ce corespunde, intereselor apropierii și depășirii fenomenelor de sciziune — este de relevat aspectul principial, respectiv ideea că diversitatea pozițiilor, dreptul suveran al partidelor de decizie proprie nu afectează și nu trebuie să afecteze unitatea.Pornind tocmai de la necesitățile stringente ale restabilirii unității, partidul nostru și-a exprimat regretul că în desfășurarea lucrărilor consfătuirii, înt.r-0 serie de intervenții, s-au adus acuzații și s-au făcut procese de intenție unor partide comuniste și muncitorești. Așa cum a demonstrat viața, divergențele nu-și pot găsi soluționarea prin punerea în discuție a partidelor, prin criticarea lor în foruri externe.în această ordine de idei, trebuie subliniat ca unul din principalele aspecte pozitive ale documentului faptul că el nu cuprinde condamnări, 

la considerentul că actuala situația social-politică din lume permite ridicarea pe o treaptă nouă a luptei antiimperialiste, a adresat tuturor comuniștilor, tuturor adversarilor imperialismului, tuturor celor care sînt hotărîți să lupte pentru pace, libertate și progres chemarea de a-și uni eforturile cu cele ale partidelor comuniste pentru înfăptuirea de acțiuni comune.Consider de mare importanță faptul că în documentul principal al consfătuirii se exprimă hotărîrea comuniștilor de a face tot ce le stă în putință pentru a se realiza o mai mare înțelegere reciprocă între numeroasele și diferitele curente și mișcări antiimperialiste, finind seama de specificul acestora, respectîn- du-le autonomia, inițiind forme de acțiune alese pe baza liberului con- simțămînt și de comun acord.Sînt încredințat că respectarea și aplicarea consecventă a metodelor democratice în pregătirea și înfăptuirea pe toate planurile a unor acțiuni comune vor avea un rol important în apropierea și întărirea colaborării diferitelor detașamente ale frontului mondial antiimperialist. A- ccasta ar avea, totodată, o însemnătate hotărîtoare pentru creșterea influenței și a forței de mobilizare a mișcării comuniste, știut fiind că ea nu acționează izolat, ci reprezintă o parte integrantă a largului front antiimperialist mondial, detașamentul său cel mai călit și mai înaintat. Din evoluția istorică postbelică reiese de altfel cît de important este pentru mișcarea comunistă să aprecieze just raportul de forțe pe plan mondial, să nu ignoreze caracterul dăunător al lipsei de unitate în lupta antiimperialistă și să depună eforturi perseverente pentru a-și întări colaborarea cu toți factorii interesați în lupta antiimperialistă. tn unele țări, tocmai această lipsă de u- nitate, faptul că partidele comuniste n-au dat atenția cuvenită mobilizării tuturor forțelor capabile să se ridice în apărarea intereselor vitale ale poporului au dus la eșecuri. De altfel, împărtășind concluziile care decurg din propria experiență, delegații a numeroase partide frățești au subliniat de la tribuna Consfătuirii partidelor comuniste și muncitorești necesitatea ca azi, mai mult de- cît oricînd, comuniștii să renunțe la orice manifestare de îngustime și sectarism. să militeze neobosit pentru unitatea de acțiune a forțelor antiimperialiste, în scopul promovării idealurilor păcii, libertății și progresului omenirii.Dialectica dezvoltării sociale relevă pregnant strînsa corelație dintre coeziunea mișcării comuniste și unitatea frontului antiimperialist mondial. Fiind cea mai importantă, forță socială a contemporaneității, factor esențial al progresului social, mișcarea comunistă își poate realiza sarcinile istorice care-i revin în unirea și dinamizarea forțelor antiimperia
blamări sau atacuri directe la adresa altor partide.în document este în mod just subliniată importanța unității țărilor sistemului socialist mondial — necesitate primordială și hotărîtoare pentru ca sooialismul să-și exercite din plin forța în desfășurarea vieții internaționale, în lupta antiimperialistă. Pornindu-se de la caracterul istoric al procesului de dezvoltare a relațiilor internaționale socialiste. în document se înscrie că dezvoltarea acestui proces presupune respectarea riguroasă a principiilor internaționalismului proletar, suveranității, egalității și neamestecului în treburile interne. ajutorului și sprijinului reci

M steagul luptei antiimperialiste, 
pentru întărirea unității mișcării comuniste!
proc — principii pe care însăși viața le-a consacrat și le-a verificat ca fiind cheia unor bune raporturi, de încredere și stimă reciprocă, de apropiere și reală prietenie, baza reală și trainică a unității.Este, de asemenea, întru totul justă, necesară și binevenită afirmarea principiului că divergențele care a- par între țările socialiste, generale de cauze variate, pot și trebuie să fie soluționate cu succes pe baza internaționalismului socialist, pe calea discuțiilor tovărășești și a colaborării frățești liber consimțite.în mod statornic, neabătut, partidul nostru s-a pronunțat și se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, așază întărirea acestei prietenii în centrul întregii sale activități internaționale, al politicii externe a statului. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită cu prilejul recentelor alegeri, „nutrim cele mai calde sentimente de prietenie față de popoarele Uniunii Sovietice — marea noastră vecină — față de comuniștii sovietici; vom face totul pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării intre cele două țări și par- 

liste, în măsura în care asigură unitatea propriilor ei rîndun sub steagul marxism-leninismului și internaționalismului proletar Felul in care fiecare partid frățesc răspunde acestui imperativ major ilustrează concludent spiritul său de răspundere față de destinele cauzei mondiale s socialismului și păcii.Este o realitate verificată de-a lungul întregii dezvoltări istorice că unitatea și coeziunea au conferit partidelor comuniste o forță invincibilă, de care s-au lovit neputincioase toate asalturile reacțiunii. Dimpotrivă, cercurile imperialiste au putut să-și intensifice acțiunile, să treacă la ofensivă ori de cîte ori în rîndu- rile mișcării comuniste s-au manifestat disensiuni, tendințe de dezbinate; Aceasta mă determină să-mi _afirm a- cordul deplin cu ideea formulată în documentul principal al consfătuirii privind necesitatea unor eforturi ho- tărîte și permanente din partea tuturor partidelor pentru ridicarea la un nivel mai înalt a unității mișcării comuniste, ca o condiție majoră pentru sporirea contribuției acesteia la rezolvarea problemelor care stau în fața popoarelor.Interesele fundamentale ale clasei muncitoare internaționale, ale tutu
Comuniștii sînt în același timp 

patrioți și internaționaliști

Ing. C. SAVA
directorul Combinatului petrochimic din Pitești

Citind documentul final al Consfătuirii de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești, am găsit numeroase idei pe care eu. în calitate de comunist și om al muncii crescut și educat de Partidul Comunist Român, le consider juste și folositoare pentru dezvoltarea mișcării revoluționare din lumea de azi. Aș dori să mă opresc doar asupra cîtorva dintre ele, care mi-au reținut în mod deosebit atenția.Consider pozitiv faptul că în document se relevă raportul strîns care există între funcția și sarcinile naționale și cele internaționale ce revin partidelor comuniste din țările care făuresc orînduirea nouă. „Dezvoltarea cu succes a economiei naționale și perfecționarea relațiilor sociale, progresul multilateral al fiecărei țări socialiste corespund atît intereselor poporului din țara respectivă, cît și intereselor cauzei generale a socialismului" — se spune în acest- document, ceea ce este perfect adevărat.Fiecare partid comunist este emanația clasei muncitoare, a poporului din mijlocul căruia s-a născut; lui îi revine rolul — așa cum se spune în document — de stegar al adevăratelor interese naționale, forța și influența sa fiind direct legate de capacitatea de a se identifica cu aceste interese, de a le promova cu succes, în același timp, fiecare partid comunist este o parte componentă a mișcării comuniste internaționale, a frontului mondial antiimperialist. El își aduce contribuția la cauza generală a socialismului tocmai prin activitatea pe care o desfășoară pentru 
tide. Sintem, de asemenea, animați de dorința sinceră de a face ca relațiile cu popoarele și partidele statelor socialiste vecine — Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria — să devină tot mai trainice și puternice. Avem aceleași sentimente și față de popoarele Cehoslovaciei, Poloniei, Republicii Democrate Germane și Albaniei — țări socialiste cu care dorim să dezvoltăm cele mai bune relații de colaborare și prietenie. Ne leagă o caldă prietenie față de poporul Chinei — marea țară socialistă din Asia — față de comuniștii chinezi și dorim să dezvoltăm tot mai mult prietenia și colaborarea dintre partidele și țările noastre. Aceleași sentimente purtăm po

poarelor Republicii Democrate Vietnam, Republicii Populare Democrate Coreene și Republicii Populare Mongole — țări socialiste din Asia, de care sintem legați prin bune relații de prietenie și colaborare, pe care dorim să le dezvoltăm și în viitor. Pentru Cuba, prima țară socialistă de pe continentul american, nutrim, de a- semenea, o sinceră simpatie tovărășească și dorini ca relațiile dintre partidele și popoarele noastre să se dezvolte continuu. Adresăm tuturor popoarelor din țările socialiste cele mai vii urări de succes în munca pe care o desfășoară pentru făurirea societății noi, pentru împlinirea idealurilor de progres ale maselor, pentru cauza socialismului și comunismului".Un loc important în cadrul lucrărilor consfătuirii l-a ocupat problema tratării juste a raportului dintre factorul național și cel internațional in activitatea partidelor. Sinteza părerilor exprimate își găsește expresie in documentul consfătuirii, care subliniază ideea unități; inseparabile a acestor laturi ale activității partidelor, subliniind că răspunderea națională și internațională 
a partidelor comuniste este indivizi- 

ror forțelor progresului cer ca, prin întărirea coeziunii ei, mișcarea comunistă să acționeze tot mai dinamic ca principalul factor al unității frontului antiimperialist. Intărindu-și u- nitatea, mișcarea comunistă și muncitorească își va putea realiza rolul de forță socială de avangardă în dezvoltarea societății contemporane, în lupta pentru pace și socialism Progresele realizate în atingerea acestui țel vor fi cu ații mai mari cu cît va găsi înțelegere adevărul de necontestat pe care Partidul Comunist Român și alte partide frățești îl subliniază neobosit, și anume că, în cadrul istoric actual, unitatea și solidaritatea internaționalistă, de care are atîta nevoie mișcarea comunistă, se pot clădi numai pe temelia respectării stricte a principiilor fundamentale ale relațiilor dintre partidele frățești.Este pentru fiecare comunist român un motiv de satisfacție faptul că prin întreaga sa activitate, atît pe plan intern, cît și . în domeniul politicii externe, Partidul Comunist Român aduce o contribuție efectivă, permanentă la lupta forțelor revoluționare și progresiste de pretutindeni, la întărirea frontului antiimperialist, în numele cauzei progresului și a păcii.

cucerirea puterii de către clasa muncitoare și aliații săi în țările capitaliste, prin modul cum desfășoară cu succes construcția socialistă în țările în care exercită rolul de forță conducătoare a întregii societăți. Tot ce se realizează, în fiecare tară socialistă, întregul ei potențial material și moral-politic servește ridicării nivelului de trai material și spiritual, propășirii și înfloririi națiunii respective și. în același timp, vine în sprijinul diferitelor detașamente ale clasei muncitoare, ale tuturor forțelor antiimperialiste, luptătoare pentru progres și pace. Cu cît fiecare țară socialistă este mai puternică, mai înfloritoare, cu atît crește forța sistemului mondial socialist, cu atît sporește capacitatea ei de a coopera cu celelalte țări socialiste, se întărește puterea de atracție a socialismului. Pornind de la aceste adevăruri, partidul nostru ne educă pe noi, comuniștii, pe toți oamenii muncii, în permanentă în convingerea că, dezvoltînd industria, agricultura, știința, ridicînd nivelul de trai al poporului, perfecționînd relațiile sociale și adîncind democrația socialistă, ne îndeplinim o înaltă îndatorire națională. Totodată, prin aceasta ne îndeplinim și principala îndatorire internațională, ne aducem contribuția la întărirea bazei materiale a, solidarității internaționale a frontului antiimperialist, dăm internaționalismului un conținut profund și concret.Ideea îmbinării organice, de nedesfăcut, a intereselor naționale cu cele ale cauzei generale a socialismului, a patriotismului și internaționalismu
bilă, că marxist-leniniștii sînt în a- cclași timp patrioți și internaționaliști, respingînd atît îngustimea națională, cit și negarea sau subestimarea intereselor naționale, precum și tendința de hegemonism Partidele comuniste — proclamă pe bună dreptate documentul — sînt stegarii adevăratelor interese naționale.Aceasta a fost și este poziția fermă, de nezdruncinat a Partidului Comunist Român. Așa cum a subliniat în cuvîntarea sa la consfătuire tovarășul Nicolae Ceaușescu, „fiind comuniști români, noi sîntem apărători hotăriți ai intereselor naționale ale poporului nostru, nu precupețim nimic pentru a asigura edificarea 

socialismului în România — și, in același timp, ne aducem întreaga contribuție la întărirea forțelor mondiale ale socialismului, la întărirea pozițiilor comunismului în lume. Tocmai ca internați naliști, noi sîntem pentru înfăptuirea deplină și in lap! a egalității intre națiuni, intre partide".Cu prilejul consfătuirii s-au exprimat opinii variate, s-au manifestat unele puncte de vedere diferite. A- ceastă diversitate a părerilor s-a manifestat și în problema semnării documentului. După cum este știut, unele partide l-au aprobat în întregime, arătînd că-1 găsesc întru totul corespunzător. Altele, între care și partidul nostru, l-au aprobat, rele- vînd totodată unele neajunsuri și lipsuri ale documentului ; altele au semnat numai unele capitole ale sale ori și-au rezervat dreptul de a se pronunța mai tîrziu, după sesiuni ale organelor lor de conducere.Fără îndoială, aceasta nu trebuie să impieteze cu nimic asupra dezvoltării ulterioare a relațiilor, a intereselor unității. Poziția partidului nostru, exprimată cu cea mai mare claritate la consfătuire, este că trebuie 

lui este pentru noi un puternic stimulator, un permanent imbold de a munci mai bine, de a îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin, de a ne angaja mai ferm și mai entuziast la realizarea programului de desăvîr- șire a construcției socialiste, cuprins în Tezele și proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea.Din cele de mai sus reiese și modul în care concepem noi răspunderea națională și internațională a fiecărui partid comunist, problemă la care se referă de asemenea documentul, Primind din partea partidului și clasei muncitoare mandatul de a le conduce pe drumul bunăstării și civilizației socialiste, fiecare partid comunist din țările socialiste răspunde în fața acestora pentru felul cum își aduce Ia îndeplinire acest mandat ; totodată, prin felul curn realizează tot ce depinde de el pentru progresul cauzei socialismului în țara respectivă răspunde și față de clasa muncitoare internațională, față de mișcarea comunistă de pretutindeni. în acest sens, răspunderea națională și cea internațională a fiecărui partid comunist este indivizibilă — cum bine se subliniază în documentul consfătuirii. Pe drept cuvînt se spune în document că mar- xist-leniniștii sînt, în . același timp, patrioți și internaționaliști, că ei resping atît îngustimea națională cît și negarea sau subestimarea intereselor naționale, precum și tendința de hegemonism. Tocmai aceste idei și principii sînt promovate cu consecventă neabătută de partidul nostru, care s-a preocupat întotdeauna — atît în anii grei ai ilegalității, cît și în prezent — de îmbinarea armonioasă a luptei revoluționare și a eforturilor pentru construirea socialismului în România cu dezvoltarea solidarității internaționale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat gîndurile noastre, ale tuturor, atunci cînd a afirmat — de la tribuna consfătuirii — că noi, comuniștii români, „sîntem apărătorii hotărîți ai intereselor naționale ale poporului nostru și în același timp ne aducem întreaga contribuție la întărirea pozițiilor comunismului în lume."Una din expresiile cele mai grăitoare ale internaționalismului partidului nostru este activitatea sa constantă pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie și alianță cu U- niunea Sovietică, cu toate țările socialiste, cu toate partidele frățești.Pe noi, oamenii muncii, ne mîh- nesc și ne îngrijorează profund divergențele dintre unele țări socialiste. Sîntem cu totul de acord cu ideea din document potrivit căreia comunitatea orînduirii social-econo- mice, convergența intereselor și- țelurilor fundamentale ale țărilor Socialiste sînt premisele depășirii dificultăților existente și întăririi continue a unității sistemului mondial socialist. Iar calea depășirii greutăților este, într-adevăr, calea discuțiilor tovărășești și a colaborării frățești.Noi sîntem mîndri că partidul nostru, prin activitatea desfășurată de delegația P.C.R. Ia consfătuire, și-a adus încă o dată-contribuția la promovarea cauzei unității și susținem din toată inima angajamentul pe care și l-a luat de a face și în viitor tot ce depinde de partidul nostru pentru a întări prietenia și solidaritatea cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste, cu forțele frontului antiimperialist mondial.
H ® O H H O EHsă se acționeze astfel ca toate partidele comuniste și muncitorești să dezvolte legături de strinsă colaborare între ele, atît cu acelea care vor aproba documentul, cît și cu acelea care nu-1 vor accepta, sau îl vor accepta numai în parte. Este dreptul fiecărui partid de a accepta sau nu documentul. în întregime sau parțial, la fel cum este dreptul fiecărui partid de a participa sau de a nu participa la o consfătuire internațională Aceasta, așa cum se subliniază în document. nu trebuie să afecteze în nici un fel relațiile viitoare de colaborare între toate partidele comuniste și muncitorești.Fără îndoială, existența unor păreri sau poziții deosebite nu este un fapt prin sine însuși negativ ; existenta unor unghiuri de vedere diferite. în funcție de condițiile concrete de activitate, constituie un fenomen firesc. Sensul întîlnirilor internaționale este tocmai schimbul reciproc de idei și de experiență, confruntarea opiniilor. Ceea ce este însă esențial, liotărîtor e ca aceste deosebiri de vederi să nu ducă la tensiune și încordare, ci să fie discutate calm și tovărășește. în spirit de stimă și respect. în mod principial și constructiv, manifestîn- du-se receptivitate fată de părerile și interesele celorlalți, cu dorința de a se căuta relații reciproc acceptabile și lăsîndu-se ca însăși viața, experiența practică să contribuie la clarificarea problemelor aflate în suspensie. Aceasta este singura cale corespunzătoare intereselor unității.Acum, cînd consfătuirea și-a încheiat lucrările, esențialul este să se meargă cu hotărîre înainte pe calea înfăptuirii obiectivelor concrete ale luptei antiimperialiste, pe calea transpunerii în viață a principiilor juste formulate în documentul consfătuirii în privința asigurării unității de acțiune a partidelor comuniste. Este deosebit de important ca orice deosebiri ,de vederi, privind însăși consfătuirea sau documentul acesteia, să nu fie amplificate, să nu fie tratate cu animozitate, ci să se țină seama de ceea ce este fundamental și unește partidele, în spiritul înțelegerii reciproce și al dezvoltării colaborării — îneît obiectivele luptei antiimperialiste în etapa actuală, cristalizate de consfătuire, să-și găsească realizareaTocmai în acest fel, depunîn- du-se eforturi stăruitoare pentru depășirea divergențelor, pentru restabilirea unității, mișcarea comunistă internațională își va îndeplini cu cinste înalta ei misiune istorică de avangardă a luptei popoarelor pentru pace și libertate, pentru progresul omenirii, pentru socialism.

Uriașul potențial 
al forțelor antiimperialiste

Nicolae HUDIȚEANU
erou al muncii socialiste, președintele cooperativei 

agricole de producție Coroana, jud. Constanța

Pe ncl, cei ce muncim pe ogoare — ca și pe toți oamenii muncii care' prin efortul lor contribuie la înflorirea continuă a patriei și a vieții poporului — problemele luptei împotriva imperialismului, pentru asigurarea unei păci durabile în lume, care s-au aflat în centrul discuțiilor consfătuirii partidelor comuniste, ne interesează și ne preocupă. De aceea am citit cu cea mai mare atenție cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu, cuvîntările reprezentanților altor partide frățești și documentele adoptate în cadrul consfătuirii.Am reținut din documentul final ideea că în prezent există condiții reale pentru rezolvarea celor mai importante probleme ale contemporaneității, în interesul păcii, democrației și socialismului, pentru a da noi lovituri imperialismului. Desigur, aceste condiții favorabile decurg din faptul că în zilele noastre forțele care se ridică împotriva imperialismului, în apărarea idealurilor de libertate, pace și progres social, sînt de o amploare și de o diversitate nemaicunoscută, iar rîndurile lor, ca și superioritatea ce o vădesc asupra forțelor reacțiunii și războiului, sînt ' în continuă, creștere.Forța esențială a frontului antiimperialist o formează țările sistemului mondial socialist, cu imensul lor potențial economic, tehnico-științific, militar.. O mare greutate are în viața politică a lumii zilelor noastre clasa muncitoare, în frunte cu partidele comuniste și muncitorești, care au un rol tot mai important în multe țări capitaliste, datorită luptei lor consacrate țelurilor libertății, democrației, independenței naționale și păcii, transformării progresiste a societății. Cu toții cunoaștem și prețuim însemnătatea pe care o au astăzi în strădania generală pentru apărarea păcii zecile de noi state independente, care au scuturat de curînd jugul colonial, și loviturile pe care mișcarea de eliberare le dă ultimelor poziții ale colonialismului. Pe lîngă aceste forțe de bază, în cadrul consfătuirii au fost relevate pe larg uriașele rezerve ce sălășluiesc în largi categorii sociale înglobînd zeci
Forța covîrșitoare de atracție 

a gîndirii socialiste

Lucian GIURCHESCU

Am reținut din documentul principal adoptat Ia Consfătuirea de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești sublinierea rolului cres- cînd al intelectualității în lupta antiimperialistă, pentru pace, democrație și progres social. Se știe că marii oameni de cultură, artiști, savanți s-au ridicat mereu împotriva exploatării, în apărarea drepturilor maselor populare. Dar fenomenul angajării politice a intelectualilor cunoaște în vremea din urmă — așa cum se relevă și în document — o etapă nouă, ca urmare a sporirii numerice a acestei pături, a legăturilor sale tot mai strînse cu producția și a intereselor ce o apropie tot mai evident de clasa muncitoare, de oamenii muncii.în zilele noastre, o mare parte a intelectualilor sînt ei înșiși producători de bunuri tehnice, creatori ai unor valori materiale — și încă din domeniile cele mai de seamă pentru societate. Cei mai mulți dinjîre aceștia doresc să vadă invențiile lor, creațiile spiritului, folosite în interesul umanității, iar nu prefăcîn- du-se în forțe dezlănțuite ale distrugerii. De aceea, de pildă, savanți atomiști de renume din Apus au intrat în conflict cu cercurile militariste și au devenit fruntași ai mișcării mondiale pentru pace. Pe de altă parte, dominația monopolurilor, politica imperialistă vin într-o izbitoare contradicție cu idealurile generoase ale artei, ale poeziei, ale culturii umaniste.Ideologia burgheză s-a dovedit incapabilă să răspundă întrebărilor și frâmîntărilor tot mai acute ale intelectualității. Am avut ocazia să stau de vorbă cu mulți intelectuali distinși, din diferite părți ale lumii. Ei erau cu toții preocupați de soarta omului în mijlocul civilizației contemporane. Devine tot mai clar că imperialismul nu face decît să strivească omul, să lipsească existența umană de un ideal înalt, care a reprezentat și reprezintă resortul și mobilul major al creației intelectuale în lupta de idei care se desfășoară pe arena mondială „argumentele" de care dispun ideologii dreptei, sau ai reacțiunii și ai neofascismului, pierd terenul. In a- ceste condiții, forțele vii și lucide ale intelectualității din Occident se orientează tot mei mult către stingă, devin tot mai sensibile la ideile progresiste pe care le întruchipează ideologia marxist-leninistă.Socialismul își demonstrează superioritatea covîrșitoare față de capitalism atît pe planul construcției triumfătoare a noii orînduiri pe o însemnată parte a globului, cît și pe planul gîndirii. Unde își au focarul azi ideile cele mai fertile ale apărării păcii și culturii, ale condamnării regimurilor de teroare, ale promovării valorilor spirituale ? Incontestabil în tabăra socialismului.Deplasarea intelectualității spre stingă nu este „platonică", ea capătă tot mai mult forma unei directe participări la lupta maselor populare. A- ceasta se manifestă și în radicaliza

și sute de milioane de oameni de pe toate meridianele.Noi, ca muncitori ai ogoarelor, luăm cunoștință cu satisfacție de aprecierea pe care o dă documentul maselor largi ale țărănimii de pretutindeni. într-adevăr, țărănimea muncitoare, aliat firesc și apropiat al clasei muncitoare, reprezintă în numeroase țări de pe glob, îndeosebi în state cu o economie mai puțin dezvoltată — o mare parte a populației. Știute fiind sacrificiile pe care le-a dat în trecutele războaie, suferind în prezent adesea armările politicii monopolurilor, ale menținerii bazelor militare, ea poate aduce o mare contribuție la lupta antiimperialistă. Pentru aceasta — așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — este necesar ca partidele comuniste să se situeze în fruntea luptei maselor țărănești pentru drepturi economice și sociale, împotriva exploatării monopoliste, pentru o viață mai bună, pentru atragerea țărănimii din toate țările la marea mișcare antiimperialistă. Mulți participant la consfătuire au subliniat în cuvîntările lor eă detașamentele frontului antiimperialist pot fi în permanență completate cu noi și noi forțe sociale dintre cele mai largi : intelectualitatea, tineretul, masele de femei, păturile mijlocii, cercuri sociale de cele mai diferite convingeri și orientări politice, filozofice sau religioase, personalități culturale și științifice, reprezentanți ai unor partide politice burgheze care se pronunță pentru pace etc. Iată un tablou însufleți tor, care arată că, ac- ționînd unite, toate aceste forțe ale frontului antiimperialist pot preîn- tîmpina primejdia unei noi conflagrații mondiale, pot îndrepta evenimentele spre pace și progres.Noi, cei din' cooperativa agricolă de producție Comana, alături de toți oamenii muncii din țara noastră, ne manifestăm încă o dată aprobarea față de activitatea delegației noastre la consfătuire, față de întreaga politică interrjă și externă a P.C.R. și sîntem hotărîți prin eforturi tot mai susținute să contribuim la dezvoltarea multilaterală a patriei, la cauza generală a socialismului și păcii.

rea mișcărilor tinerei generații de intelectuali, ale studenților, susținuți de profesorii lor și de numeroși oameni de cultură. După cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea sa la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești, în actuala fază a luptei revoluționare trebuie să se țină seama de „tendințele tot mai evidente de angajare directă a intelectualității alături de clasa muncitoare, de masele largi de oameni ai muncii, în lupta antimonopolistă, pentru transformarea progresistă a societății, pentru soluționarea unor probleme stringente ale vieții popoarelor". Tocmai aceasta creează posibilități largi de a antrena tot mai puternic intelectualitatea în marile bătălii sociale și politice conduse de partidele comuniste, în activitatea generală cu caracter antiimperialistîntre intelectualitatea noastră' și cea din țările capitaliste are loc, cu numeroase prilejuri, un dialog nemijlocit. purtat la diverse manifestări _ internaționale, la acea vastă „masă rotundă" care e viața culturală internațională, precum și prin contacte personale. Constat adesea că ceea ce apreciază îndeosebi oamenii de cultură străini în operele noastre este în primul rînd conștiința inedită și robustă a misiunii nobile pe care cultura o dobîndește în socialism Creația noastră spirituală, luminată de marxism-leninism, de politica justă a Partidului Comunist Român, are astfel, în momentul de față, nu numai menirea de a contribui la Îmbogățirea și înfrumusețarea existenței poporului nostru, dar și darul de a snori forța de atracție pe care socialismul o exercită asupra reprezentanților muncii intelectuala pe plan universal.Afirmarea superiorității Ideilor noastre presupune dezvoltarea continuă a confruntărilor de păreri, cunoașterea profundă a fenomenelor complexe proprii epocii pe care o trăim De aici, politica partidului nostru de extindere a contactelor inter-i naționale, a schimbului de păreri, politică ce se bizuie pe conștiința clară a forței și invincibilității ideilor socialiste, a orînduirii socialiste. Desigur. în condițiile circulației internaționale de idei, pot apărea și se pot manifesta ecouri și influențe ale ideologiei burgheze in viața spirituală a uneia sau a alteia dintre țările socialiste. Crescuți de partid în spiritul intransigenței față de asemenea influențe. considerăm dentatoria noastră să le combatem cu fermitate, de la înălțimea și cu argumentele irefutabile ale marxism-leninismului. Avem toate temeiurile să credem cu tărie în superioritatea ideologiei noastre socialiste și de aceea nu împărtășim părerea că propaganda imperialistă ar putea exercita o asemenea influență îneît să poată clinti în vreun fel trăinicia orînduirii noi. Prin unitatea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor în jurul partidului comunist. orînduirea socialistă este invincibilă I
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OPERA MILITANTA,
PATRIOTICA, VIZIONARA
A LUI NICOLAE BĂLCESCU
In viața popoarelor apar, îndeosebi în momentele de răscruce, personalități a căror activitate și operă sînt atît de legate de vremea lor îneît se confundă cu însăși aceasta. Așa este pentru noi anul 1848 reprezentat de o splendidă generație de cărturari pa- trioți, care — prin participarea la revoluție — și-au ilustrat propria lor activitate. Printre ei, printre atîția bărbați de seamă, ale căror nume sînt gravate pentru eternitate în conștiința națională, un loc de prim rang îl ocupă Nicolae Bălcescu. de la a cărui naștere se împlinesc în a- ceastă lună 150 de ani.Intr-o existentă scurtă, de numai 33 de ani, Bălcescu a trăit intens : participarea la acțiunea revoluționară din 1840 ; întemeierea în 1843, împreună cu I. Ghica și Chr. Tell, a societății „Frăția" : pregătirea și organizarea revoluției din 1848 ; participarea la revoluția din Tara Românească și apoi acțiunea din Transilvania ; activitatea în emigrație. In același timp, el a scris mult, lăsîn- du-ne o operă bogată, care reprezintă un adevărat tezaur de idei progresiste.Scrierile Iul Bălcescu — de la „Puterea militară și arta militară de la întemeierea Principatului Valahiei pînă acum" la „Românii subt Mihai Voievod Viteazul", de la „Cuvînt preliminariu despre izvoarele Istoriei românilor" la „Question economique des Principautes danu- biennes", de la „Starea socială a muncitorilor plugari în deosebite timpuri" la „Mersul revoluției în istoria românilor", de la prospectul „Magazinului Istoric pentru Dacia" la vasta sa corespondentă — ne dezvăluie figura patriotului profund preocupat de soarta tării sale, a gînditorului lucid, a revoluționarului intransigent.După cum era firesc — date fiind condițiile istorice în care și-a scris Bălcescu lucrările — opera sa gravitează în jurul a două teme centrale r eliberarea socială și eliberarea ■ă. De fapt, aceste teme sînt atti organic legate între ele, se rund — în aspectele lor e-— atît de puternic, îneît a . i o temă fără cealaltă încrunt a denatura concepția uni- înditorului. Pentru că, sunu- ,ei critici virulente feudalis- avea în vedere și necesitatea •ibertăh naționale; după cum, a- nd lua în discuție etapele le eliberare națională, nu■ ici un moment implicațiile i_. ■ :e acesteia.idu-ne la critica socială din I Bălcescu, trebuie să sub- orofunzimea, ascuțimea și ,,a analizei multilaterale pe■ iditorul o face relațiilor Istoricul îa ca punct deeza — de o deosebită va- 'eoretlcă și metodologică — care „Deosebirea ce se vede ■rea muncitorilor plugari între «îai ,'lte popoare își are pricina în instituțiile ce cîrmuiesc proprietatea". Este o Idee care anticipează în literatura noastră istorico-socială concepția materialismului istoric. Tinînd seama de principiul enunțat, Bălcescu consideră — punctul său de vedere fiind susținut și de alți pașoptiști ca Mihail Kogălniceanu și Simion Bărnutiu — că, după colonizarea Daciei și apoi părăsirea ei de către romani, populația și-a avut proprietatea ei asupra pămîntului - („tot lăcuitorul a trebuit să-și aibă moșia sa"), fiind deposedată de stă- pînitorii militari, în special prin claca pe care s-o efectueze tora. Așadar „robia este o a sistemii de însotit-o sau a venit îndată după dînsa". După cum se știe, Marx în

„Capitalul" relevă aceeași concluzie, ceea ce reliefează și mai mult valoarea ideii lui Bălcescu, mai ales că Marx — prin intermediul lui Regnault — a cunoscut o parte din datele folosite de Bălcescu și unele păreri ale acestuia.Dar, iată și o altă ipostază a mani profunzimi a ideilor lui N. Bălcescu. Susținînd că „starea poporului ne dă o măsură de înflorirea și înaintarea unei țări", el pune problema realizării unei bunăstări a poporului prin înlăturarea instituțiilor și a relațiilor care favorizau și mențineau asuprirea, prin revenirea la instituțiile strămoșești. Revenire care însemna : împroprietărirea țăranilor, egalitatea în drepturi, întronarea dreptății șl a frăției. Toate acestea nu se realizează de la sine, spune Bălcescu, căruia analiza istorică îi reliefase faptul că istoria omenirii este „lupta necontenită a dreptului în contra tiraniei : a unei clase des- moștenită de dreptul său în contra uzurpatorilor ei". Este — subliniază istoricul — o „luptă fără sfîrșit, căci se urmează încă în timpurile de azi

marelui gînditor 
și revoluționar

și se va urma pînă cînd nu va mal fi umbră de tiranie, pînă cînd popoarele n-or fi întregite în drepturile lor și egalitatea n-o domni în lume".Critica feudalismului, puternic prezentă în opera lui Bălcescu, critică ce merge de la aspectul economic la cel politic, critică pătrunsă de dragoste pentru cei asupriți și ură față de asupritori, are ca o concluzie logică necesitatea revoluției pentru schimbarea acestei stări de lucruri, pentru realizarea unei noi orînduiri.Evident, la Bălcescu, ideea de revoluție decurge totodată și din analiza pe care o face el problemei naționale. Supunînd unei critici vehemente boierimea, Bălcescu arată că această clasă se face vinovată de pierderea libertății străbune, că „pentru a-și salva dreptul la nedreptate a vîndut el (boierul — n.ns.) independenta patriei și-și apără monopolul la adăpostul baionetelor străine". De aceea, susține Bălcescu, trebuie cîștigată și „independența din afara și libertatea dinăuntru". Ceea ce se poate realiza numai pe calea revoluției, care a- pare astfel ca un fenomen necesar, izvorît din însăși realitatea istorico- socială. Necesar, pentru că — remarcă pe drept cuvînt Bălcescu — „împărații, domnii și boierii pă- mîntului nu dau fără numai aceea ce le smulg popoarele".într-o viziune unitară, dialectică, asupra trecutului, prezentului și viitorului țării, Bălcescu observă că după realizarea revoluției democratice ți sociale, „ne rămînea să facem

Urmărită cu lăudabilă perseverență de-a lungul unOi întreg șir de ani, o meritorie acțiune a Teatrului de Operă din București face ca unele dintre spectacolele remarcabile ale stagiunii să reiasă din contextul manifestărilor cotidiene, încadrîndu-se firesc în ansamblul e- venimentelor importante ale vieții noastre muzicale. Prezentate în cadrul festiv al Sălii Mari a Palatului, asemenea spectacole au meritul de a im- Sune unei audiențe irgite — unui public mai divers —, cuceririle importante pe plan național și international ale teatrului liric, realizînd In același timp eficiente confruntări ale valorilor noastre pe o «cară mult extinsă.Căci rememorînd ieria spectacolelor ex- - traordinare susținute aici cu luni în urmă de Virginia Zeani, putem afirma cu deplină certitudine că debutul Marinei Crilovici în cadrul aceluiași spectacol cu „Boema" de Puccini constituie Intr-adevăr un important eveniment al actualei stagiuni de o-

peră. Susținută de o e- chipă artistică de prim rang — din cadrul a- cesteia remarcăm a- portul unor soliști cu o vastă experiență scenică, Ludovic Spiess, Octav Enigărescu, Constantin Gabor, Viorel Ban, sau cel al u- nor tinere talente ca Lucian Marinescu ți Eduard Tumageanian— Marina Crilovici a evoluat pe parcursul întregului spectacol în- tr-o atitudine sensibil degajată de anxioz.ită- țile inerente momentelor de debut ; virtuțile dramatice ale rolului au fost puse în valoare în special în țesătura vocală, materializarea scenică a a- cestuia urmînd desigur să cîștige siguranță și relief în cadrul aparițiilor ulterioare.Tenor dramatic po- sedînd resurse vocale multilateral orientate— fapt ce-i permite abordarea unui repertoriu stilistic diferențiat — Ludovic Spiess manifestă constant o impresionantă vigoare în glas; în crearea rolului, solistul realizează o prețioasă detașare față de datele concrete ale partiturii,

concepția muzical-dra- matică asupra personajului cîștigînd în stabilitate, amploare și mai ales viabilitate. Alături de cei doi protagoniști, Octav Eni- gărescu a creat un rol de compoziție actoricească, susținut continuu, de o voce metodic coordonată.O contribuție deosebită. la reușita acestui spectacol a adus corul, condus de Stelian O- lariu ț promptitudinea și mobilitatea sonoră sînt caracteristice acestui ansamblu întreaga manifestare ar fi cîștigat desigur în unitate și profunzime dacă textul tacolului ar fi rostit integral în română ; este unnunt pe care regia, de altfel destul de desuetă și prăfuită (Hero Lupescu) ar fi trebuit să-l aibă în vedere. La rîndul său, ’dirijorul Constantin Petro- vici a asigurat întregii manifestări o evoluție atent diversificată dinamic, orientată continuu spre evidențierea marilor culminații muzical dramatice.

două alte revoluții 1 o revoluție de unitate națională și, mai tîr- ziu, de independență națională, pentru ca în acest mod națiunea să reintre în „plenitudinea drepturilor sale naturale". Aceasta a și fost cronologia evenimentelor ulterioare din țara noastră : Unirea din 1859 a Tării Românești cu Moldova, cucerirea independenței de stat în 1877 și desăvîrșirea unității naționale în 1918. Chiar dacă nu au fost rezolvate prin aceste acte problemele revoluției democratice și sociale, sînt de evidențiat previziunea istorică a lui Bălcescu. insistența cu care el se pronunța pentru calea revoluționară în vederea realizării acestor obiective. Obiective pe care el le definește cu limpezime cînd — într-una din scrisorile către Ion Ghica — se referă Ia „țintele" care stau în fața națiunii române: cea națională („chestie de viață și putere. atît înlăuntru cît și din afară"), cea socială („care se rezumă în chestia proprietății"), cea politică (libertatea și egalitatea individuală, suveranitatea poporului, organizarea educației și a instrucției etc.).Orice evocare a gîndirii lui Bălcescu ar fi incompletă dacă n-ar releva, cît de succint măcar, viziunea lui clară asupra organizării statului după revoluția pe care o preconiza. In concepția sa, acest stat, trebuind să asigure suveranitatea poporului, nu poate fi decît republica democratică. Căci ar fi o greșeală de neiertat — atrăgea atenția Bălcescu — „ca românii, după ce își vor cîștiga cu sîngele libertatea, să meargă de bunăvoia lor să se dea pe vecinicie sau pe viață unui domn, crai sau împărat, care să-i joace, să-i chinuiască și să-i despoaie după cum i-o fi voia și după firea cea rea a domnilor, a crailor și a împăraților, carii cred' că țin stăpînirea de la Dumnezeu, că domnesc din mila lui, iar nu din voia poporului". Acest stat democratic sau românesc — potrivit lui Bălcescu — trebuie să a- sigure bunăstarea și fericirea tuturor cetățenilor. Pentru că. bunăstarea fiecărui om se realizează în ansamblul libertății națiunii sale, iar prosperitatea fiecărei națiuni se înfăptuiește în contextul propășirii generale a omenirii. Este o altă idee care se integrează armonios într-o concepție unitară asupra dezvoltării istorice, a menirii omului și a socie- tătii-O analiză complexă a operei lui N. Bălcescu relevă pregnant că viziunea sa generală este dialectică, fiind dominată de ideea de progres continuu. Progres „a cărui cu atît mai repede cu cît înaintează". Progres care zează prin zigzaguri, prin contradicțiilor ; „mai adesea suferința este un bold mai mult către perfecționare și din excesul răului iese binele". Cu un exceptional simt de înțelegere a realității. Bălcescu notează de asemenea : „Prin împărțirea funcțiilor, națiile în omenire, ca și individurile în sotietate, produc, chiar prin diversitatea lor. armonia totului, unitatea". El insista, scriind : „Orice nație dar, precum orice individ, are o misie a împlini tn omenire, adică a concurge, după natura și geniul său propriu, științei asupra naturei...Șirul delung și cele alături nuțiu, primii matice In acest context el vorbește despre „lucrarea poporului asupra Iui însuși". ceea ce evidențiază ideea realizării misiunii fiecărei națiuni prin propriile ei eforturi și propria ei transformare. în ansamblul unei transformări și perfecționări a întregii omeniri. Perfectibilitate de care omul este întru totul susceptibil. ea constituind un atribut tial al umanității.Opera lui N. Bălcescu este valență, de o mare valoare în rite domenii ale istoriei culturii tre naționale : istoriografie, istoria gîndirii economice și social-politice, istoria filozofiei. Este o operă izvo- rîtă din activitatea revoluționară neostenită a unui mare fiu al poporului nostru, închinată idealurilor de libertate națională, de dreptate și progres social. Tocmai de aceea este o operă ce se înscrie în însăși istoria românească.

0 Filarmonica de „George
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Erlch 
Bergel. Solistă; Cornelia Bronzettl. 
S Opera Română : Traviata —
— 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Travesti
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Livada cu vișini — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Co
medie pe întuneric — 20.
O Teatrul Mic : Carlota — 20.
0 Teatrul Gluleștl : Martorii se su
primă — 19.30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Un asasin ciudat — 20.
0 Teatrul evreiesc de stat : 
letri șl Betocamoru — 20.
© Teatrul „Țăndărică"! (sala 
Calea Victoriei) : Cabaretisslmo 
(spectacol pentru adulțl) — 20,30.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : Tănase Revue 
— 19,30 ; (grădina Boema) : Femei, 
femei, femei — M.
0 Ansamblul folcloric „Perinlța" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara"): 
Perinița mea — 19. ’
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In Capitala au început vineri dimineață lucrările Adunării generale de constituire a Academiei de Științe Medicale — organism menit să concentreze toate forțele de creație științifică și să coordoneze activitatea de cercetare medicală și farmaceutică din țara noastră. Participă delegați din unitățile de cercetare și din institutele de învăță- mînt superior de specialitate din Întreaga țară-în prezidiul adunării au luat Ioc tovarășii Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheor- ghe Vasilichi, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă și asigurări sociale a Marii Adunări Naționale, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, acad. Aurel Moga, ministrul sănătății, acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, Nicolae Murguleț, președintele Consiliului

Națîonal al Cercetării Științifice, rectori ai institutelor de învăță- mînt superior medico-farmaceutic și alte personalități ale vieții medicale românești.Lucrările au fost deschise de acad. Aurel Moga. Apreciind realizările în domeniul medical din țara noastră — a spus printre altele vorbitorul — Plenara C.C. al P.C.R. din octombrie 1968 și Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea asistenței medicale a populației au stabilit totodată principalele direcții de dezvoltare a cercetării științifice medicale, pusă în slujba celor mai importante probleme ale sănătății publice. în a- cest cadru, una din măsurile importante stabilite constă în înființarea Academiei de Științe Medicale. Adunarea noastră este chemată să dezbată și să stabilească măsurile de traducere în practică

a hotărîrii partidului, luînd în discuție Statutul acestei academii, aspectele organizatorice și funcționalitatea noului for, ce va concentra toate forțele de care dispune știința medicală românească.Acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei, a anunțat apoi ordinea de zi a Adunării generale : dezbaterea și adoptarea proiectului Statutului Academiei de Științe Medicale; alegerea membrilor de onoare, titulari și corespondenți și a Prezidiului academiei.în continuare, acad. Aurel Moga 
a prezentat raportul asupra proiectului Statutului Academiei de Științe Medicale.După dezbateri, care au continuat și în cursul după-amiezii. Adunarea generală a adoptat Statutul Academiei de Științe Medicale..Lucrările continuă. (Agerpres)

. la triumful Margumentelor ar putea fi în- continuat. Toate ilustrează, ca citate, că N. Bălcescu a fost, de M. Kogălniceanu. S. Băr- C. A. Rosetti. unul dintre gînditori cu preocupări siste- în domeniul filozofiei istoriei.

N-au mai rămas decît cî- teva săptămîni pînă cînd editarea și tipărirea manualelor școlare pentru viitorul an de învățămînt trebuie, practic, să se încheie, pentru a se începe din timp difuzarea lor spre școli, spre unitățile de desfacere; După cum am fost informați, în momentul de față, în Editura didactică și pedagogică și în tipografii, deopotrivă, se desfășoară o activitate intensă, toate forțele fiind mobilizate în vederea îndeplinirii a- cestui obiectiv deosebit de important pentru buna desfășurare a studiului e- levilor în noul an școlar. Va fi respectată scadenta fixată la 31 iulie ?Pentru a afla amănunte în legătură cu stadiul actual al procesului de editare ne-am adresat, mai în- tîi, tovarășului Emil Bâl- descu, directorul Editurii didactice și pedagogice.— E o satisfacție pentru noi — a spus interlocutorul nostru — să constatăm spre deosebire de trecuți, situația e- ditării manualelor școlare pentru licee și școli generale este, după cum arată graficele, corespunzătoare. La 16 iunie, din 485 titluri ce urmează a fi tipărite, 314 erau apărute, restul aflîndu-se în tipografii. Ținînd seama de importanta pe care o are debutul învățămîntului o- bligatoriu de 10 ani s-a a- cordat o deosebită atenție manualelor destinate primei serii de elevi care, în- cepînd cu acest an, vor păși în clasa a IX-a a școlii generale de 10 ani. Datorită sprijinului acordat de Ministerul învățămîntului și eforturilor autorilor, elaborarea cărților s-a făcut în cel mai scurt timp posibil, manuscrisele fiind expediate în tipografii în ultima rțecadă a lunii mai.Din păcate, nu putem face aceleași aprecieri și cu privire la editarea manualelor pentru învățămîntul profesional și tehnic și liceele de specialitate, unde procesul de editare-ti- părire e mult rămas în urmă. După cum se poate constata din situația îndeplinirii planului, pînă la 16 iunie, din totalul de 358 titluri, destinate învățămîntului tehnic, profesional și liceelor de specialitate, au apărut numai 93. o bună parte aflîndu-se încă în lucru, în redacție și tipografii. Și mai grav e faptul că, pentru circa 27 de titluri, pînă la această dată, nu au sosit încă manuscrisele sau reviziile de la autori, apariția lor la timp fiind astfel periclitată.Dar care este situația în tipografii ? Facem un nou popas la Centrala industriei poligrafice. Interlocutorul nostru, ing. Alexandru Constantin, director de producție, ne spune : „Toate forțele sînt mobilizate pentru ca termenul limită res- timp— 31 iulie — să fie pectat. Apariția în util a tuturor cărților

PROGRAMUL I
17.30 — Buletin de știri. 17,35 — Pentru copil șl 

școlari. Noile aventuri ale echipajului Val-Vîrtej. Din
colo de proxima centauri (I). Scenariu de O. Sava 
și Tudor Valeriu. In distribuție : Nicolae Gărdescu, 
Tudorel Popa, Dem. Savu, Mircea Constantinescu, Ion 
Lemnaru. Regia : Dinu Iliescu. 18,10 — Emisiune pen
tru elevi. Selecțiuni din spectacolul festiv prezentat 
de formațiile premiate la faza republicană a con
cursului artistic al elevilor liceelor, școlilor profe
sionale și post liceale. 19,20 — Buletinul circulației 
rutiere. 19,30 — Telejurnalul de seară © Buletin me
teorologic. 20,00 — Tele-enciclopedia © Tren (V) © Isa
dora Duncan © Medicina șl calculatoarele. 21,00 — Mo
nografii contemporane. „Strada mare“ — Secvență ur
banistică din noua geometrie a orașului Bacău. Film 
TV de Ion Sava. Imaginea : Ilie Agopian. 21,20 — 
Cîntece lăutărești. Cîntă Ilinca Nițulescu și C. Efti- 
miu, acompaniați de o formație condusă de Aurel 
Gore. 21,35 — Publicitate. 21,40 — Film serial : „Anche
tele comisarului Maigret" 22,30 — „Cine a pierdut un 
portofel 7" Emisiune muzical-distractivă. 23,25 
lejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II

19.30 — Telejurnalul dev seară Buletin meteorologic 
20,00 —■ Film serial : „Aventurile căpitanului Kloss".
20.55 — Desene animate. 21,10 — Trei melodii pe săp-
tămînă. Muzică ușoară românească în primă audiție. 
Prezintă : Elly Roman. Solist : Jean Păunescu, acom
paniat de • Ludovic Dizzi. 21,20 — Roman-foileton :
„Lunga vară fierbinte" (VI) după William Faulkner. 
22,10 — Recitalul de sîmbată seara. Violon d’Ingrea 
cu Mihai Constantinescu. La pian : Maria Cardaș. Rer 
cită Ludovic Antal. 22,30 — Varietăți pe peliculă.
22.55 — închiderea emisiunii.

fi!

lare intrate în lucru constituie acum preocuparea principală a tipografiilor".Să revenim asupra restanțelor, a întîrzierilor în editarea manualelor pentru învățămîntul profesional și tehnic. Care este cauza lor ? în primul rînd, lipsa de organizare care a mai fost semnalată în coloanele ziarului nostru. După cum am fost informați, planul editorial a fost a- probat de forul de resort al Ministerului Învățămîntului cu un an întîrziere față de prevederi, (în octombrie 1968 — cînd, în mod normal, manuscrisele trebuiau să fie în editură). În urma acestei constatări se ridică, firesc, întrebarea : care a fost contribu-

bruarie 1969. Evident, timpul fiind foarte scurt, se cereau eforturi deosebite, 1969, după lui, dar iată că la 9 mai deci la două luni expirarea termenu- unul din autori a anunțat, că se „retrage" din colectiv, iar celălalt nici măcar nu și-a ■ făcut cunoscute intențiile. Anunțată prea tîrziu, editura se află în imposibilitate de a mai tipări în acest an manualul. Lista restanțierilor cuprinde încă mulți autori, unii specialiști cu funcții importante în ministere și întreprinderi, de la care era de așteptat mai mult interes pentru școlile tutelate de instituțiile respective.Pe de altă parte, se pare
H

ția Direcției generale a în- vățămîntului profesional și tehnic din Ministerul învă- jămîntului (director general ing. Ștefan Sebeșan) la recuperarea rămînerilor în urmă ? Judecind după situația indicată de graficele de apariție, măsurile luate nu s-au dovedit întru totul eficiente.E adevărat că la situația de fapt înainte relevată a contribuit și modul cum înțeleg ministerele tutelare de școli, precum și unii autori să-și onoreze obligațiile. Din păcatenumite manuscrise sînt aduse la editură într-o formă care lor ; venții te în siunea dare marea : manualele nu apar la timp. Dar situații și mai dificile creează autorii care... renunță subit să mai scrie. Iată un caz. Manualul „Utilaje de rafinării, montare, reparare, întreținere" (autori : ing. P. Cricoveanu, de la Ministerul de Construcții pentru Industria Chimică și Rafinării, și ing. Mihai Dediu, de la Direcția generală prelucrare țiței din Ministerul Petrolului) a fost contractat cu editura la 10 octombrie 1968, avînd termen de predare 28 fe-

nefinisată îndeajuns, impune respingerea sau necesită ce trebuie grabă, sub termenelor de preia tipografii. Ur- calitatea suferă,

că în momentul de față contractele încheiate cu autorii au și unele vicii : sînt prevăzute obligațiile părților, dar nu sînt stabilite penalizări pentru ne- respectarea termenelor de predare. Or, aceasta reduce contractul la p simplă consemnare a unei înțelegeri „de principiu" și nu la o obligație fermă, care trebuie îndeplinită în mod necondiționat. Ar fi necesar ca editura să studieze posibilitatea introducerii în contracte a unor prevederi precise privind penalizarea celor ce își asumă obligații față de editură și, implicit, față de buna desfășurare a instrucției școlare și, apoi, cu o uimitoare ușurință, renunță la îndeplinirea lor.„Greutăți serioase se ivesc și în ce privește stabilirea tirajelor manualelor destinate învățămîntului profesional și tehnic de către Centrala editurilor și difuzării cărții — ne spune ing. I. Bănățeanu, de la sectorul de manuale pentru școli tehnice, profesionale și licee de specialitate al Editurii didactice și pedagogice. Deseori se renunță la un manual comandat și contractat cu autorul. Așa s-a făcut, bunăoară, cu „Tehnologia P.A.L.", „Tehnologia P.F.L." ș.a. (Ministerul. Economiei Forestiere). Cauza : numă-

rul prea mic de elevi cărora aceste cărți le sînt recomandate. Alteori, neapre- ciindu-se just necesarul de manuale, se revine cu comenzi de suplimentare a tirajului implicînd reluarea procesului de tipărire. Astfel s-a procedat cu manualul „Depanarea aparatelor de radio și televiziune" care pînă acum a fost tipărit de 4 ori de fiecare dată cu alte cheltuieli : prima dată în 1962— 4 000 exemplare ; revizuit în 1966 — 4 000 exemplare ; reeditat în 1968 în 1 600 exemplare și în 1969— 1 600 exemplare.Un exemplu concludent; pentru manualul „Mașini și utilaje frigorifere", tipărit anul acesta în 250 de exemplare (după tirajul stabilit inițial), costurile s-au ridicat Ia 144 924 lei, din care s-au recuperat numai circa 6 500 lei. (După un calcul sumar, o carte astfel tipărită costă... 580■ lei !) Ulterior, s-au mal cerut încă 1 000 exemplare din acest manual ; dacă se stabilea inițial tirajul la 1250 exemplare, prețul unei cărți ar fi fost simțitor redus".In acest sens merită să fie reținută observația că, în cazul manualelor cu tiraje reduse ar fi mai efi-■ cientă și mai operativă e- ditarea, măcar a unora dintre ele, în cadrul ministerelor beneficiare, care sînt dotate cu mijloace de multiplicat. De asemenea, pentru reeditări s-ar cuveni studiate posibilitățile de extindere a folosirii de forme-copii (flancuri, filme etc), ceea ce ar elimina unele operații importante din procesul de tipărire și ar avea drept rezultat realizarea unor însemnate economii, creșterea operativității și eliberarea de spațiu tipografic.Neajunsurile semnalate ar trebui serios analizate de forurile de resort, cu atît mai mult cu cît se conturează de pe acum pericolul repetării lor, între altele, pentru că termenul de predare a planului editărilor de cărți destinate în- vățămîntului profesional și tehnic pentru anul 1970—1971 este deja șit.Apariția la timp a lor școlare este o problemă de interes capital pentru elevii și cadrele didactice din toate școlile tării. Editarea și tipărirea o- perativă și la nivelul calitativ cerut a manualelor este însă una din condițiile obligatorii pentru buna desfășurare a procesului instructîv-educativ, pentru realizarea obiectivelor de perfecționare și modernizare a învătămîntului, preconizate de Directivele C.C. al P.C.R., a căror transpunere riguroasă în viață trebuie să constituie principala preocupare a tuturor factorilor răspunzători.
Lucian CIUBOTARU
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d> Noaptea generalilor i PATRIA
— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, BUCUREȘTI
— 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,45 ; 20,45. 
O Străin în casă : FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 15,30 ; 18,30 ; 21, la
grădină — 20,15, FAVORIT — 9,45;
11.45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Aruncați banca în aer : REPU
BLICA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
21,15, STADIONUL DINAMO
20,30.
* La dolce vita > LUCEAFĂRUL
— 9,30 ; 13 ; 16,45 ; 20, GRĂDINA 
DOINA — 20,30.
© Neîmblînzita Angelica : FERO
VIAR — 8,45—15,30 în continuare;
17.45 ; 20, EXCELSIOR — 9,45 ; 12;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 15,15 ; 20,30, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ,
18.45 ; 21, FLAMURA — 8,30 ; 10,30;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30,
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15, 
STADIONUL DINAMO — 20,30.
O In umbra coltului: VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GRĂDINA VITAN — 20,15.
O Anul trecut la Marlenbad i 
SALA PALATULUI — 18 
de bilete 2887), CENTRAL
11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Recompensa : LUMINA
16.15 în continuare, 
o încotro omule ? (ambele 
LUMINA — 18,45.
O A trăi pentru a trăi t DOINA
— 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10 ; 11.
o Eclipsa t UNION — 13 ; 17,45 ;
20.30.
0 Depășirea : CINEMATECA — 
10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
O Aventurile lui Tom Sawyer; 
Moartea ’ ‘ ~ "
TIMPURI
16.30.
o Prințul
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9,30;
12 ; 15 ; 17,30 ; 20, la grădină —
20.30, TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15, Ia grădină — 20,30.
0 Asasinatul s-a comis luni : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
0 Lovitură puternică : BUZEȘT1
— 15,30 ; 18, la grădină 20,15.
0 Vițelul de aur (ambele serii) : 
DACIA — 8—20,15 în continuare. 
0 Tarzan, omul junglei : BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la
grădină — 20,30 ; VOLGA — 
16 în continuare ; 18,15 ;
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ;
MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
18.30 ; 20,45.
O Riscurile meseriei : UNIREA —
15.30, la grădină — 20,15.
O Falstaff : UNIREA — 18.
0 Pentru încă puțini dolari : LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,15, 
FLACĂRA — 15,30 ; 20,30.
0 Călugărița șl comisarul > FLA
CĂRA — 18.
o Pipele : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20.
O Vera Crux : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
0 La Est de Eden : COTROCENI
— 15,30 ; 18 ; 20,15,
o Vremuri minunate la Spessart > 
PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
o Am două mame și doi tați : 
ARTA — 9,15—17,30 în continuare; 
19.45.
0 Pe plajele lumii : GRĂDINA 
ARTA — 20,15.
o Pe urmele șoimului i VIITORUL
— 15,30 ; 20,30.
© Numai o singură viață : VIITO
RUL — 18.
O Alexandru cel fericit : GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15.
0 Comedlanții : MOȘILOR — 15,30; 
19, la grădină — 20,30.
0 Rlo Bravo : POPULAR — 16; 19,

lui Joe Indianul : 
NOI — 9,15 ; 12,30 ; 14,30;

16,15;

0 coproducție iranco-englezu cu Peter 0 Toole, Omar Sharif, Tom Courtenay



SCINTEIA - slmbâtâ 21 iunie 1969 PAGINA 5

• iS
AL
x-leaW
CONGRES
AL POR

Dezbaterea documentelor pentru cel de-al X-lea Congres al partidului

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A PATRIEI SOCIALISTE
STIMULEAZĂ ENERGIA ÎNTREGULUI POPOR

*
IN COOPERATIVELE AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Acumulările dau măsura
bunei gospodăririTezele Comitetului Central al P.C.R. pentru Congresul al X-lea și proiectul de Directive subliniază progresele remarcabile înregistrate de agricultura cooperatistă în creșterea producției vegetale și animale, în consolidarea cooperativelor agricole sub aspect economic și organizatoric. Ele fixează totodată cadrul dezvoltării acestei importante ramuri a economiei naționale în perspectiva anilor ce urmează. în cincinalul următor, producția globală agricolă a cooperativelor urmează să crească cu 35—40 la sută. Va spori, de asemenea într-un ritm mai rapid, producția animalieră prin dezvoltarea fermelor specializate pentru producția de lapte și carne, vor fi extinse sectoarele de prelucrare și semiin- dustrializare a fructelor și legumelor și a altor produse agricole, vor fi întreprinse acțiuni intercooperatiste în domeniul îmbunătățirilor funciare, îngrășării animalelor, desfacerii produselor și altele.înfăptuirea acestor obiective necesită ' “ ' ' 'dezvoltarea, în continuare a fondului de acumulare pe baza alocării unor sume tot mai mari din fondurile proprii ale cooperativelor. Se va asigura astfel creșterea continuă a avuției obștești — condiție esențială a sporirii producției și a veniturilor, a îmbunătățirii retribuirii cooperatorilor. Rezultatele obținute pînă în prezent de cooperativele agricole constituie o dovadă elocventă că sarcinile cuprinse în proiectul de Directive pentru următorul cincinal pot fi îndeplinite și depășite. în anul 1968 proprietatea obștească la suta de hectare a crescut față de anul 1963 — primul an după încheierea cooperativizării agriculturii — cu 75 la sută, iar veniturile bănești — cu 53 la sută. Corespunzător au sporit veniturile cooperatorilor, care reprezintă o creștere de 54 la sută față de aceeași perioadă.Un factor important în întărirea economico-organizatorică a cooperative agricole și sporirea venituri!? ooperatorilor îl constituie crește?^ continuă a acumulărilor din veniturile proprii. Potrivit statutului, producția netă se repartizează în proporție de 18—25 la sută la fondul de acumulare și 75—82 la sută la fondul de consum. în stabilirea raporturilor dintre aceste fonduri, în limitele prevederilor statutare, adunarea generală a cooperatorilor trebuie să pornească de la o apreciere temeinică a situației economice a cooperativei, să aibă în vedere asigurarea nevoilor de investiții pentru lărgirea continuă a producției. Respectarea cu strictețe a acestor prevederi de către majoritatea cooperativelor agricole a influențat pozitiv dezvoltarea mijloacelor de producție și realizarea de venituri bănești mai mari.Cu toate efectele negative asupra producției, determinate de condițiile climatice nefavorabile din anul trecut în majoritatea cooperativelor agricole au fost alocate fonduri corespunzătoare pentru acumulări. Dacă în 1967 un număr de 44 cooperative din județul Bihor au alocat la fondul de acumulare peste 40 000 lei la sută de hectare teren agricol, în 1968 numărul acestora a crescut la 59. O situație similară este și în județul Timiș. în 1967 doar 89 cooperative agricole alocaseră peste 40 000 lei la suta de hectare ca în anul 1968 numărul lor să ajungă la 110. Destinînd, an de an, fonduri țot mai mari acumulărilor, multe cooperative agricole cum sînt cele din Tomnatic

Titus POPESCU 
vicepreședinte al Uniunii Najionale 

a Cooperativelor Agricole 
de Producfie

■.dlor și altele.nfăpt ' ____ ' - • _____i însă eforturi susținute pentru
a dovedit că acolo unde generale acordă o atenție repartizării raționale și economicoase a fondu-

și Comloșu-Mare, județul Timiș, Co- mana și Cobadin, județul Constanța, Săcele și Ghimbav, județul Brașov etc. — în care fondul de acumulare a depășit 200 000 lei la suta de hectare — au asigurat lărgirea producției contribuind la o creștere continuă a bunăstării materiale a cooperatorilor. în aceste cooperative nivelul retribuirii efective la ziua-muncă a atins, în mod constant în ultimii ani, 35—55 lei.Practica adunările deosebită folosiriirilor, cooperativele agricole obțin bune rezultate în producție și venituri importante. Creșterea an de an a acumulărilor la cooperativa agricolă- Becicherecu-Mic, județul Timiș, a permis cooperatorilor să facă lucrări de desecări impuse de băltirea apei pe mari suprafețe. In acest mod, cooperativa a redat circuitului agricol o suprafață arabilă de aproximativ 300 hectare. In alte cooperative agricole au fost alocate fonduri însemnate pentru executarea, prin cooperare, a unor sisteme de irigații, construirea de sere de tip industrial (Ilfov, Prahova, Timiș, etc.), de fabrici de furaje combinate etc.Nu se poate trece însă cu vederea faptul că în unele cooperative agricole nu s-au respectat prevederile statutare privind constituirea fondului de acumulare și, ca atare, investițiile n-au mers în același ritm cu posibilitățile de care dispun, ceea ce, evident, a influențat asupra nivelului producției și al veniturilor. Anul trecut, 33—60 la sută din numărul cooperativelor agricole din județele Dolj, Argeș. Bistrița-Năsăud și Satu Mare n-au respectat proporțiile dintre fondul de acumulare și fondul de consum, alocările la acumulări fiind sub limita inferioară prevăzută în statut. Este evidentă în a- ceste situații judecata negospodărească care are drept consecință șu- brezirea bazei de dezvoltare a cooperativei, în ultima instanță scăderea veniturilor cooperatorilor. Cele mai multe din aceste cazuri își găsesc explicația în încălcarea normelor democrației cooperatiste, a prevederilor statutului, în lipsa dezbaterilor aprofundate cu masa largă a cooperatorilor care să evidențieze convingător că numai o politică judicioasă de a- cumulări poate duce la creșterea bunăstării personale a fiecăruia. Situațiile respective se datoresc și faptului că uniunile cooperatiste din județele respective nu au îndrumat în suficientă măsură adunările generale ale cooperativelor agricole ca să respecte prevederile statutare privind acumulările. In Tezele C.C. al P.C.R. pentru cel de-al X-lea Congres se subliniază că numai printr-un ritm susținut de acumulări se va putea crea o puternică bază tehnico-mate- rială de producție, utilizarea superioară a resurselor materiale și de muncă, asigurarea unui înalt nivel de bună stare și civilizație pentru întreaga populație. Este deci și în interesul cooperatorilor ’ să aloce la fondul de acumulare sumele prevăzute în statut, deoarece aceasta le va aduce, în continuare, venituri mai mari.

Aceeași atenție trebuie acordată și folosirii raționale a fondurilor de ai- cumulare în vederea dezvoltării rapide a cooperativelor agricole. Constituie un element pozitiv faptul că •majoritatea cooperativelor agricole au început să se orienteze spre o- biective productive, cu eficiență e- conomică ridicată. In ultimii ani, cooperativele agricole șl-au îndreptat atenția spre executarea lucrărilor de irigații și construcții de solarii. Deși unele obiective de investiții prezentau o mare însemnătate, totuși la construcțiile agrozootehnice, lucrări de alimentări cu apă, plantații de pomi, sere etc. planul nu a fost realizat, ceea ce fără îndoială va influența negativ activitatea economică a unor cooperative.Proiectul Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R. prevede ca în anii 1971—1975, cooperativele agricole să aloce circa 20 miliarde lei din a- cumulări proprii. Cooperativele agricole vor trebui să ia măsuri corespunzătoare care să le asigure o creștere tot mai însemnată a acumulărilor sub formă bănească. De asemenea, uniunile județene trebuie să se ocupe permanent de creșterea continuă a acumulărilor și folosirea chibzuită a fondurilor de investiții, condiție esențială în. dezvoltarea și consolidarea economică a tuturor cooperativelor agricole, în creșterea sistematică a veniturilor cooperatorilor care asigură mersul înainte, ascendent, al agriculturii cooperatiste. al agriculturii coo-

Adunări ale organizațiilor de bază

Perfecționarea 
învățămîntului

înseamnă în primul rînd 
perfecționarea noastră,

a slujitorilor școlii
Deși ne aflăm în plină vacanță, în clasele și pe coridoarele liceului „I. L. Caragiale" din Capitală, în care învață peste 2 500 elevi, domnește animația : abia s-a stins ecoul bacalaureatului, abia și-au luat rămas bun de la școală foștii elevi ai clasei a XH-a și o nouă promoție de elevi — candidații la concursul de admitere în liceu — pășesc cu emoție în clase. în această atmosferă de lucru, de intensă activitate școlară, comuniștii, membri ai corpului profesoral de aici s-au adunat să dezbată documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, să-și expună cu responsabilitate părerea asupra liniilor directoare ale dezvoltării economiei, științei și culturii, întregii noastre vieți sociale, jalonate într-o cuprinzătoare viziune de perspectivă în aceste documente.— Nu poți să nu fii mîndru și să nu subscrii din toată inima la acest vast program de dezvoltare economică și social-culturală a' țării pe care-1 prefigurează documentele puse în dezbatere publică — a spus prof. Gheorghe Mierlea, directorul

liceuluî. în cadrul acestui program, școlii îi revine un rol deosebit, fiin- du-i încredințată misiunea de a satisface cerințele crescînde de muncitori calificați, cadre medii de specialitate și specialiști cu studii superioare, determinate de, progresul multilateral al societății noastre socialiste Orientarea științifică și ■ clarvăzătoare dată întregului' nostru învățămînt de cel de-al IX-lea Congres al partidului a determinat realizarea unor pași importanți pe calea dezvoltării învățămîntului de toate gradele, pași marcați prin pregătirea debutului școlii generale de 10 ani, perfecționarea și modernizarea studiului liceal, învățămîntu- lui ,profesional și tehnic, precum și a tuturor compartimentelor școlii superioare. Toate aceste înfăptuiri remarcabile implică împrospătarea metodelor și mijloacelor de transmitere a cunoștințelor, de educare comunistă a elevilor. De adeea, sînt întru totul de acord cu precizarea din Teze că pe baza Directivelor C.C. al P.C.R. și a Legii învățămîntului — care au întrunit deplina adeziune a corpului profesoral — se vor continua eforturile pentru dezvoltarea și modernizarea școlii de toate gradele în pas cu evoluția societății și cu cerințele moderne ale cunoașterii științifice. Aceasta înseamnă că și la noi în liceu, fiecare profesor este dator să-și desfășoare cu toată competența, pasiunea și dăruirea de sine activitatea la catedră, folosind intens anii de studiu ai tinerilor pentru formarea lor științifică și etică, pregătindu-i pentru muncă și viață, pentru participarea activă la edificarea socialistă a României.In aceeași ordine de idei, profesoara emerită Silvia Petrescu a spus : „Aprob cu toată convingerea orientarea fundamentată de documentele Congresului al X-lea al partidului potrivit căreia, în anii 1971—1975, va fi în continuare dezvoltat și modernizat învățămîntul de toate gradele. Aș vrea. în același timp, să fac observația că a- ceastă modernizare este un proces complex, că nu se reduce la modernizarea instrumentelor noastre de lucru — cum sînt înclinați să considere unii dintre colegi. Modernizarea școlii înseamnă, după părerea mea, modernizarea în primul rînd a profesorului, înțelegînd prin aceasta formarea unei concepții noi, active, militante, entuziaste față de îndatoririle sale profesorale și cetățenești, conceperea întregului proces instructiv-educativ în lumina celei mai directe contemporaneități, a spiritului de partid. Să nu uităm însă nici o clipă că trebuie să-i pregătim pe actualii și viitorii elevi pentru a participa cu toate forțele și priceperea la înfăptuirea mărețelor obiective pe care partidul le pune azi în fața țării, a întregului poporMai mulți vorbitori s-au referit pe larg la principala menire a școlii și a slujitorilor ei : educarea comunistă a tinerei generații.— Tezele C.C. al P.C.R. pentru

Congresul al X-lea al partidului prevăd îndatorirea comuniștilor care activează în diferite sectoare ale frontului ideologic de a milita perseverent pentru afirmarea convingătoare a pozițiilor partidului nostru, a ideologiei sale, precizînd, totodată, că numai bazîndu-se pe o temeinică pregătire științifică și culturală pot asigura creșterea forței de atracție a ideilor comunismului, pot influența gîndirea și conștiința oamenilor -- a arătat prof. Mircea Baldovin. Dacă această condiție este valabilă pentru comuniștii din orice sector de activitate. ea este cu atît mai importantă și obligatorie pentru noi, cei care lucrăm pe tărîmul școlii, care avem îndatorirea de a forma conștiința tinerelor vlăstare ale țării, de a crește și educa tineretul în spiritul concepțieiștiințifice, materialiste despre lume, al idealurilor de muncă și de viață comuniste, al devotamentului față de partid și al dragostei pentru patria noastră socialistă. Se cuvine deci să

chibzuim mai serios asupra căilor și modalităților de împrospătare continuă și de perfecționare a pregătirii noastre politico-ideologice, de organizare mai eficientă a formelor de studiere a filozofiei marxist-leninis- te, a dezbaterilor ideologice asupra celor mai importante aspecte ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru, asupra celor mai noi evenimente din viața social- politică contemporană.Schimbul deschis și rodnic de opinii privind căile îndeplinirii sarcinilor trasate de partid școlii și cadrelor didactice, adeziunea deplină, entuziastă, la amplul program de dezvoltare în perspectivă a patriei noastre au constituit elemente definitorii ale dezbaterii comuniștilor de la acest liceu, conștienți de înalta responsabilitate ce revine membrilor corpului profesoral în societatea noastră socialistă.
Florica DINULESCU

Cu întreaga putere de muncă,
pentru dezvoltarea

potențialului economic al țării
(Urmare din pag. I)tice poporului român, una dintre calitățile care-i fac cinste în lume : hărnicia. Programul elaborat de partid, pe care-1 aprob din toată inima, este în acest fel un program ancorat în realitate, care răspunde intereselor vitale ale națiunii noastre și, în același timp, contribuie la întărirea forței sistemului socialist mondial, a forțelor păcii și progresului contemporan. Aici, în combinat, transformăm lemnul în celuloză și hîrtie, dînd noi valori acestei mari bogății a patriei. După cum arată proiectul de Directive, nivelul eficienței muncii noastre trebuie să atingă însă alte stadii, superioare. Avem posibilități să reducem mult consumurile specifice, să obținem cantități sporite de celuloză rit din fiecare metru cub de lemn. Trebuie să înlăturăm pierderile, să îmbunătățim calitatea celulozei, să consemnăm asemenea rezultate care să mărească contribuția muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor noștri la dezvoltarea și diversificarea producției industriei chimice șl să reflecte întărirea răspunderii fiecăruia dintre noi și a întregului colectiv în îndeplinirea sarcinilor care ne revin în acest cincinal, precum și în viitoarea perioadă 1971-----1975.După ce a subliniat că, în munca pentru îndeplinirea planului și a angajamentelor, comuniștii se află în primele rînduri, că în acest sens organizația de partid desfășoară o activitate rodnică, tov. Gheorghe Gavri- lescu, directorul general al combinatului, a spus în continuare :— Creșterea rolului partidului de forță conducătoare a societății este o necesitate obiectivă a înaintării țării noastre pe drumul socialismului. Partidul a ridicat țara și poporul pe culmi mereu mai înalte ale progresului și civilizației. In continuare, după cum se precizează în Tezele Comitetului Central, crește rolul partidului în opera noastră de edificare a socialismului. Iar îndeplinirea rolului conducător al partidului presupune, în primul rînd, perfectionarea activității, a stilului și metodelor muncii de partid. Am reținut din Teze ce importanță se acordă cunoașterii de către organizațiile de partid a situației din domeniul unde activează, pentru a asigura o îndrumare calificată, în

Mărturisesc că la cea dintîi lectură a Tezelor și a proiectului de Directive pentru cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român am trăit sentimentul copleșitor că mă găsesc în fața unei lumi de o mare complexitate, a unei imagini sintetice, cuprinzătoare pentru însuși procesul istoric al construirii socialismului. Studiul atent al documentelor pune în lumină interdependenta fenomenelor, ne dă conștiința acută a participării la un travaliu vast, convingerea că sîntem părți ale unui organism complex care se cheamă societatea socialistă ; observăm ușor că nici una din componentele sociale nu este neglijată, nici unul din elementele materiale sau spirituale ale dinamicii sociale nu rămîne în afara sferei de cercetare și determinare concretă. Virtutea supremă a textelor publicate stă. desigur, în judecata științifică, în cel mai elevat spirit marxist, asupra treburilor statului nostru, dar există în țesătura argumentelor, în umbra fiecărui cuvînt. un patos revoluționar, o nobilă aspirație pe care aș numi-o setea , de perfecțiune. încă atunci, îndată după 23 August 1944, acest fior, această sete de perfecțiune a cucerit milioane de suflete și ne această stare de s-a clădit de azi a spune și sfert de veac, o spun și arta și literatura.Cîtă putere i-ar trebui unui singur condei să evoce măcar în linii mari

nobilă totul, țării o cultura
această neliniște Imaginea spune, o acestui

saltul «norm pe care l-a făptuit poporul nostru în ultimul pătrar de veac ? Pornind de la imaginea văzută a țării și pătrun- zînd adînc în .spiritul ei, bătînd drumurile și cerce- tînd atent existența de fiecare zi a oamenilor, avem abia sugestia unei deschideri a istoriei pe care a visat-o probabil Bălcescu, devenită realitate a vremii noastre prin gîndirea și forța comuniștilor. în etapa care a urmat celui de-al IX-lea Congres al partidului au fost luate hotărîri de o excepțională însemnătate pentru destinele economiei, perfecționarea insti- . tuțiilor, a activității de cercetare științifică, prin care avîntul constructiv și energia poporului nostru s-au putut fructifica la un nivel superior. în acest climat de respectare și garantare a legalității socialiste și a libertății individuale, a clădi mai sus șl mai bine constituie o ambiție reală, nobilă pentru orice conștiință lucidă.Pentru mine, modest martor al treburilor lumii și mereu ucenic în a le înfățișa pe hîrtie. este fascinantă acea parte a Tezelor unde se vorbește despre perfecționarea orîn- duirii noastre. Mă întorc la text șl mă opresc la ideile lui fundamentale, așa cum caut să deslușesc în marile capodopere ale muzicii motivul care le-a născut și Ie-a făcut nemuritoare. Citesc : „Dezvoltarea democrației socialiste presupune creșterea responsabilității sociale a fiecărui cetățean, a conștiinței îndatoririi de a acționa în virtutea imperativelor supreme ale so

cietății, ale națiunii socialiste". în virtutea cestui principiu fundamental, trăindu-1 și aplicîndu-1 în fiecare clipă a existentei noastre, cunoaștem forma ideală a libertății, definită de marxism-leninism ca „necesitatea în-

noastre a- dere față de ființa întreagă a poporului. Această răspundere este de fapt o componentă inseparabilă a noțiunii de libertate în societatea noastră, un stimul care o transformă în acțiune creatoare.Iar cînd Tezele afirmă ca

seamnă și trăirea lui. Este nevoie de curaj, uneori de confruntări bărbătești. Dar nu partidul însuși ne-a demonstrat după cel de-al IX-lea Congres că metode și practici negative pot fi înlăturate atunci cînd ești dominat de marea sete

bine așa, e bine ca oamenii să se frămînte, e bine ca un conducător de întreprindere să simtă mereu că oamenii gîndesc, că, de fapt. îl a- pără pe el de inerție, de birocratism, de uzura sterilă. Se propusese ameliorarea unor procese tehnologice.

inerție. Din acest vedere, Tezele și vele viitorului Cc
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țeleasă". Nu este tocmai această libertate la care umanitatea aspiră de milenii, pentru care luptă de mii de ani, nu înseamnă „necesitatea înțeleasă" dreptul la personalitate 7In condițiile societății socialiste. care a eliminat sistematic influența diverselor stihii sau avataruri a- narhice, dreptul la personalitate, mult rîvnita în trecut și realizată astăzi libertate individuală presupune trăirea permanentă a sentimentului de răspun-

Nicolae JIANU

un angajament solemn: „Se va asigura perfecționarea cadrului instituțional în care cetățenii să-și poată exprima liber și nestingherit opinia asupra modului în care se gospodăresc treburile țării..." nu ne simțim oare eliberați de prejudecăți, nu avem sentimentul afirmării depline nalității umane ? simpla însușire nobil principiu
a perso- Desigur, a unui nu în-

a •perfecționării ? Trăind și aplicînd în aria noastră de muncă înalta concepție despre libertate a partidului, uzăm de dreptul nostru la personalitate. contribuind în același timp la procesul de perfecționare a întregii societăți. Am vizitat nu de mult un complex minier. Am găsit acolo o stare de efervescentă care m-a surprins la început, dar reflec- tînd mi-am dat seama că e

unele amenajări de asistență socială, ușor realizabile la nivelul și importanta întreprinderii, dar măsurile întîrziau. Mi-am dat seama că acolo. în cazul particular. era vorba de subestimarea personalității muncitorilor și tehnicienilor, că era ignorat dreptul lor la perfecționare. Lucrurile s-au schimbat în scurtă vreme, dovedindu-se astfel că dinamica socială. în sensul ei constructiv, creator, nu se intimidează în fata fenomenelor de scleroză birocratică, de infatuare sau

punct deDirectivele viitorului Congres al partidului sînt de natură să învioreze, să lărgească spațiul de inițiativă al milioanelor de oameni care știu în fiecare clipă că ei clădesc o orînduire superioară. „Vor fi tot mai larg dezvoltate formele obștești de dezbatere a principalelor probleme politice și sociale, a proiectelor de legi și ho- tărîri, schimburile de opinii, consfătuirile, acordin- du-se toată atenția sporirii rolului opiniei publice în conducerea vieții sociale". Imaginea de forum pe care o sugerează acest pasaj este o realitate, devine tot mai mult o metodă de lucru și, dacă ne gîndim la autonomia funcțională a- cordată instituțiilor și unităților administrative. înțelegem că ideea democratismului real, a umanismului profund se confundă cu însăși existenta aceasta cotidiană, este hrana spirituală fără de care nu poate fi concepută ființa normală a societății sau a individului. Acesta este hotarul de la care trebuie să înceapă gîndirea noastră, aceasta este premisa morală necesară oricărei acțiuni umane într-un veac atît de fră- mîntat, într-o lume atît de contradictorie. Cînd atîtea „perfecționări" tind. în graba lor. să Ignoreze sufletul omului, este reconfortant să găsești în documentele partidului nostru idei și îndemnuri care se adresează tuturor categoriilor sociale, tuturor naționalităților din țara noastră, muncitorilor, țăranilor, intelectualilor. tineretului, nimic și nimeni nu este uitat.

e- pe în a-contîndu-se pe fiecare nergie, pe fiecare gînd, aspirațiile care pîlpîie fiecare suflet. Imaginea ceasta a depistării tuturorenergiilor, a orientării lor spre viitor este definitorie pentru societatea noastră. Documentele supuse dezbaterii angajează destinul a milioane de oameni și din acest adevăr se desprind răspunderi pentru fiecare dintre noi. Cu luciditate și înțelepciune ni se aduce mereu aminte că mai avem mult de făcut. Cît ne revine fiecăruia din acest „mult" ? Să încercăm să măsurăm, în fiecare zi, în fiecare ceas. Este atît de mare setea de desăvîrșire, îneît aș spune că fiecare mai avem enorm de făcut. în judecățile noastre. în cărțile noastre, se cuvine să ne străduim să fim la înălțimea a- cestui timp. Uneori, parcă speriati de amploarea fenomenelor, de marea lor complexitate, ezităm, mul- țumindu-ne să rostim adevăruri foarte vechi și foarte cunoscute. A încerca să deslușești noul, ceea ce e încă nebulos, incert, ceva care abia se, anunță, mi se pare o izbîndă. Ea ar satisface poate și năzuința noastră firească spre perfecțiune, starea aceasta mereu prielnică sufletului nostru. „Perfecționarea, o- rînduirii sociale și de stat" poate capitolul cel mai înaripat al excepționalului document care sînt Tezele Congresului al X-lea, aduce imaginea desăvîrșirii mai aproape de înțelegerea noastră, constituind o puternică rampă de lansare pentru visurile noastre cele mai cutezătoare.

cunoștință de cauză. în ce ne privește, cu ajutorul organizației de partid, trebuie să trecem neîntîrziat la lichidarea cauzelor care mai frî- nează funcționarea ireproșabilă a unor instalații, care întrețin întreruperile, pierderile de materie primă. Creșterea eficienței — factor al dinamismului economic — presupună folosirea cu randament maxim a mijloacelor de producție, sporirea rentabilității, domenii în care mai avem încă multe de făcut.— în viziunea partidului nostru — a arătat lăcătușul mecanic Constantin Buda — cele două imperative, creșterea avuției naționale și ridicarea nivelului de trai al poporului, sînt strîns legate între ele. Pentru a crește avuția națională trebuie să se asigure o proporție judicioasă între fondul de acumulare și cel de consum, să ,so aloce în continuare importante fonduri de investiții. Numai pe această bază se măresc puterea economică a țării, venitul național și, deci, cresc posibilitățile de a se satisface mai bine necesitățile materiale și spirituale ale oamenilor muncii. Datoria noastră este să folosim cît mai judicios fondurile de investiții, utilajele și mașinile în care se materializează ele — domeniu în care, în cecția celuloză și în combinat, există destule rezerve. întreaga noastră putere de muncă va trebui să o ccnsacrăm creșterii potențialului economic al țării, pentru că numai aceasta este singura bază trainică a îmbunătățirii sistematice a vieții noastre.— Ca inginer electroenergetician, a spus Ilie Loghin, prețuiesc din toată inima prevederile din proiectul de Directive referitoare la creșterea potențialului energetic al României, la centralele de mîine, care vor apropia consumul de energie electrică pe un muncitor de nivelul țărilor înaintate In același timp, însă, mă gîndesc că în combinatul nostru se ridică noi cerințe, cu deosebire în vederea scăderii consumului specific de energie pe tona de celuloză, eliminării surselor de consumuri nerentabile. Acest deziderat este de mare importanță pentru etapa a doua de dezvoltare a combinatului, unde s-au ivit defecțiuni. Trebuie să fim mult mai exigenți în intervențiile noastre, spre a evita avariile și stagnările. Fiindcă avariile electrice atrag după ele avarii tehnologice. Iată de ce o direcție a strădaniilor întregii munci politico-educative a organizației de partid va trebui să fie dezvoltarea răspunderii fiecăruia față de continua îmbunătățire a calității muncii, de păstrarea ca pe ochii din cap a instalațiilor și utilajelor.Dacă ar fi să căutăm un numitor comun dezbaterilor de la combinatul sucevean, acesta constă în înalta exigență față de muncă, față de realizarea riguroasă a sarcinilor trasate de partid. Multe propuneri, angajamente și entuziaste planuri de viitor s-au făcut în această adunare. Dar tot un numitor comun al acestor dezbateri a fost exprimarea adeziunii unanime a comuniștilor la politica externă a partidului și statului nostru, caracterizată prin înalta responsabilitate față de interesele fundamentale ale poporului, față de interesele generale ale socialismului și păcii în lume.Partidul nostru, a spus mecanicul de aparate de măsură și automatizare Vasile Corocea, pune în dezbaterea comuniștilor, a întregului popor, istoria de mîine a patriei. Mîndria cu care privim viitorul țării este cu atît mai mare cu cît acest viitor arată că noi înțelegem consecvent misiunea ds a milita activ pentru tot ce cheză- șuiește progresul economic și social. Am simțit o adîncă bucurie citind cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova. Prin tovarășul Nicolae Ceaușescu a vorbit o țară întreagă, a vorbit poporul român, care își consacră întreaga sa muncă operei vaste de edificare a socialismului în patria noastră. Pe bună dreptate s-a subliniat că este o legătură indisolubilă între eforturile partidului nostru pentru construirea socialismului în România și lupta sa pentru promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și progresului social.Afară se lasă seara. Colectivul combinatului se pregătește pentru a da noi șarje de celuloză și hîrtie, în punctul acesta unde pădurile Bucovinei dezvăluie bogăția pămîntuluî românesc, în vatra Sucevei — vatră de trecut, prezent și viitor strălucit al României socialiste.
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PAGINA 6 SCINTEIA — sîmbătâ 21 iunie 1969Aici totul s-a petrecut în timpi comprimați. Acum trei ani, în vară, se recolta grîul pe teritoriile ■ acestea.Toamna, primii constructori pipăiau pămîntul care avea să fie vatra viitoarei așezări de chimie. Azi, în cea de-a treia vară după acel demarai, locul e populat de o constelație de fabrici care se înlănțuie în- tr-un tot după rațiuni și legături necesare, pe care doar omul de știință le cunoaște. Ceea ce vede ochiul nostru e un labirint de conducte și instalații desfășurate sub cerul liber, verticale metalice, uriașe retorte, columne, sferoizi. artere evoluînd zig-zagat, un imens laborator așezat solar, într-un evantai care place. Urechea noastră află că operatorii chimiști au fost plugari și crescători de vite. Pe un spațiu construit de circa 70 de hectare se așterne o structură de industrie pe care limbajul ingineresc o consacră prin denumirea de „platforma chimică de la Vîlcea". Una dintre zonele cele mai dinamice ale industrializării socialiste, transpunere pe planșeta realității a ritmului imprimat chimiei de Directivele Congresului al IX-lea al partidului. Urbea de pe Olt, știută ca ,',oraș al pensionarilor", are privilegiul de a cunoaște o frenezie industrială pe care n-a visat-o : una dintre cele mai mari celule de energie chimică a României moderne, aici am- ?lasată, în coasta orașului, ntrebarea cade firesc : de ce ?
STĂP1NII
UHUI UNIVERS
IN FORMARECaut să citesc cît mai mult pe fața tatuată de griji a omului tînăr care îmi dă răspunsul; interlocutorul meu este Victor Poltorațchi, angajatul numărul 1 al combinatului, ca să evit titulatura pompoasă de „director general", care îl incomodează. îmi vorbește cu sobrietate și o logică transparentă, dîndu-mi senzația că croiește sub ochii mei o foaie de sticlă cu bobița de diamant: iată profilul uzinal, asta-i mișcarea materiilor indigene, uite evantaiul produselor. Vorbește 'aproape didactic, poate prea plictisit că spiritul său (bănuiesc deschis) trebuie să macine aceleași „criterii" și argumentări pe care le știe pe dinafară și îl istovesc (precum în studenție formula metilizobu- tilcetonei, de pildă, care nu-i nici complicată, la urma urmei, dar prea trebuie să ții cont de multele „sarcini" și valențe în care se înlănțuie carbonul și hidrogenul). Ceva asemănător surprind pe masca interlocutorului meu, care-i doar parțial în dialog, s-a diversificat firesc. își pune la bătaie atenția distributivă (bine că o are) și, în timp ce îmi dă o „imagine" a locului, se refugiază discret pe teritoriile care îl reclamă, în lumea de formule, în conglomeratul de „sarcini" și valențe, ia decizii, conduce procese, dojenește, întreabă, se nedumerește, confruntă, a- probă (mental. desigur, însă aceste reacții transpar în ochii lui cu multă expresie !) ; îmi place acest fel util de a te dedubla, acest simț de autoconservare, fapt pentru care nu-1 atrag pe convorbitor în aria cu iradiații a unui dialog la scara unu pe unu.Nu vreau să schițez un portret ai directorului general, dar aflindu-mă în cabinetul cu tapet de nuc, fotolii turnante și valuri de mocnetă groasă îmi permit luxul să cred că îl cunosc pe acest om de cînd lumea, să am stenicul sentiment că l-am însoțit acum trei veri prin teritoriile de a- gricultură unde urma șă“ se ridice un întreg popor de uzine ; că umblam (să zicem) amîndoi prin grîul care tocmai se culegea, prin porumbul care ne lua in săbii; aveam cu „noi" servieta comună doldora de hîrtii. un milion de idei și apriga sete de a construi familia aceea de fabrici unde chimia modernă să fie la ea acasă și să producă în stil mare. „Sediul" de atunci era una din camerele de oaspeți ale uzinei de produse sodice, unde se pusese minuscula firmă care numea ceea ce pe a- tunci era doar proiect: Combinatul chimic Rîm- nicu Vîlcea; informația din spațiul dreptunghiular cerea parcă scuză privitorului neavizat: „Iertată-mi fie existența sub soare". Stau, acum, în blocul turn cu nu știu cite nivele, care adăpostește corpul tehnico-ingineresc, coloana de inteligentă și gîndire lucidă, care ordonează întinsul lanț de reacții, stîrnește și conduce fantasticele metamorfoze. Privesc holocaustul industrial hașurat în forme și culori, așternut la orizontală, ascultător și domesticit, ca un tigru cu forță cumplită și foc bengal, care lucrează, se mișcă, sare prin cerc, se înfurie, sade cu botul pe labe, exact cum îi dictează îmblînzitorul. îmi place să privesc de a- proape timpul precipitat în sinteze, să văd cum fructele lui se dezghioacă în fața mea asemenea castanelor care sar din cămașa lor grosolană, cu țepi.Scrisesem cîndva despre fabuloasa avuție pe care șed Carpații Meridionali în zona Oltului (cu asta am și ajuns la primul dintre criteriile pentru care a fost amplasat aici combinatul) ; salinele Ocnele Mari. în ale căror subterane se taie 

sare de multe veacuri, nu-s altceva — afirmă geologii — decît o neglijabilă zgîrietură într-o lentilă de sare, avînd forma unei franzele lungi de șapte kilometri. Iar Meridionalii secționați de Olt țin sub rădăcinile lor pietroase un mare număr de asemenea franzele ; sarea Rînmicului se constituie astfel într- unul dintre cele mai bogate filoane de clorurâ de natriu din Europa. Semn că în următoarele cîteva zeci de mii de ani nu ne vom pierde gustul sării ; dar să nu folosim această avuție doar pentru a oficia străvechiul obicei de ospeție, întîmpinînd prietenul în pragul casei cu pîine și sare. O topim pe altarul industrializării schimbînd-o într-un larg evantai de bunuri ale lumii moderne, de la mase plastice la piese de mașini, pînă la obiecte vestimentare.Se vede și azi conturul vechilor drumuri ale sării ; bolovanii suri, tăiați cu tîrnăcopul, dalta și ciocanul la lumină de opaiț, luau drumul cîmpiei ori dincolo de Carpați în carele cu coviltir. Uneori, cărăușii de sare, sărarii, n-aveau învelitoare sau co

Combinatul chimic Rîmnicu-Vîlcea : transpunere pe planșeta realității a 
tivele Congresului al IX-lea al P.C.R.

ritmului imprimat chimiei de Direc- 
Foto : Gh. Vințilă

viltir, îi prindea ploaia cu bulbuci în șosea, unde sărăceau subit, li se topea săriceaua cît ai trage o țigară, Drumurile de azi ale sării, saleductele, spun totul despre noul destin pe care îl are banala clorură de sodiu. Aici, la Ocnele Mari. în spinarea de sare a dealului Teica, s-au înfipt recent treizeci de uriașe seringi, sonde de injecție cu apă în subteran pentru extragerea sării sub formă de saramură : con- templînd noutatea, ne extaziam mai anii trecuți că Oltul devine un _ mare miner (coboară sub pămînt, taie sare și o aduce la suprafață). N-am bănuit că același Olt va fi capabil să plonjeze într-o nouă .și de mai mare amplitudine aventură ; cel mai întins rîu din interior al țării, Oltul, este azi un mare și generos lucrător în chimie, pot spune, un magnat, un rege neîncoronat al acestei industrii în care viltotul își recunoaște chipul perfect și cu dărnicie. Tot așa cum Nilul este, din vremuri imemoriale, un agricultor de elită, sau (mai aproape) cum Bistrița a devenit, ieri- alaltăieri, un strălucit e- lectrician, acționînd un șir de hidrocentrale, el. Oltul, devine un chimist de talie europeană. Zilnic, douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru posibile, rîul acesta coboară herculean sub pămînt și, prin- tr-un gest uriaș, dizolvă cu propriul său sîrige, sare ; o scoate la suprafață, o propulsează în forță prin arterele de metal ale sale- ductelor și o prăbușește în 

turnurile de purificare, cristalizare, uscare, în celulele de electroliză cu mercur, ca să menționăm doar primele metamorfoze care au loc în fabricile prelucrătoare de la uzina de sodă și combinatul chimic. în spațiul relativ mic dintre Ocnele Mari și Rîmnicu Vîlcea, rîul acesta știe să dezvolte salahoria grea de miner și. .apoi, delicata muncă de laborator a chimistului umblînd prin fagurele uzinal cu retorte și alambicuri, ca să preschimbe cele două materii care și-au dat întîl- nire — sarea și țițeiul — într-un miraculos curcubeu în care sînt de față toate substanțele de chimie ale lumii moderne. Uri snop întreg — sare co'mestibilă. acid clorhidric, clor lichid, sodă caustică, clorură de vinii, lindan, tetraclorură de carbon etc., etc. în a- ceastă grea operație apa Oltului e ajutată îndeaproape de alți aliați ai ei — gazul de sondă și calcarul local (alte două criterii care au adus în zona vîl- ceană acest corp de industrie).Oltul, pe malurile căruia am făurit balade, a cărui apă ne-a înviat livezile, ne-a dat păstrăv și ne-a 

învîrtit zbaturile morilor de apă, în palma căruia au plutit păduri întregi, dîn- du-ne lemne să ridicăm case, de al cărui țărm se apropie cerbi rămu- roși și căprioare timide, ori se zburdălnicesc fetele în scaldă — Oltul, bătrînul. intră sub privirile noastre în rînd cu lumea, își cheltuie frumos și util puterile neîntrebuințate. Ne va fi dat să-i continuăm cartea și să așter- nem noi mentalități pe cele stratificate deja, spre a lăuda cum se cuvine marele și vigurosul personaj, rîul-bărbat, care se înscrie ferm în istoria nouă a românilor.Umblu prin stupul uzinal, fabrică după fabrică, grup omenesc după grup omenesc, să prind ceva din .„vocea" cetății, să-mi cadă în auz puțin cîte puțin secreta simfonie pe care o degajă retortele și vrăjitoriile de chimie. O neagră surzenie mă învăluie : nu înțeleg limbajul marelui laborator (poate și pentru că n-am fost vreodată receptiv la chimie). Prin- tr-un straniu joc al memoriei de poet îmi apare dinaintea ochilor minții făptura hieratică a profe? soarei mele de formule și eprubete, poreclită de li- / ceeni, fără pic de răutate, „madam Metilen" ; jocul continuă, harnica și severa profesoară își ia rolul în serios — e amfitrioană, dă un bal într-un loc somptuos, aici, undeva sub cerul liber. Fără să vreau înadins, pătrund în holul acelui vis-reverie, care îmi

dă tîrcoale în plină zi. la Vîlcea, sub lumina de magneziu a soarelui de a- miază. Ce să fac ? Abordez balul cu ochii larg dilatați ; dau de un tablou imens, care se face țăndări imediat; e sistemul periodic al elementelor, tablou) lui Mendeleev, din care — de necrezut ! — migrează colburile materiei, ies din starea lor. își părăsesc pentru un timp căsuliile, condiția de chimie pură și — la un semn al amfitrioanei — se întrupează în- tr-o galerie de personaje foarte stimabile care umplu spațiul rezervat balului. în ciuda ignoranței mele, recunosc cîteva personaje. Oxigenul e rotofei și sangvin, cu o foarte bună constituție corporală ; heliul e ușor, aerian și cogitativ, îl ia vîntul de slab ce e ; uraniul e dinamic foc, exploziv. însă extrem- de capabil, de eficient, cînd e luat cu bini- șorul și pus să facă o treabă utilă ; hidrogenul e... (nu mai descriu că vin tipii care îmi sînt totalmente necunoscuti). galiu, cadmiu, stronțiu. germaniu ș.a.m.d. E un amestec al limbilor aici ; vorbesc toți deodată, cu toată gura și

nu înțeleg aproape nimic din limbajul lor criptic. 'Rețin doar frînturi, cuvinte răzlețe ; anod. monomer, ioni, particule, decantare, groapa de șlam, foto- clorurarea benzenului,strat fluidizat, celule, catod, cădere liberă, pilă (la propriu), suflantă, pulberi umectabile. izomer gama, omogenizator; zvonul balului trece prin auzul meu ca o bandă de telegraf de pe care lipsesc multe semne. Iată clorul (îl recunoști dintr-o mie), pare cel mai distins personaj al petrecerii; nu-i atît înalt cît scund si poartă inele cu multe cristale. Se recomandă cu glas barito- nal : „Clor" ! și, ca să fie mai bine înțeles, indică cu un gest de aroganță că tot ceea ce se vede în jur îi aparține în mare măsură, că a investit acțiuni grase și toți cei care îl înconjoară îi sînt. într-o mai mică sau mai mare măsură, niște asociați umili, după care rîde nereținut, zgomotos, scuturîndu-și pudra feței, care nu-i altceva decît sare gemă, de bucătărie...Mă smulg visului din plină zi, cu ochii deschiși, sub cerul Vîlcei și sub lumina de magneziu a soarelui de amiazi. Cei care - mă înconjoară sînt oameni vii, în carne și oase. In fața tablourilor de comandă, la manete, lingă coloanele-eprubetă. ori Ja „nodurile" de flux 'ale operațiilor, stau niște foști agricultori și crescători de vite din lunca Oltului. descendenti ai cărăușarilor de pe drumurile de sărărie. Cum au 

ajuns ei în templul chimiei ? învățînd. întrebuin- țîndu-și serios mintea isteață, de olteni. Au avut timp ? Nu. Și-au deprins meseriile în timp ce u- zinele se construiau. Le-au ridicat învățînd. Unii la fața locului (grupul școlai al combinatului), alții, de ordinul sutelor, au fost trimiși în uzine cu profil similar. de unde „trimișii tatii" (cum li se spune) s-au întors cu virtuți cîști- gate într-o practică nemijlocită, pe viu (Borzești. Turda etc.). Să dai de lucru la sute și sute de oameni, ridicînd, în același timp, la civilizație o zonă geografică vitregită de trecutei» vremi — iată (alt criteriu I) procesul de armonizare și omogenizare pe care îl propune socialismul în progresul tuturor regiunilor țării !Marile nuclee industriale se impun atenției noastre nu numai prin forța cu care se înscriu în patrimoniul economic al tării, nu numai prin dimensiuni și capacități impresionante, spectaculare chiar ; ele se impun. în egală măsură, prin virtuțile pe care le au de a regenera omenescul. de a revitaliza social

mente straturi întregi de populație, univers în care timpul trecut a operat cu încetinitorul. Sub acest raport, Rîmnicu-Vîlcea, așezare (sinceri să fim !) tipic „somnolentă" în peisajul de altădată al țării, ne vorbește azi. în pragul celor 25 de ani de viață nouă, cu putere de simbol.Producția industrială globală a municipiului, care în 1965 se cifra la 544 milioane lei. va atinge în 1970 un cadru valoric de 1,9 miliarde lei (deci o creștere de peste 3 ori și jumătate !) ; spațiul de locuit al acestui oraș a sporit în anul trecut cu peste 1 100 apartamente și acest ritm se va accelera ajun- gînd la finele cincinalului cifra de 4 500 apartamente nou construite. Orășelul care însuma în anii trecuți un învățăniînt de ordinul cîtorva sute de elevi, oferă vad de învățătură la peste 13 mii de elevi grupați în sistemul de școli generale, licee teoretice și de specialitate. școli profesionale și tehnice, sub îndrumarea a peste 500 învățători și profesori. Este puternica și dreapta răsplată care o acordă socialismul acestei așezări străvechi.Sînt cuvintele-prolog prin care vestim, sub zodie bună, demarajul plin de promisiuni al combinatului de petrochimie de lîngă Olt : curînd-curînd trebuie să iasă „pui" din prima promoție a școlii de trei ani ; bătălia poate începe. De fapt a început (patru fabrici se află pe producție netă), iar rezul

tatele sînt mai mult decît încurajatoare. Anul 1969 e hotărîtor ; combinatul chimic de la Rîmnicu Vîlcea intră treptat in producție cu toate fabricile și capacitățile stabilite pentru e- tapa iutii a dezvoltării sale. Cîteva cifre care st sugereze însemnătatea a- cestui fapt. Beneficiul primului an — 100 milioane de lei ; productivitatea pe cap de salariat — peste 200 000 de lei ; cam jumătate din producția de sodă caustică și clor livrată exportului ; beneficiul net pe tona de saramură se ..cifrează la 4 500 lei. Acești parametri vor spori în viitorul imediat ; argumentul vizează cooperarea cu uzinele învecinate (și cu asta am epuizat ultimul criteriu, 
pe' care ii comunică inginerul Victor Poltorațchi); e vorba de uzina de produse sodice Govora (situată „gard în gard") și de cealaltă celulă chimică de mare prestigiu din zona Piteștiului, pe care drumul nostru o vizează, o ține sub obiectiv.
LEMNUL, HERUL 
Șl ARGILAAș numi localitatea mai degrabă Hurez, cum îi zic localnicii, provenind de la huhurez, răpitoarea somno- lent-cogitativă, soră cu burnița, buha comună, a- vind glas de vaier și ochi fosforescenți, enormi, ca două faruri, simbolizind veghea secretă a nopților din Carpați (dar asta-i altă căciulă) ; mă trage ața la Horezu, din nereținuta admirație pe care o am față de meșteșugurile din ba- trîni, care — spre lauda celor ce ostenesc să le perpetueze — își cîștigă un nou preț, ne ornează cu motivele bunurilor și străbunilor noul nostru cadru național. Aici, la Horezu, se sculptează cu barda, briceagul, dalta, cuțitul îndoit și condeiul de pirogravură. Aici, la Horezu, se meșterește fierul în felurimi și forme, bătînd calupul incandescent pînă la nerezistentă, pînă la alb, pînă la strivitul inimii lui, pînă se „lasă" în floare, în chip rotunjit, în dantelă și ornament. Aici, la Horezu, se olărește mult, se transcriu în blide și ulcioare alcătuirile de care e omul aproape: frunza, floarea, pasărea, stîlpul, lumina, covorul, verdea pădure, stelele, semenii, sorii.LEMNUL. Paltinii șj nucii renasc sub isteața scriere cu custura a tîm- plarului (Jan Dumitrescu) ; ei este, dacă te uiți mai bine, un „brîncovenit", pentru că motivele marelui stil — rîurile, vițele, laleaua — revin obsesiv pe scrinuri, lăzi de zestre, tăblii de pat, blidare. aievea celor de pe ciubucele mî- năstirii Horezu ori de pe obiectele bătrinești. Trec la copilărescul joc al celui ce lucră în salcie și brad cu cuțitul (Constantin Badea) ; pune pe linguri și furci o dantelărie care te aruncă în vis și nimicurile de lemn dobîndesc aripi, zvon de frunze, lumini secrete, zbor. O robustețe rustică aduc cei de sub munte care fac ce fac demult, donicioare, vedre, șiștare, cu albe doage de brad și cercuri de alun (Anghel Moisescu), ori ploștile de paltin cu încrustătură și însemnate cu condeiul de foc (Marin Brutaru), sugerînd, laolaltă, universul de lemn căruia țăranul îi rămîne credincios.Bărbatul înalt, protejat de șorțul croit din piele groasă de bou, e lucrător cu FIERUL, un vrăjitor al metalului trecut prin foc (Constantin Bogorodea) i vatra lui de fierar e mereu aprinsă, cum mereu aprinsă e și fantezia acestui om cu brațe de faur, știutor să facă din baros și daltă un lung șir de obiecte forjate : frigări haiducești cu însemne și tîlcuri, uși bătute în flori de metal, aplice în care suie — trei cîte trei — cocoșii stilizați, ro- zete cu geometrii care mișcă și palpită, lampadare cu fazanul și găinușa, lustre cu căiuți de mare care au aripi — o lume a metalului muncit, lovit, domesticit, supus, rupt somnului și inerției, ridicat la condiția de artă prin brațele acestui om care face orfe- vrerie în stil mare.Materia care îi însoțește fidel pe oamenii locului, prezentă pe toate treptele de generații, transmisă din părinți în urmași, este ARGILA. Pătrund în așezarea suburbană a Horezului, numită Olari, să știu ce fac purtătorii de azi ai străbunului meșteșug. Olăritul este aici (m-am convins) nu o îndeletnicire, nu o deprindere, nu o obișnuință intrată în al nu știu cîtelea simț ; olăritul este o lege. Al care nu irămîntă argua și nu întreține focul în cuptoarele conice de ars vase, e demn de cel mai suveran dispreț. Nu știu dacă în Olari este vreun bărbat apt de lucru care a avut vreodată cutezanța să se supună în acest fel derî- derii generale. Materia, culorile le au la îndemînă. O culme semănînd cu creasta de cucoș, Marginea, le dă bulgări de alumină, din ea își prepară laptele de smalț; luturile roșcate le scot din niște văi prun- duite, vadul unor izvoare feruginoase care impregnează straturile cu oxizi metalici ; negrul olăresc se ia din pasta de mangan foarte gras al dealului O- breja, care păstrează stra- turi-straturi imaginea mortificată a codrilor dispăruți ; verdele otrăvit, cu fosforescențe și irizări, ca ochiul de lup. se prepară țigănește, arzînd în focuri mocnite resturi de cupru, care dau o cenușă rară, bună de smîngălit pe oale ; în sfîrșit,./argila se scoate în calupi mari, de nuanțe variabile, de la ocru la galben-sulf, deschizînd guri în dealul Nemetului, cu sapa și cuțitoaiele. Lutul 

acesta fin, de unică granu- lație. e dus în căruțe cu coș de nuiele, prăbușit în aria casei și tocat măruni cu sapa si maiul, apoi clădit conic, pus un numai de zile la dospeală, în ciu- bere și troc, după care pasta e din nou așternută la munci, pe oblon, călcată în picioare, făcută gulere șl cute, frămîntată cu coatele ca pîinica, tăiată cu ața felii-felii, luată în căuș de palmă spre a face bulgărași ovoizi, cu care se lucrează (în sfîrșit) pe roata turnantă care se mișcă pe un rulment din măsea de cal Dar uneltele de scris ? Intr-un corn de vită mică se pune culoare și aceasta s« așterne egal prin deschizătura vîrfului retezat ; e „penița" olărească. Scrierea ^măruntă și dantelăriile se fac cu „gaița" și „găițoiul",' scule cu mustață de iepure plantată, fir cu fir. în niște bețe de lemn.Lui Victor Vicșoreanu îl ies bine farfuriile solare, numite „taiere" ; pune pe ele tot ce cu mintea nu gîndești (bujorei, case, păsări ireale, cetină de brad, stele, rîuri). II întreb :— De ce așa și nu altfel ?— Fiecare-i el însuși ; ca olar, eu am moștenirea mea de la tata. Uite, pe strachina asta am pictat o casă. Totul s-a ivit dintr-o părere de rău. E o casă pe care am avut-o cîndva și am dărîmat-o ; îmi vine mereu în minte, o visez, ocazie cu care o fac și o refac, o ridic în alt loc, ce am dat jos ziua înalț noaptea la loc. într-una mă găsesc făcînd cîte ceva și nu mai isprăvesc lucrul la casa bătrînească, ba sus. pe acoperișul dublu, ba cioplind la pridvorul înalt. Cum să n-o pun pe taier 7 Nu atît de dragul casei, cît ai valurilor de oameni care au trăit, între pereții ei, preț de peste două sute de ani. Șița acoperișului era bătută în cuie făcute de țigani (nici unul de fabrică !), iar în colțul drept al acelei case de lemn aveam un măr în livadă. Amintirile vorbesc neîntrebate ; le scriu pe oale și le ard în foc, crezînd (sărmanul de mine 1) că vor piere, însă ele trăiesc cu mal multă putere. Uite, dincolo ; pe buza vasului ăstuia, am pus rîuri. Le-ara luat de pe o cămașă cu altiță a mamei, cămașă făcută în război, cu „rîuri" țesute (nu împunse cu a- cul I) ; parcă le văd. erau mărunțișuri foarte reușite și urcau pînă la umăr. Le-am copiat exact, din a- mintire ; de la mine am pus doar punctele, ca să fie totul mai plin. Steaua asta am făcut-o din șarul nostru oltenesc, cu modificarea că am vîrît înlăun- trul colțurilor cetină de brad ; dar n-am pus-o verde, cum ar fi trebuit, am pus cetină albă și steaua mea a început să lumineze. O vezi ?O poveste. Un destin. O profesie de credință. Nu mai am urechi să ascult și nici vorbele nu se încheagă ; OCHII au de lucru acum. La Victor Ogrezea- nu văd oale cu o foarte bună transparență a culorilor, în spațiul cărora apar scriitura fină, cu linii fugite și un foarte aburos aans al nuanțelor amestecate. Puternic expresiv e leit-motivul cucoșuiui la Dumitru Mischiu, apoi acela al stelei de mare, al peștelui, al briurilor. al pandurului, sau al penei de păun (ultimul se închipuie în smalț ca un evantai care se rotește necontenit și vibrează cu mare intensitate). La Ion Buclescu, un veteran al ceramicei (70 de ani virstă), impresionează țesătura marginală a olă- riei lui, lucrul pe cărămiziu și fond negru, fulgerările de alb și verde. Stelian Ogrezeanu (despre care am mai avut prilejul să scriu) este un meșter încercat, în a cărui trudă artistică se sintetizează multe dintre atributele arătate. O mică expoziție personală cîteva demonstrații publice, însemnările prin gazete l-au „consacrat", putem spune (eliberînd cuvîntul de știuta morgă profesională). Nu oemult, în Horezu s-a înălțat un e- dificiu de cultură, așeză- mînt modern, care poartă semnătura acestui artist popular: tavanul cu neon al sălii de spectacole e copleșit cu farfurii solare, o lucrare de anvergură a năs- cocitorului. Sînt șaizeci de splendide rozete, implantate, piesă cu piesă, unicat cu unicat, în pasta de ciment a tavanului devenit colecție.Părăsesc orășelu] sub- montan cu foarte bine reliefatul sentiment că am abordat o așezare-matcă, una dintre vetrele de civilizație în care se păstrează bine tradiția, continuitatea românilor, permanenta loi în istorie, obiceiurile, arta, meșteșugurile, acuratețea de rostire, sprinteneala de gînd, frumusețea de port — într-un cuvînt loc mult- expresiv, în care merită să intri din cînd în cînd, ca într-un amfiteatru de educație patriotică. Poate că oamenii care se gîndesc la dimensiunea turistică a țării, ar trebui să se aplece mai atent, să cheltuie mai multă combustie de spirit și ■ inventivitate, spre a pune în accesibilitatea internă și externă aceste așezări de geneză, care vorbesc prin ele însele, fără podoabe și artificii, fiind niște așezări-muzeu, cu față proprie, timbru distinct și un „aer" (nu ne dăm totdeauna seama) de acută o- riginalitate. Ca să-mi reliefeze mai bine gîndul, transcriu aici numele altor așezări similare — toate subcarpatine — înlăuntrul cărora spațiul și virtuțile noastre se exprimă mai viu : Vălenii de Munte, Breaza, Rucăr, Cîmpulung Muscel, Curtea de Argeș, Olănești, Novaci, Tismana (ca să parcurgem, de astă- dată invers, de la est la vest, paralela noastră, care este — cum zice cîntecul — a „piciorului, de plai" și a „gurii de rai").

ION CRÎNGULEANU

mwsi iminii
Cum fiecare munte și-a cioplit un pisc 
Și fiecare ram răzbate dintr-o floare, 
Cum fiecare pasăre destăinuie un cîntec 
Cum soarele din hăuri de neant răsare j 
Cum fiecare om se naște și trăiește 
Cu drept la aer și la pîine caldă,

0 Cum fiecare rîu se naște din izvoare 
Și-atît pămînt și lume-n el se scaldă 
Cum nu-i pe lume rană ca să n-aibă 
Și drept la vindecare într-o zi 
Cum fiecare sens din purități se-ncheagă 
Statornicindu-și forța spre a fi, 
Tot astfel țara asta, buna noastră mamă, 
De mii de ani, clădindu-se venea 
Spre timpul libertății și-al luminii 
Cu dreptul de-a trăi și respira ! 
Cel mai întreg și mai uman și teafăr 
Din toate timpurile cîte-au fost să fie 
S-a împlinit aici prin libertatea sfîntă 
întemeiat pe adevăr și trăinicie.

★
Din noi partidul se întruchipează, 
Și-n tot ce este, din noi se deslușește 
împrăștiind în jurul lui 
Puterea viitorului întreagă.
în jurul lui, mereu în jurul lui, neabătut 
întinde brațe bărbătești, 
Pe unde trece tîmpla lui 
Un glas de viitor s-aprinde.
Piatra și fierul, conștiința noastră, 
Firul de iarbă, ritmul unei ape, 
Invazia uneltelor și totodată 
Invazia semințelor ce dau să crape, 
Și totodată starea comunistă 
A unui gînd, a unei certitudini 
De-aici, din centrul lui, din fruntea lui pornită 
Se-mprăștie să ardă pretutindeni, 
în jurul lui ca-njurul unei inimi 
Ființa patriei spre mîine se-mplinește.

(Fragment de poem) 'k/

....... ......

----—---------------------------------- ------—1

RADU SELEJAN

URCÎNR
RIN RĂRĂCINĂ-I

RĂRĂJCINĂ
Trecînd prin Ei, 
coborînd din Ei, 
ureînd din rădăcină-n rădăcină, 
în praguri de odihnă neodihnă, 
ne-ai scos din noapte-n chip 
de zei.
Fibră cu fibră, împlinit 
din vlaga acestui pămînt 
drept și sfînt 
între alte pămînturi, 
înflorind în anotimpul 
credinței noastre de-a fi cît vremea, 
ai crescut roditor 
copac de. lumină 
la răscruce de drumuri prin veac, 
ureînd din rădăcină-n rădăcină.

GEORGE DAN

ERERR
Eram întîi cît firul de nisip 
rostogolit de vînt într-o Sahara, 
mînat din val de dună-n val de dună 
și ars din zori și pînă-n seară 
cînd de-al Soarelui ocean de pară 
și cînd sfărîmițat de Lună...

Eram întîi un strop de apă 
căzut în piscul unui munte, 
cînd trebuie călătoria să-și înceapă 
prelins din strat în strat, să-nfrunte 
tăria pietrei spînzurînd, ușor, 
de-un sfîrc de stalactită, 
pînă s-ajungă-n susur de izvor...

Eram întîi o slabă adiere ,
de boare-n ramul înfrunzit, 
nemaiputînd să-1 miște cît de cît, 
și tot cercînd i s-a urît 
și, rușinată, -mpleticindu-se de-o frunză, 
a lunecat în ierburi să se-ascunză...

Eram întîi doar o seînteie-n vînt 
și mai păstrînd în trup — cenușă, 
zburam de colo-colo, jucăușă, 
din prag în prag, din ușă-n ușă.
Orice răsuflet mă putea atinge 
schimbîndu-mi auru-n funinge...

Eram întîi cîte puțin din toate 
stihiile în mine-mprăștiate.
Dar ți-ai plecat tu, Mare Meșter, 
asupră-mi uriașul chip, 
și-atuncea firul de nisip 
crescu în mine cît un munte, 
și stropul cît un fluviu, 
și adierea cît un uragan, 
și licărul seînteii cît focul din vulcan !
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fricti^iWea lucrărilor 
meșei rotunde „Tineretul 
și ș^lOităfMă europeană"

(Urmare din pag. I)

b. Germaniei j Federația Tineretului de Stingă, Federația Tineretului Social-Democrat și Organizația de Tineret a Partidului de Centru din Suedia ; Tineretul Liber și Uniunea Tineretului Socialist din Elveția ; Consiliul Federal al Organizațiilor de Copii și Tineret din R. S. Cehoslovacă; Organizația Națională a Tineretului din Turcia | Uniunea Tineretului Comunist Leninist din U.R.S.S. t Uniunea Tineretului din R.S.F. Iugoslavia ; Federația Mondială a Tineretului Democrat; Uniunea Internațională a Tineretului Socialist; Comitetul European al Consiliilor Naționale ale Tineretului; Tineretul Federalist Mondial; Adunarea Mondială a Tineretului.In cadrul întîlnirii, care a prilejuit un schimb liber și deschis de opinii, participanții au exprimat năzuințele tinerei generații de a sprijini toate eforturile îndreptate spre înfăptuirea unui sistem de pace și securitate colectivă în Europa și în întreaga lume, exprimîndu-și pozițiile și punctele de vedere privind căile, formele și activitățile prin care tineretul european își poate aduce propria contribuție la realizarea climatului necesar înfăptuirii acestor o- biective, în care sînt interesate și acționează forțe politice și sociale din ce în ce mai largi.Dezbaterile au relevat dorința comună a organizațiilor participante, a tinerei generații din această regiu-
★Lucrările mesei rotunde „Tineretul și securitatea europeană" au luat sfîrșit vineri la amiază.In ședința de joi noaptea, participanții la discuții au manifestat în continuare un viu interes pentru prob.lei le care reprezintă deziderate major ’» tinerei generații. Au luat cuvîntp jliuseppe Trulli, Federația tineretului socialist al P.S.I.U.P., Italia : Arjo Soderblom, Uniunea social-democrată a tineretului, Finlanda ; Gustav Bunzel, Tineretul socialist (S.U.F.), Danemarca ; Per Fischer, Asociația mondială a fede- raliștilor : Raichle Gerhard, Tinerii democrați (Tineretul liberal), R.F. a Germaniei ; Torb.jorn Greipesland, Organizația tineretul partidului de centru, Norvegia ; Reinhard Metz,

Campingul de la bâile Turda Foto : Agerpres

Cartea de vizită a unei mărci

. Nicolae BRUJAN 
corespondentul

de prestigiu

6

ușoare — fabrica de „Steaua Roșie' din Si- noutăți va oferi comer- ce modele noi de con-

Se apropie momentul dialogului între industrie și comerț, în vederea contractării mărfurilor pe care le vom vedea în magazine In trimestrul IV din acest- an și în trimestrul I 1970. Pentru cele mai multe fabrici este o perioadă de căutări asidue care coincide cu aceea a pregătirii de noi produse destinate pieței externe și numeroaselor tîrguri internaționale la care țara noastră va fi prezentă și în acest an. Ne oprim Ia una dintre marile unități ale industriei confecții biu. Ce țului, lafecții se pot aștepta cumpărătorii ?De astă dată, creatorii noș
tri, printr-o susținută colaborare cu inginerii, tehnicienii și muncitorii de înaltă calificare al întreprinderii, ne-a spus inginerul Gheorghe Nilca, directorul fabricii, au realizat 80 de modele noi de costume și sacouri bărbătești din lînă șl bumbac, impermeabile din relon și bumbac, ca și bluze de vînt. De asemenea, peste 50 de modele noi de costume, impermeabile și bluze au fost create în vederea contractării la export. Ne pregătim intens și pentru participarea la expoziția economiei naționale, ca și la unele tîrguri internaționale. Ceea ce pot spune despre noile confecții este faptul că toate sînt realizate „după ultimul jurnal’, cum auzim spunîndu-se frecvent, multe dintre ele și cu o linie care să satisfacă cele mai diferite gusturi'.Noua și moderna fabrică este o adevărată „uzină de confecții*. 

ne a lumii de a trăi în pace șl bună vecinătate și hotărîrea lor de a conlucra la statornicirea și dezvoltarea relațiilor dintre țările continentului, bazate pe deplina egalitate în drepturi, respectarea Independenței și suveranității naționale, pe stimă, încredere și înțelegere reciprocă.Organizațiile participante au evidențiat posibilitățile și necesitatea de a dezvolta cooperarea multilaterală între organizațiile de tineret de diverse orientări politice și convingeri ideologice, de diferite afilieri internaționale, contacte multilaterale, prin dezvoltarea schimburilor bilaterale, a întîlnirilor și acțiunilor comune, sub semnul stimei și respectului reciproc, în sprijinul procesului de, destindere în Europa și în lume, pentru promovarea cooperării intereuropene, zădărnicirea acțiunii forțelor retrograde, fasciste, a forțelor revanșarde neonaziste, pentru lichidarea blocurilor și bazelor militare și stabilirea unui climat de pace, securitate și înțelegere între popoare. Punînd pe prim plan ceea ce unește organizațiile de tineret, reliefînd aspirațiile comune, participanții la „masa rotundă" au subliniat utilitatea și necesitatea continuării, sub forme multiple, a dialogului între organizațiile de tineret de cele mai diferite orientări, din țări cu sisteme sociale diferite.Participanții la masa rotundă și-au exprimat dorința' sinceră ca, prin acțiuni specifice tineretului, să-și unească eforturile, alături de toate forțele care militează pentru împie-
★Tînăra uniune, R. F. a Germaniei ; Juhani Kauhanen, Uniunea tineretului liberal, Finlanda.Vineri dimineața, la reluarea lucrărilor, și-au exprimat opiniile : Teodor Pangalos, Tineretul democrat „Lambrakis", Grecia ; Luis Galves, Uniunea tinerilor comuniști, Spania ; Gerd Wike, Uniunea tineretului muncitor, Norvegia ; Eustache Panagou- lis, Tineretul uniunii de centru (E.D.I.N.), Grecia ; Mario Castegnaro, Tineretul socialist, Luxemburg ; Tor- stein Engelskjin, Liga tineretului comunist, Norvegia.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul șeful delegației române, Ion Iliescu, prim-secretar al CC. al U.T.C. El a subliniat că în cadrul șe-

De aici pleacă zilnic 1 600 de costume bărbătești și 800 de impermeabile cu emblema „Steaua Roșie', apreciată de cumpărătorii interni și externi. Perfecționări tehnologice au avut loc în ultimul timp în toate halele de producție. La secția costume, de pildă, nimic nu pare să mal semene cu ce ai văzut cu cîteva luni în urmă. Aici a fost reorganizat întregul proces tehnologic. Au fost aduse perfecționări; s-au mecanizat unele operații ca aceea a montării mînecilor. La călcare se aplică tratamentul umiditermic. Toate acestea au dus la o sincronizare a procesului tehnologic, la creșterea productivității muncii cu aproape 10 la sută, îmbunătățindu-se în același timp și calitatea produselor.Dar pe cumpărătorul aflat în magazin îl interesează mai puțin perfecționările tehnologice ale unei fabrici de confecții. El este preocupat de linia modei și de felul cum a fost lucrat costumul. Este tocmai capitolul asupra căruia insistă cel mai mult și întreprinderea. In acest scop, o a- tenție deosebită se acordă sectorului de creație, precum și calificării și ridicării continue a calificării muncitorilor. în atelierul de creație lucrează personal de înaltă calificare, oameni receptivi la tot ceea ce este nou în materie de modă, de confecții, la dispoziția cărora stau cele mai diverse forme de informare și documentare.Preocuparea majoră a colectivului rămîne. în continuare, lansarea unor confecții de cea mal bună calitate. 

dicarea Izbucnirii unor noi conflicte militare, pentru excluderea folosirii forței sau amenințării cu forța în relațiile dintre state, pentru rezolvarea tuturor problemelor litigioase pe calea tratativelor și și-au manifestat a- deziunea față de ideea convocării unei conferințe a statelor europene care să examineze problemele securității europene, .căile și mijloacele care ar duce la lichidarea divizării Europei în grupări militare, la asigurarea destinderii, colaborării, păcii și securității continentului nostru, ceea ce ar avea o influență pozitivă asupra întregii vieți internaționale.Apreciind utilitatea schimbului sincer și deschis de păreri, într-un asemenea cadru de largă reprezentare a unor organizații de diferite orientări politice și ideologice, delegațiile participante s-au pronunțat pentru continuarea acțiunilor similare prin care tineretul european să-și aducă o contribuție efectivă la realizarea unui climat de pace și securitate în Europa și în întreaga lume.Delegațiile participante au exprimat gratitudinea lor pentru primirea călduroasă pe care le-a făcut-o U- niunea Tineretului Comunist, pentru condițiile create în vederea bunei desfășurări a lucrărilor mesei rotunde și pentru posibilitatea de a realiza un larg schimb de opinii asupra problemelor păcii și securității europene, în care tînăra generație este vital interesată.
*dințelor de lucru au luat cuvîntul reprezentanții a 66 dintre cele 71 de organizații naționale și internaționale de tineret, numeroși alți reprezentanți luînd cuvîntul în scurte intervenții, demonstrîndu-se astfel pe deplin utilitatea unor asemenea reuniuni. Primul secretar al C.C. al U.T.C. a evidențiat caracteristica reuniunii, reliefînd faptul că dominantă a fost dorința unanimă de a promova înțelegerea, dialogul și buna cunoaștere ca o contribuție proprie a tineretului la asigurarea păcii pe continent, dorința de a întreprinde acțiuni comune pentru realizarea unui sistem colectiv de securitate pe continent (Agerpres)

TURUL ROMÂNIEI

O etapă a cicliștilor brașoveni
SUCEAVA (prin telefon de la trimisul nostru). — Se spune adesea că ploaia care vine., de la Cluj n-are egal ; să nu ai de-a face cu rafalele ei Dar nici cu ploaia... de Bacău nu-i de glumit 1 Vă asigură de acest lucru cicliștii din Turul României. Ieri, la ora startului, a- liniați în centrul orașului, gata de piecare, ei au făcut în colectiv un duș zdravăn, pornind în cursă cu e- chipamentul îmbibat de apă. Cicliștii au plecat. Dar, o dată cu ei, a plecat și ploaia. A apărut, apoi, soarele. Pe parcursul etapei dintre Bacău (de fapt Buhuși, căci acolo s-a dat startul tehnic) și Suceava, via Piatra Neamț—Tg Neamț, alergătorii au stat cu intermitență fie sub sita deasă și rece a ploii, fie sub perdeaua razelor soarelui. Men- ționînd în plus frumusețea și varietatea traseului de pe aceste meleaguri, binecunoscute chiar și peste hotare, am creionat cadrul natural a) celei de-a treia etape a Turului României.Pentru un tricou galben...Tricou) cu pricina este țint3 permanentă a cicliștilor. Pînă acum n-a stat o clipă locului ; s-a schimbat de trei ori îmbrăcat la Galați, după minietapa de contra-timp individual, de francezul Hezard, tricoul galben avea să treacă, după numai cîteva ore, în posesia lui Wanzlik (R.D.G.), sosit primul la Bacău. Dar nici la acesta nu i-a fost dat să râmînă de- cît pînă aseară, la Suceava...Cu gîndul la tricoul galben or fi pornit ieri în cursă mai mulți din cei ce-l secondau îndeaproape pe Wanzlik. Mai ales Sofronie, căruia nu-i trebuiau decît 4 secunde pentru a-l depăși pe lider. Dar nici ei, nici Ciocan (aflat la 20 secunde) și nici unui din următorii cinci — Ziegler, Moiceanu, norvegianul Realfsen, Cernea sau germanul Pat- 

Sosirea noului 
ambasador 

al Republicii Populare 
ChinezeVineri seara a sosit în Capitală Cian Hai-fun, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Socialistă România. (Agerpres)

bienale a tinerilor artiști plastici
Sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii artiștilor plastici, vineri la amiază a avut loc în sala Dalles deschiderea Expoziției bienale 

a tinerilor artiști plastici.Sînt prezentate aproximativ 300 de lucrări de pictură, sculptură și grafică realizate în ultimii doi ani de tineri artiști din întreaga țară.Despre preocupările tinerilor creatori, despre lucrările expuse a vorbit la vernisaj criticul Dan Grigo- rescu. (Agerpres)
Lucrările reuniunii 

Institutului 
internațional 

de teatru
In cadrul reuniunii Institutului internațional de teatru au continuat vineri dezbaterile despre contripuția tinerilor regizori la dezvoltarea artei teatrale contemporane ’ și evoluția personalității tînărului regizor în procesul muncii artistice. Numeroși directori de teatre, regizori, actori, cronicari și-au spus punctul de vedere în legătură cu tema reuniunii, bogat ilustrată de spectacolele prezentate cu acest prilej. In afara dezbaterilor, programul zilei a cuprins prezentarea unor fragmente din spectacole ale teatrelor Giulești și C. I Nottara, precum și spectacole integrale ale Teatrului Mic și Teatrului Lucia Sturdza Bulandra, toate puse în scenă de regizori aparținînd tinerei generații.In același timp, pentru a cunoaște cît mai bine peisajul teatral românesc, unii dintre oaspeții participanți la reuniune au vizionat diferite piese din dramaturgia clasică sau contemporană montate pe alte scene bucu- reștene. (Agerpres)

LOTOEXTRAGEREA I : 14 70 18 78
12 52 57 87 75 3 61 55. Fond de premii : 602 155 lei. EXTRAGEREA a Il-a : 39 61 25 1.Fond de premii: 328 712 lei plus report categoria A 90 054 lei și report categoria B 90 054 lei.

zîg — n-au avut curajul (sau poate forța) de a ataca poziția fruntașului clasamentului general Au făcut-o în schimb cîțiva tineri — mai mult sau mai puțin cunoscuți — într-un moment de apatie generală în pluton. Frații Andrei și Ștefan Su- ciu (Dezrobirea-Brașov), V. Tudor și C. Grigore (din formația secundă a României), Menard (Franța), Arde- leanu (Steaua) și Windisch (R.D.G.) se rup de pluton, fiecare cam pe
)

s
I j

L.

După desfășurarea acestei e- l tape, clasamentul general se pre- .* zinlă astlel : 1. ANDREI SU- ț 
CIU (Dezrobirea-Brașov) ; 2.
ȘTEFAN SUCIU (Dezrobirea- Brașov) la 35” ; 3. J. WANZLIK (R D. Germană) la 57” ; 4. Sofronie (România — B) la 1’ ; 5. Tudor Vasile (România — B) la 1' 13” t 6 Grigore (România - B) la P 14” i 7. Menard (Franța) la 1’ 16” | 8. Ciocan (România — A) ia 1’ 17” | 9 Ardeleanu (Steaua) la 1’ 23” i 10 Ziegler (România — A) la 1’23” Clasa
mentul general pe echipe : 1.R D. Germană 23h 56’00” ; 2. România — B 23h 56’ 39” : 3. Dezrobirea Brașov 23h 56’ 53”.

lcont propriu, dar la Inițiativa lui Grigore, nu tirziu după ieșirea din Piatra Neamț. Văzîndu-1 cît de deciși au părăsit plutonul, cît de repede și-au grupat forțele, cu cîtă încredere au pornit apoi singuri la drum, puteai să-ți dai seama că voiau să facă totul pentru acest tricou galben, a cărui chemare fiecare o auzea... în exclusivitate. La Tg Neamț, la Fălticeni și chiar a-- proape de Suceava, oricare dintre ei avea de altfel această șansă ; plutonul — în care se aflau fruntașii de pînă atunci ai cursei — fusese devansat cu minute bune.

întoarcerea tovarășului
Petre Lupu de la Geneva

Vineri după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Geneva, tovarășul Petre Lupu, ministrul muncii, conducătorul delegației Republicii Socialiste România la cea de a 53-a sesiune a Conferinței Organizației Internaționale a Muncii.Pe aeroportul Băneasa erau pre- zenți Mircea Voinescu, prim-adjunct al ministrului muncii, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, alți membri ai. conducerii Ministerului Muncii.La sosire, tov. Petre Lupu a făcut următoarea declarație unor reprezentanți ai Radiodifuziunii și Agenției române de presă „Agerpres" iCea de a 53-a sesiune a Conferinței Organizației Internaționale a Muncii, ale cărei lucrări se apropie de sfîrșit, are loc în anul cînd a- ceastă organizație împlinește 50 de ani de existență. Cum e și firesc, aniversarea jubiliară și-a pus amprenta pe desfășurarea lucrărilor conferinței, în cursul acestora mulți vorbitori reliefînd, în cuvîntul lor, activitatea desfășurată de organizație în - cele cinci decenii.Tema principală abordată în discuții a fost valorificarea și utilizarea mai rațională a forței de muncă. In afară de această 'problemă, în cadrul conferinței au fost dezbătute și alte aspecte ale preocupărilor Organizației Internaționale a Muncii, cum ar fi : inspecția muncii în agricultură, revizuirea unor convenții cu privire la asigurările de boală în industrie și
Plecarea delegației de activiști 

ai P. C. ItalianVineri dimineață a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist Italian, condusă de tovarășul Gas- tone Gensini, membru al Președinției Comisiei Centrale de Control a P.C.I., șeful Secției educație ideologică a C.C. al P.C.I., care, la invitația Comitetului Central al Par

Premiile Uniunii artiștilor 
plastici j

Comitetul pe țară al Uniunii artiștilor plastici a instituit un juriu care a acordat premiile U.A.P. pe anul 1968.Marele premiu al Uniunii artiștilor plastici' a fost decernat pictorului Virgil Almășanu pentru ansamblul de lucrări prezentate la Bienala de la Veneția din 1968. Au fost acordate, de asemenea: premiul tineretului lui Mihai Olosz din Baia Mare, pentru expozițiile personale deschise anul trecut la București și Ia Roma și premiul criticii lui Di- mitrie Gavrileanu din Iași pentru lucrările cu care a participat la expoziția de artă plastică județeană 1968Pe diferite genuri de creație au fost atribuite următoarele premii :
La pictură : lui Doru Bucur pentru lucrările prezentate în cadrul expoziției de grup din 1968.La sculptură : lui Paul Vasilescu

Frate, frate, dar...Suceava e aproape. 10 kilometri.., cinci, patru, trei, doi... Nimic însă nu pare a dezmembra unitatea.fugarilor. Ei merg oarecum indiferenți în micul lor pluton. Sînt calmi. Priveso în dreapta, privesc în stingă, se mai uită uneori și înapoi. Iar sub roțile bicicletelor lor, traseul se scurtează văzînd cu ochii. Este, totuși, liniștea dinaintea... furtunii. Cînd în față se zăresc steagul agitat al arbitrului de sosire și pancarta galbenă ce marca finele etapei, fiecare se trezește parcă și, cu toată graba, se string la repezeală curelele de la ratrape, se aleg culoarele cele mai potrivite pe latul șoselei și se apasă cu atîta forță în pedale, îneît angrenajele scrîșnesc puternic, gata- gata să se rupă. Spiritul de colegialitate. de colaborare ce-i dominase pe fugari pînă în acele momente a dispărut. Frate-frate, dar... Așa au gîndit pînă și frații SuciuAsistăm la un final de etapă excepțional Miile de suceveni, aflați pe trotuarele bulevardului Ștefan cel Mare — oameni în general volubili, manifestîndu-se în atari situații destul de zgomotos — păreau înmărmuriți șapte sprinten, pe șapte culoare demarcate invizibil pedalau fantastic către linia de sosire, dornici în aceeași măsură să încheie victorioși o etapă deosebit de frumoasă, care avea să aducă în cele din urmă schimbări importante în clasamentul general.Etapa o cîștigă Ștefan Suciu. Andrei, fratele său mai mic, este al doilea. Ceilalți colegi de fugă îi urmează la diferențe de cinci metri. Plutonul sosește la peste un minut și jumătate. Avem, așadar, un nou lider, este brașoveanul Andrei Suciu Pe locui II : Ștefan Suciu. Cursa se reia azi după-amiază pe distanța Suceava—Vatra Dornei, sub „dominația" fraților Suciu din Brașov, ambii elevi ai antrenorului Martie Ștefănescu.
Ion DUM1TRIU 

agricultură, mecanismul de fixare a salariului minim, a concediilor și altele.Apreciez că această sesiune se desfășoară într-o atmosferă favorabilă de lucru. Sesiunea a fost onorată de prezența secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, a unor șefi de state și a altor personalități marcante ale vieții internaționale. Am avut deosebita cinste de a prezenta participanților la această conferință mesajul președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care s-a bucurat de o caldă primire.Aportul delegației noastre este marcat de participarea activă la dezbaterea tuturor problemelor incluse pe agenda conferinței. In cursul a- cestei sesiuni, Republica Socialistă România a fost aleasă ca membru titular guvernamental, pe o perioadă de trei ani, în Consiliul de administrație al O.I.M.Am constatat cu satisfacție că experiența Republicii Socialiste România, care a fost împărtășită atît în expunerile membrilor delegației, cît și în discuțiile purtate cu numeroasele personalități participante la conferință, a suscitat un deosebit interes.în general desfășurarea conferinței marchează faptul că spiritul de cooperare își face tot mai mult loo în lume,- în interesul păcii și progresului social.

tidului Comunist Român, a făcut o vizită de schimb de experiență în țara noastră. La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de tovarășii Ghizela Vass și Aldea Militaru, membri ai C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)

pentru lucrările prezentate la Bienala de pictură și sculptură 1968.La grafică : lui Benedict Gănescu pentru ilustrațiile la volumul „Gar- gantua și Pantagruel" de RabelaisLa arte decorative : lui Mimi Po- deanu pentru lucrările prezentate în expoziția de tapiserii 1968.La artă monumentală : lui Tibor Szervatiusz din Cluj pentru lucrările „Fîntîna" și „Doftana".La scenografie: lui Toth Laszlo din Cluj pentru decorurile la piesele „Iertarea" de Ion Băieșu și „După cădere" de Arthur Miller.La critică : lui Dan Grigorescu pentru articolele apărute în presă în 1968A mai fost atribuit un premiu meșterului popular Gheorghe Borodi din Vadul Izei — Maramureș pentru crestăturile unor porți maramureșene. (Agerpres)

în cîteva rînduri
CUPA IUGOSLAVIEI LA FOTBAL 

a fost ciștigată anul acesta de echipa 
DINAMO ZAGREB, care a învins în al doilea meci al finalei cu scorul ae 3—0 (1—0) formația Hajduk Split. In primul meci, cele două echipe terminaseră nedecis (3—3), după prelungiri. Dinamc Zagreb cucerește pentru a 5-a oară Cupa iugoslaviei.

DUPĂ CUM TRANSMITE AGEN
ȚIA FRANCE PRESSE, echipa de rugbi R. C. Toulon va întreprinde, la sfîrșitul lunii august, un turneu în România.

LA OSLO, în meci pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal (grupa a 5-a europeană), selecționata Suediei a învins cu scorul de 5—2 (3—0) echipa Norvegiei. Punctele oaspeților au fost marcate de Persson, Eriksson, Kindvall, Grahn și Grip. Pentru gazde a înscris Olsen (2).
LA VARȘOVIA a început tradiționalul concurs de atletism „Memorialul Janusz Kusocinski" Unele probe ale acestui concurs contează și drept selecție în vederea meciului Europa- America Iată principalele rezultate înregistrate în prima zi : 100 m femei: Irena Kirszenstein (Polonia) ll”3/I0 ț 100 m bărbați : Hermes Ramires (Cuba) 10”2/10; 400 m femei : Elisabeta Skcwronska (Polonia) 54”4/10 — nou record polonez ț 400 m bărbați : Oris Asati (Kenya) 46” | lungime bărbați : P Lepik (U.R.S.S.) 7,91 m | înălțime femei . Nina Brințeva (U R.S.S.) 1,77 m. Atleta română M Matei a ocupat locul 4 cu 1,68 m ; 110 m garduri : Alexandr Sinițin (U.R.S.S.)14’T/10 Viorel Suciu (România) s-a ■ clasat pe locul 4 cu 14”3/10 ; disc bărbați • FerencTregla (Ungaria) 60,36 m; ștafeta 4X100 m bărbați : Cuba 39”9/10; ștafeta 4X100 m femei: Cuba 45”.
IN CADRUL CONCURSULUI DE 

ATLETISM DESFĂȘURAT LA 
KNOXVILLE (Tennessee), Erv Hall a realizat în proba de 120 yarzi garduri 13”2/10, performanță ce egalează recordul mondial. In seriile probei de 220 yarzi plat John Garlos a obținut timpul de 20”4/10.

IN ZIUA A DOUA A DINAMOVIA- 
DEI DE BASCHET (MASCULIN) s-au înregistrat următoarele rezultate : Levski-Spartak (Bulgaria)-Ruda Hvezda (Cehoslovacia) 76—64 t Dinamo (U.R.S.S.)-Dinamo (România) 86-66.

Cronica sales
Ministrul economiei și comerțului exterior al R.A.U„ Hassan Abbas Zaki, care a participat la lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale pentru cooperare economică și tehnică dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Unită, a părăsit’ vineri dimineața Capitala.\La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost salutat de Corțiel Burtică, ministrul comerțului exterior. și de alte persoane, oficiale.Era prezent Moustapha Moukhtar, ambasadorul R.A.U. la București.

★Vineri seara s-a înapoiat în Capitală ministrul industriei mețalur- gice, Nicolae Agachi, care la invitația ministrului industriei grele al R. P. Polone, Franciszek Kaim, a făcut o vizită în această țară.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți membri ai conducerii Ministerului Industriei Metalurgice, precum și reprezentanți ai Ambasadei R. P. Polone la București.
★Vineri dimineața a plecat la Geneva o delegație condusă de dr. Constantin Ionescu, directorul general al Direcției Centrale de Statistică, care va participa la cea de-a XVII-a sesiune a Conferinței statisticienilor europeni, din cadrul Comisiei economice OJ4.U. pentru Europa.
★In sala de marmură a Casei Scin- teii au avut loc, în zilele de 19 și 20 iunie, lucrările reuniunii „Zilele de studii cu privire la problemele suban- treprizei din industria petrolului", organizată de Uniunea internațională a sindicatelor din industriile petrol, chimie și similare. La teuniune au participat delegații ale sindicatelor de ramură din Algeria, Austria, Belgia, Cehoslovacia. Franța, R.D. Germană, Italia, India, Irak, Japonia, Maroc, Polonia, România. Sudan, Siria, Republica Arabă Unită, Ungaria, Uniunea .Sovietică și Republica Populară a Yemenului de Sud. Delegația română a fost condusă de Ion Istrate, președintele Comitetului U- niunii sindicatelor din întreprinderile industriei de petrol-chimie și gaz metan. La încheierea reuniunii, participanții au adoptat o rezoluție prin care cheamă Biroul Internațional al Muncii să ia măsuri de apărare a intereselor muncitorilor din industriile petrol, chimie și similare împotriva monopolurilor capitaliste. (Agerpres)vremea

Ieri în țară, vremea a fost instabilă și s-a răcit în Banat, Transilvania, Oltenia și Muntenia. unde cerul a fost mai mult noros și au căzut averse locale însoțite de descărcări electrice. In rest, vremea a fost relativ frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil, iar aversele au fost cu totul izolate. Vîntul a suflat potrivit, cu unele intensificări în sudul si estul tării. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 15 grade la Sînnicolau Mare și 32 grade la Viziru.în București, vremea a fost răcoroasă și în general instabilă, cu cerul variabil, mai mult noros. Temporar ploaie. Vîntul a prezentat intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă a fost de 27 grade.Timpul probabil pentru 22, 23 și 24 iunie : vremea în ameliorare ușoară și treptată. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi locale sub formă de averse. Vînt slab pînă la potrivit, pre- dominînd din sectorul vestic. Temperatura în creștere ușoară la sfîrșitul intervalului. Minimele vor oscila între 8 și 18 grade, iar maximele între 18 și 28 grade. Local mai ridicate.In București, vreme ușor instabilă la început, apoi în ameliorare treptată. Cerul va fi variabil, favorabil averselor de ploaie. Vînt slab pînă la potrivit din sectorul vestic. Temperatura în creștere ușoară.

Măsuri pentru 
buna deservire 
a depunătorilor 

C. E, C. aflați 
în stațiunile f 

balneoclimaterice 
și in localitățile 

turisticeȘi în acest an Casa de Economii și Consemnațiuni a luat din timp un ansamblu de măsuri pentru a asigura o bună deservire a tuturor cetățenilor aflați în stațiunile balneo-cli- materice sau în localitățile turistice de la munte și de la mare, care solicită serviciile unităților C.E.C.In acest scop, la ghișeele u- nităților C.E.C. din stațiuni, în actualul sezon estival au fost repartizați să lucreze un număr sporit de salariați.De asemenea, printre măsurile menite să creeze condiții corespunzătoare de deservire a populației se numără și rea- menajările și extinderile care s-au făcut sediilor unităților Casei de Economii și Consemnațiuni care funcționează în aceste localități.Cetățenii aflați în stațiuni sau în localități turistice pot solicita, atît unităților C.E.C. cît și unităților poștale, efectuarea de operațiuni de depuneri și restituiri de orice sume pe librete de economii și obligațiuni cu cîștiguri.In zilele de duminică și sărbători legale, deservirea depunătorilor se asigură prin unitățile poștale.



FRANȚA

®Instalarea
președintelui
Georges 
Pompidou

PARIS 20 (Agerpres). — Noul președinte al Republicii Franceze, Georges Pompidou, și-a preluat în mod oficial funcția în cursul unei ceremonii care s-a desfășurat vineri la Palatul Elysee. Președintele Consiliului Constituțional, Gaston Palewski, a rostit o scurtă cuvîn- tare de salut și a urat succes noului șef' al statului. Președintele a adus cu acest prilej un omagiu predecesorului său, generalul de Gaulle, după care a declarat: „Am dorința fermă de a-mi îndeplini datoria în respectul strict al Constituției celei de-a cincea Republici și cu voința de a menține demnitatea Franței".

Central al u.G.S.R. condusă
de tovarășul Gheorghe Apostol

Peste 10 000 de tineri muncitori și ucenici din Koln (R. F. a Germaniei) au organizat o demonstrație (în foto
grafie), cerînd să li se dea posibilitatea unei mai bune pregătiri profesionale

VIETNAMUL DE SUD

• Chaban 
Delmas 
desemnat
prim-ministruDupă-amiază, Georges Pompidou a primit demisia guvernului condus de Maurice Couve de Mur- ville. Apoi, în cursul serii, el l-a desemnat pe Jacques Chaban Del- mas în calitate de prim-ministru.Noul premier urmează să procedeze de îndată la constituirea guvernului. în acest sens se desfășoară deja de cîtva timp consultări.Componența noului guvern va fi cunoscută duminică sau luni. A- dunarea Națională urmează să se întrunească săptămîna viitoare, prima ei preocupare fiind alegerea unui nou președinte în locul lui Chaban Delmas.Noul prim-ministru al Franței, Jacques Chaban Delmas, s-a născut la 7 martie 1915 la Paris. El este absolvent al „Școlii de științe politice" și doctor în drept. Incepînd din 1940, el intră în mișcarea de rezistență împotriva ocupației hitleriste îndeplinind diferite munci de răspundere și jucînd un rol important în acțiunile pentru eliberarea Parisului.Chaban Delmas a participat activ la pregătirea instalării generalului de Gaulle in 1958 în fruntea statului francez. Ga membru al majorității guvernamentale, el este desemnat în același an în funcția de președinte al Adunării Naționale, pe care a deținut-o timp de 11 ani.Rezultatele parțialealegerilor din Irlanda" DUBLIN 20 (Agerpres). — Partidul Fianna Fail a obținut din nou majoritatea absolută în Parlamentul Irlandei (D.A.I.L.). Rezultatele aproape complete (mai puțin cinci mandate) ale alegerilor care s-au desfășurat miercuri în Irlanda o- feră partidului Fianna Fail 73 din cele 144 locuri în D.A.I.L., permi- țîndu-i să revină la guvern pentru o nouă perioadă de cinci ani (după ce s-a aflat la putere 32 din ultimii 37 de ani). Partidul Fine Gael din opoziție și-a îmbunătățit întrucîtva situația, obținînd 48 de locuri, cu două mandate în plus față de Parlamentul trecut. Partidul laburist are deocamdată 17 de- putați, față de 18 în trecutul D.A.I.L. Un mandat a revenit unui independent.Rezultatele definitive nu vor fi cunoscute decît sîmbătă dimineață.

BOMBARDAMENTE INTENSE ASUPRA
OBIECTIVELOR AMERICANO-SAIGONEZESAIGON 20 (Agerpres). — în cursul nopții de joi spre vineri, forțele patriotice sud-vietnameze au supus unor bombardamente intense aproximativ 40 de obiective americano-saigoneze. Printre acestea figurează cartierul general al diviziei 101-a aeropurtată americană, situat în apropiere de Hue, lagărul forțelor speciale de la Ben Thet, în zona platourilor înalte, și tabăra de la Dau Tieng (60 km nord est de Saigon) a diviziei a 25-a de infanterie americană.

Lupte deosebit de violente s-au dat joi în zona orașului Tay Ninh, situat la 80 km nord-vest de capitală. în cursul ciocnirilor, care au durat aproximativ 12 ore, au fost scoși din luptă, potrivit datelor furnizate de purtătorii de cuvînt o- ficiali de la Saigon, 38 de militari americani.în ultimele 24 de ore, bombardierele B-52 au efectuat cinci raiduri în zona platourilor înalte regiunea saigoneză.
Conferința de presă

a președintelui R. Nixon
WASHINGTON 20 (Agerpres). — într-o conferință de presă ținută joi seara, președintele R. Nixon a , precizat poziția Statelor Unite față de unele probleme internaționale.Referindu-se la războiul din Vietnam, el a reafirmat sprijinul pen-

Duel de artilerie peste
Canalul de Suez •CAIRO 20 (Agerpres). — în mai multe puncte ale Canalului Suez a avut loc joi un duel de artilerie între forțele egiptene și cele israe- liene, a anunțat un purtător de cuvînt al armatei R.A.U. Tirul artileriei egiptene, se precizează, a produs importante pagube fortificațiilor israeliene de pe malul săritean al canalului.

★TEL AVIV 20 (Agerpres). — purtător de cuvînt al armatei raeliene a făcut cunoscut că artileria egipteană a deschis joi focul asupra pozițiilor israeliene de Canalul Suez. Forțele israeliene ripostat, duelul extinzîndu-se un front larg de .aproximativ km, cuprins între podul Firdan și Lacurile Amare. Purtătorul de cuvînt a arătat că nu au fost înregistrate pierderi de liană.

ră-
Un is-

la au pe 45
partea israe-*WASHINGTON 20 Purtătorul de cuvînt a anunțat că primul Israelului, Golda Meir, vizită la Washington.Purtătorul de cuvînt a .de altă parte, că convorbirile dintre reprezentanții la O.N.U. ai celor patru mari puteri consacrate situației din Orientul Apropiat nu au fost suspendate.

(Agerpres). al Casei Albe ministru al va face oprecizat, pe

Și

a- lade cu
tru regimul saigonez și a pretins ca guvernul revoluționar al Republicii Vietnamul de sud să se alăture cestui regim pentru a participa „alegeri supravegheate".în legătură cu perspectivele realizare a păcii în Vietnam șievoluția negocierilor de la Paris, președintele a afirmat că nu este pesimist, menționînd că este de acord cu concluzia „că a sosit timpul pentru discuții substanțiale și sperăm că în următoarele două sau trei luni se vor înregistra unele progrese în această direcție", deși pînă în nu s-a țial".Fiindrea sa, încordarea în Orientul Mijlociu a slăbit sau dacă situația s-a înrăutățit, președintele a răspuns : „Trebuie să recunosc că nu prea văd o slăbire a încordării. Situația s-a îmbunătățit numai din punctul de vedere al faptului că se desfășoară convorbiri cvadri- partite". El și-a exprimat speranța că aceste convorbiri vor contribui la constituirea unei baze pentru comunicări între „toate părțile implicate". în acest context, Nixon a arătat că se va întîlni luna viitoare la Washington cu primul ministru al Israelului, Golda Meir.în ceea ce privește proiectatele convorbiri cu Uniunea Sovietică a- supra limitării armelor nucleare strategice, președintele Nixon a afirmat că „noi am fixat data de 30 iulie ca dată posibilă pentru începerea convorbirilor".

prezent, după părerea sa, realizat „nimic substan-întrebat dacă, după păre-

REFERENDUM IN RHODESIA

PROIECTELE RASIȘTILOR DE LA SALISBURY
TREZESC VII PROTESTESALISBURY 20 (Agerpres). — Vineri a început în Rhodesia referendumul asupra constituției, în cadrul căruia electoratul țării (alcătuit din albi în proporție de 80 la sută) ur- .mează să răspundă prin „da“ sau „nu" la două chestiuni : prima referitoare la proclamarea republicii, cea de-a doua, la aprobarea proiectului de constituție recent prezentat ele guvernul lui Smith. Noua constituție, scrie în legătură cu aceasta corespondentul agenției France Presse, prelungește pe o durată nedeterminată menținerea puterii de către minoritatea albă. Majoritatea copleșitoare a celor peste patru milioane de băștinași Zimbabwe nu au dreptul de a participa la referendum, în acest sens, este semnificativă relatarea lui Anthony White, cores-

pondentul agenției Reuter : în vreme ce Ia Salisbury animația era în toi (centrele de vot se deschiseseră ciis-de-dimineață), la periferiile rezervate negrilor demonstreze că in teresează de plă. nimic nu părea să cineva știe sau se ceea ce se intîm-
★NEW YORK 20 (Agerpres). — Un grup de cinci țări afro-asiatice —- Algeria, Nepal, Pakistan, Senegal și Zambia — au prezentat în Consiliul de Securitate un proiect de rezoluție în care condamnă „referendumul constituțional" din Rhodesia și cheamă Marea Britanie să ia urgent toate măsurile necesare, mer- gînd pînă la folosirea forței, pentru eliminarea regimului ilegal de la Salisbury. 9

In cadrul celei de-a treia 
etape a turneului său în A- 
merica Latină, Nelson Roc
kefeller a vizitat Brazilia timp 
de 37 de ore. în cursul în
trevederilor sale atît cu pre
ședintele Republicii, Costa 
e Silva, cît și cu miniștri ai 
guvernului federal și repre
zentanți ai cercurilor de a- 
faceri, gazdele au abordat în 
special două capitole ne
vralgice ale relațiilor cu 
S.U.A. : dificultățile la ex
port și povara dobînzilor la 
creditele financiare contrac
tate în S.U.A. Rezumînd re
vendicările Braziliei în lumi
na „reconsiderării" relațiilor 
reciproce, promisă de Was
hington, ministrul planifică
rii, Helio Beltrao, a explicat 
că o asemenea reconsiderare 
presupune înainte de toate 
stabilizarea prețurilor la pro
dusele de export braziliene 
pe piața S.U.A., reducerea 
tarifelor vamale, eliminarea 
sistemului de cote și a altor 
piedici din calea accesului 
acestor produse, micșorarea 
dobînzilor la creditele finan
ciare și prelungirea termene
lor de scadență. Repetînd 
insistent că a venit „să as
culte", „să primească și nu 
să dea sfaturi", Rockefeller a 
căutat tot timpul să dea 
impresia unei atitudini re
ținute. Dar, după sosirea la 
Brasilia, a nemulțumit evi
dent pe gazde, afirmînd că 
„noi, în această emisferă,

Afganistanului 
l-a primit 

pe ambasadorul 
RomânieiPARIS 20 — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : în cursul zilei de vineri, delegația sindicală română condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., însoțită de Germaine Guille, secretar al C.G.T., a făcut o vizită în orașul Nan- tene, una din cele mai importante localități din regiunea pariziană, oraș înfrățit din 1962 cu Craiova. Tovarășul Gheorghe Apostol și ceilalți membri ai delegației au fost primiți la primăria din Nanterre de Raymond Barbet, deputat comunist, primarul o-

In rindul majorității guvernelor europene

Predomină conștiința

necesita® destinderii
Declarațiile lui Mirko TepavațBELGRAD 20 — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Luînd cuvîntul în Vecea Popoarelor, secretarul de stat pentru afacerile externe. Mirko Tepavaț, re- ferindu-se la recenta vizită a ministrului de externe-al Italiei, Pietro Nenni, a declarat că cele două părți au ajuns la concluzia că stabilitatea în Europa se poate înfăptui numai pe calea întăririi colaborării internaționale a țărilor europene, pe baza principiilor independenței și egalității în drepturi, a respectării principiilor Cartei Națiunilor Unite.Mirko Tepavaț a subliniat că este încurajator faptul că în rindul majorității guvernelor europene predomină conștiința necesității destinderii încordării. Aceasta se exprimă, după părerea sa, prin numeroasele inițiative și printr-o activitate politică intensă, la care participă un număr tot mai mare de țări europene. Vorbitorul a arătat că numeroa-

sele inițiative care se referă la colaborarea și securitatea europeană dovedesc cît de mare este interesul opiniei publice din Europa pentru normalizarea situației de pe continent. Am în vedere, a spus Mirko Tepavaț, Apelul de la Budapesta și alte propuneri constructive, cum ar fi apelul român pentru renunțarea la demonstrații de forță și la tot ce ar putea înrăutăți atmosfera în Europa, propunerea unor țări vest-eu- ropene de a se reduce efectivul forțelor armate de pe continentul european, propunerea comună a țărilor scandinave ca la conferința privind securitatea europeană să participe toate țările interesate și propunerea finlandeză privind temeinica pregătire a conferinței asupra securității europene, cu participarea tuturor țărilor Europei. Din acest punct de vedere, a continuat vorbitorul, am primit cu înțelegere și simpatie concepția d-lui Nenni privind conferința europeană.

rașului, și de membri ai Consiliului Municipal, de conducători ai Uniunii locale a Confederației Generale a Muncii. Salutînd delegația sindicală din România, Raymond Barbet a spus printre altele: „Ne bucurăm foarte mult să primim pe tovarășii din țările socialiste și mai ales pe tovarășii români căci sîntem înfrățiți cu Craiova. Aș vrea să adaug la aceasta și amintirile ce mă leagă de România. în 1934 am fost delegat al Federației feroviarilor din Franța să depun la procesul ceferiștilor de la Craiova". în holul primăriei, o frumoasă vitrină cu costume populare oltenești atrage atenția tuturor. O stradă din localitate poartă numele Craiovei.Oaspeții români s-au interesat în cursul vizitei lor de condițiile de tiai și de preocupările populației din Nanterre. Primarul Barbet a prezentat un tablou al situației economice a orașului, care pînă ieri era un tîrg oarecare, dar care azi are mari perspective de dezvoltare.Delegația sindicală română a vizitat apoi șantiere de construcții de locuințe și diverse instituții social-cul- turale, precum și impunătorul Palat al sporturilor, construit în 1967.Municipalitatea a oferit un prînz în cinstea delegației sindicale române, la care au participat și membri ai Uniunii locale a C.G.T.

KABUL 20 (Agerpres). — La 13 iunie, Pavel Silard, ambasadorul Republicii Socialiste România la Kabul, a fost primit în audiență de prezentare de Nour Ahmed Etemati, primul ministru al Afganistanului. în cursul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.
Stabilirea de relații

1

diplomatice între
R. P. Albania si»TIRANA 20 (Agerpri vernele Republicii Popi nia și Suediei âu căzut stabilească relații diplor facă schimb de reprezer matici cu rangul de am anunță Agenția Telegri neză.

Gibraltarul în fața u
noi deciziiGIBRALTAR 20 (Agerpres). — Primul ministru al Gibraltarului, Joshua Hassan, a anunțat vineri în Consiliul legislativ (parlamentul) că la 30 iulie va avea loc un referendum în cadrul căruia populația Gibraltarului se va &ronunța asupra noii constituții ela- orate de guvernul britanic. El a a- nunțat, totodată, că parlamentul va fi dizolvat la 27 iunie, în vederea primelor alegeri generale prevăzute de noua constituție. Se știe că Spania

revendică de mai mult ti nitatea sa asupra Gibralts disputa anglo-spaniolă s-s dată cu publicarea noii Guvernul spaniol a luat măsuri restrictive la front braltarul, care au culminr. nie. prin închiderea ultirr • de trecere pe uscat, La ceasta măsură a echivalat cadă economică. , V

•<pj

agențiile de presă transmi
Ambasadorul Republicii Socialiste România în U.R.S.S.,Teodor Marinescu, a fost primit vineri la cererea sa de I. V. Kapitonov, secretar al C.C. al P.C.U.S. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire prietenească.Schimb de locuri la Nicosia. în cartierul Neapolis din Nicosia s-a produs joi un schimb de focuri între garda națională greacă și ciprioți turci.. Condițiile în care a izbucnit acest schimb de focuri nu sînt cunoscute. Fiecare din cele două părți atribuie răspunderea celeilalte. Trupele O.N.U. au luat poziție în zona neutră care desparte cele două comunități pentru a face față oricăiei eventualități. Incidentul nu a provocat victime, dar a dat naștere unei apreciabile încordări.Ambasadorul Republicii Socialiste România la Bel- 

(JMAj Aurel Mălnășan, a fost primit vineri la cererea sa de Niaz Dizdarevici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Au fost naționalizate noi sectoare ale comerțului exterior algeriaîî ’n baza une* ordonanțe prezidențiale, dată publicității la 19 iunie. Astfel, a fost instituit monopolul de stat asupra tuturor importurilor de materiale de construcții, de ceramică sanitară, precum și asupra importurilor și exporturilor de materii prime necesare fabricării hîrtiei. O altă ordonanță atribuie companiei naționale algeriene de navigație — „C.N.A.N." monopolul asupra întregii activități a porturilor algeriene, a transporturilor maritime și îi conferă în exclusivitate toate operațiunile de închiriere a navelor.
i sîntem cu toții interdepen

denți". Deși oaspetele nu a 
explicat ce anume trebuie 

> înțeles prin noțiunea de
„interdependență", pentru 
ascultători ea a deșteptat 

! amintiri neplăcute, fiind pusă
în legătură cu intervenția 
militară în Republica Do- i minicană, de pildă, sau cu
intenția de a crea o poliție

Modestă prin rezultatele 
ei —în fapt cu ocazia dis
cuțiilor purtate nu s-a sta
bilit nimic concret — vi
zita a stîrnit un interes re
dus în paginile presei bra
ziliene și în rîndurile 
populației, lucru interpretat 
în cercurile oficioase de aci 
ca cel mai bun indiciu că 
nici această etapă, calmă în 
aparență, nu se poate îns-

AVATARURILE
UNUI TURNEU

continentală (așa-zisele „for-' 
țe armate interamericane").

In ciuda acestui inci
dent, spre deosebire de toa
te celelalte țări parcurse 
pînă acum, vizita lui Roc
kefeller în Brazilia s-a des
fășurat în mod relativ li
niștit. Trebuie spus însă că 
pentru a evita demonstrați
ile, autoritățile braziliene au 
adoptat un plan de măsuri 
excepționale de siguranță.

crie ca o reușită în lungul 
periplu latino-american al 
guvernatorului statului Netv- 
York.

In ultimul moment, tele
graful ne-a adus vestea so
sirii lui Rockefeller, după 
încheierea, etapei braziliene, 
la Assuncion, capitala Pa
raguayului. Și aici, datorită 
controlului strict exercitat 
de poliție, au fost împiedi
cate demonstrațiile de am-

ploare. In schimb la Mon
tevideo, care ar urma să 
constituie ultima escală a 
turneului, au avut loc în 
ultimele 48 de ore nume
roase demonstrații, greve și 
alte acțiuni de protest îm
potriva anunțatei sosiri a 
lui Nelson Rockefeller. Vi
neri dimineața au fost co
mise aproximativ 20 de a- 
tentate împotriva sediilor 
unor societăți' nord-ameri- 
cane. Cel mai grav dintre ele 
este considerat incendierea 
localurilor societății ,,Gene
ral Motors" care au fost 
distruse în întregime, pagu
bele materiale fiind evalu
ate la peste un milion de 
dolari. In semn de protest 
contra vizitei emisarului 
președintelui Nixon, studen
ții uruguayeni au ocupat 30 
de institute de învățămînt 
superior, iar sindicatele au 
hotărît declararea unei gre
ve de o oră, la toate locu
rile de muncă din țară.

Datorită acestor serioase 
tulburări,
dintelui Nixon 
că a hotărît să 
în capitala 
Departamentul 
S.U.A. a anunțat totuși că
Rockefeller va pleca sîmbătă 
spre Montevideo.

emisarul preșe- 
a comunicat 
amine vizita 
uruguayană. 
ele Stat al

Rio de Janeiro, 20
V. OROS

Japonia a anunțat oficial guvernele Uniunii Sovietise și Statelor Unite că va lua parte la lucrările Conferinței celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva, transmite agenția Associated Press. In calitate de copreședinți, Uniunea Sovietică și Statele Unite au invitat, după cum s-a anunțat, Japonia și R. P. Mongolă să participe la lucrările viitoare ale conferinței.Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au o hotărîre cu privire la perfecționarea planificării construcțiilor capitale și întărirea stimulării economice a producției în domeniul construcțiilor. Ho- tărîrea prevede dezvoltarea organizațiilor de construcții și montaj.Premierul Wilson a informat Camera Comunelor asu- pra retragerii proiectului guvernamental de lege privitor la restrîngerea dreptului de grevă, ca urmare a acordului realizat între guvern și sindicate.Un concurs internațional de harpă la care au participat 22 de concurenți din 14 țări printre care Anglia, Franța, S.U.A., U.R.S.S., Iugoslavia, Cehoslovacia etc. a avut loc în sala de concerte a universității Hartford din statul Connecticut (S.U.A.). Reprezentantele țării noastre Adriana Anca și Margareta Maiorcscu au obținut medalii de bronz.

Noul președinte ak va ii ales la 16 august - formează agenția Reuter, citind un comunicat al comisiei electorale indiene.
1I1U1G1in-

Congresul Federație! Democrate Internaționale a Femeilor, care a luat sfîr?it Helsinki, a ales organismele de conducere ale federației. Ca președintă a F.D.I.F. a fost aleasă Herta Kuusinen, membră a parlamentului finlandez. Cecile Hugel a fost realeasă în calitate de secretară generală. Din consiliul F.D.I.F. fac parte, ca reprezentante ale femeilor din România, Su- zana Gâdea, Maria Groza și Aurelia Dănilă, iar ca membre supleante ale Consiliului au fost alese Suzana Gall- pal, Maria Costache și Teodora Ser- sun.0 întâlnire polono-îrance-. zâ Ia masa rotundă, la cara participă parlamentari, oameni politici, fruntași ai vieții publice și oameni ds știință din cele două țări, se desfășoară la Centrul francez din Paris pentru cercetări în domeniul politicii externe. în cadrul întîlnirii va fi analizată situația din Europa în lumina problemelor securității și colaborării europene, precum și relațiile polono- franceze.Ministrul comerțului exterior al Cubei, Marcelo Fernandez, a sosit vineri în capitala Italiei, prima etapă a turneului pe care îl va face într-o serie de țări europene.

Aeroportul La Guardia din New York paralizat ca urmare a grevei perso
nalului
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