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ÎN ZIARUL DE AZI:

O Valoarea perfecționării specialistului se verifică în 
practică ® în tot ce privește avutul obștesc, să hotă
rască obștea ® Condiția universalității artei noastre — 
reflectarea vieții și aspirațiilor poporului ® Faptul 
divers ® „Turul României" la ciclism
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Prezentarea scrisorilor de acreditare

î)
DEZVOL

V

plenipotențiar al Uniunii Sovietice 
la București, A. V. Basov, la cere
rea acestuia.

Cu: acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 

ambasadorul extraordinar și atmosferă cordială, tovărășească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului, 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit marți, .24 iunie 1969, 
îpe

Marți, 24 iunie a.c., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe am
basadorul extraordinar și plenipo-

tențiar al Republicii Populare Chi
neze la București, Cian Hai-fun, 
în legătură cu prezentarea scriso
rilor de acreditare. (Cuvlntările 
rostite în pag. a VII-a).
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OMUL FATĂ IN FAȚĂ 
cu a Însuși... ORMULA
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telegrame adresate comitetului central AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, DE CĂTRE ADUNĂRILE 
GENERALE ALE ORGANIZAȚIILOR DE PARTID CONSACRATE 
DEZBATERII DOCUMENTELOR PREGĂTITOARE ALE CONGRE

SULUI AL X-LEA AL P.C.R.

1$

Numeroase telegrame din partea a- dunărilor generale extraordinare de partid, consacrate discutării celor două documente de o excepțională importanță care vor constitui obiectul dezbaterilor Congresului al X-lea al partidului, continuă șă sosească pe «dresa Comitetului Central al P.C.R., -ășului Nicolae Ceaușescu;.; -Rend însemnătatea ’deosebită pe care c. ■. ,vea Congresul al X-lea în via- !. . -tidului, a națiunii noastre so-rolul său în ridicarea pe o. . nouă, superioară, a vastuluipr de desăvirșire a construcției ' .-.ellste în țara noastră, ele expri- m . totodată’, adeziunea sinceră, en- J?.' tă a oamenilor muncii față de amul însuflețitor ce a fost concretizat în documente, față de politica internă și externă a partidului.Ilustrînd puternica efervescență politică ce caracterizează această perioadă, telegramele dau glas hotărîrii întregului popor de a întîmpina Congresul al X-lea și cea de-a XXV-a aniversare a eliberării patriei cu cit mai însemnate realizări în toate domeniile, cu noi succese în întrecerea pentru îndeplinirea și depășirea planului pe anul 1969.„Ne exprimăm adeziunea totală față de Tezele C.C. al P.C.R și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R., documente programatice de importanță vitală pentru viitorul patriei — se arată în telegra-

ma adresată de membrii organizației de partid de la sonda 5 001 Rodești, din cadrul Întreprinderii de foraj Moinești. în numele întregului colectiv, ne angajăm să depunem eforturi susținute pentru îmbunătățirea continuă a muncii noastre. Vom introduce noi metode ele . .foraj,. vom , institui un regim7tSever';,de;;ec0jț>hiii,;.'' în vederea îndeplinirii’, obiectivului stabilit în documentele Congresului al X-lea al P.C.R. privind creșterea eficienței lucrărilor geologice și de foraj".Manifestîndu-și acordul total la Tezele și proiectul Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R., membrii organizației de partid de la Filiala Cluj a Academiei Republicii Socialiste România arată în telegrama trimisă : „Avînd o însemnătate excepțională pentru destinele societății noastre, documentele se întemeiază pe o profundă analiză științifică a tuturor factorilor meniți să contribuie la dezvoltarea armonioasă și multilaterală, pe un plan superior, a Romă- . niei socialiste. Asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că membrii de partid ai . organizației noastre văd în politica partidului expresia cea mai înaltă a intereselor vitale ale poporului român, călăuza sigură spre noi victorii în desăvîrșirea construcției socialismului, în creșterea prestigiului internațional al României. Ști-

ința este chemată să contribuie activ la înfăptuirea obiectivelor economice, social-politice și culturale ale poporului nostru. Pătrunși de acest adevăr, sîntem hotărîți să ne consacram capacitatea, talentul și întreaga energie spre a face din știință o forță angajată activ în perfecționarea vieții materiale și spirituale, în dezvoltarea conștiinței socialiste a poporului nostru".„Dezbătînd documentele ce vor fi supuse aprobării Congresului al X- lea al partidului, ne exprimăm întreaga adeziune față de conținutul lor științific, novator — se arată în t'ele- gramul adunării generale a organiza^ Jțieî’j Se partid 'din cadrul Trustului de construcții locale Oradea, grupul de șantiere nr. 3 — instalații montaje. Asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile pentru traducerea în viață a sarcinilor pe care le va trasa Congresul al X-lea al P.C.R. Ne angajăm ca, în cinstea congresului și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei, să ne mobilizăm toate forțele pentru îndeplinirea angajamentelor luate în realizarea planului de producție"„Ca intelectuali crescuți și educați de regimul nostru socialist — se a- rată în telegrama adunării generale a organizației de bază de la Liceul nr.
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La numai zece ani de la întemeiere, U- ziria de fibre sintetice de la Săvinești a devenit o unitate de bază, una din cele mai dinamice ale ramurii, o universitate și un institut de cercetări.unde ș-au instruit și se instruiesc cei. ce pornesc pe fronturile avansate ale chimiei, în perspectiva . largilor orizonturi pe care le deschide proiectul, de Directive ale celui de-al X-lea Congres al partidului.Atit de tînără. uzina s-a impus ' pregnant în peisajul eco- j'homiei românești și ■T'-mărchțază. avîhtîd im- ir ' presionânt al; petrochimiei, născută în anii construcției socialiste. O mărturie expresivă a acestui a- vînt : între 1960—1968, producția de fire și fibre sintetice a crescut de zece ori. Incit, deslușind „formula Săvinești", obținem de fapt o imagine concretă a ceea ce reprezintă orientarea industrializării socialiste spre ramurile de producție moderne, capabile să asigure valorificarea superioară 
a resurselor materia-

le și umane ale țării, orientare științifică de perspectivă, imprimată de partidul nostru.Directorul general al uzinei, ing. Vasile Belizna, argumentează :— Rentabilitatea mare a producției de fibre sintetice, rezultatele bune obținute o dată cu forma-

meiul acestei tehnologii, in momentul de față se construiește intr-un ritm intens o nouă instalație de fibră acrilică melana, care va fi pusă io funcțiune pînă la sfîr- șitul acestui an. Cu a- ceasta, producția pe care o dă actuala instalație se va tripla.In termeni mai liberi, producția de me-
Reportaj de Traian FILIP

;îr
rea cadrelor, au făcut • ’ ca, îh ’ preiehț, uziwa ‘ noastră să-și tripleze ' capacitatea la firele de relon, să construiască și să pună in funcțiune două instalații pentru producerea rețelelor cord folosite la fabricarea anvelopelor auto, să atingă și să depășească capacitatea proiectată la instalațiile de fibră acrilică melana, instalație care are Ia bază o tehnologie românească, unică în lume în ce privește materia primă, cit și parametrii și construcția tehnologică Pe te-

lană a actualei lnsta-, lății - este '; -- eeBji vșl'șntă .,, cu lina a două mili- . . oane cinci sute de mii de oi. Triplată, ea va atinge nu mai puțin decît lina rezultată de la șapte milioane cinci sute de mii de oi. A- dică jumătate 'din producția de lină'a tutu- . ror turmelor de oi din țară. Iar aceasta, pînă la sfîrșitul acestui an, devansîndu-se termenul din proiect cu circa trei luni de zile Căci pe lingă realizarea tuturor indicatorilor — prin depășirea „parametrilor" la instalațiile în funcțiune.

ceea ce asigură Creșterea eficienței economice a activității uzinei — o problemă căreia acest harnic colectiv i-a acordat de la început cea mai (nare atenție a fost scurtarea termenelor de punere în funcțiune. O muncă perseverentă, străbătută de simțul răspunderii, a făcut posibil ca instalația de rețele cord II să intre în funcțiune cu șapte luni înainte de termenul planificat, adică în aprilie ’69. Cu mult înainte, instalațiile de Relon II și III atinseseră .și depășiseră indicatorii din. ■proiect, - , ■ -;. Dezvoltările au fă- cut ca valoarea producției globale să fie depășită cu un miliard de lei anual. Prin punerea în funcțiune a Melanei III depășirea va atinge aproape două miliarde, urmînd ca, pe baza proiectului de Directive — pe care colectivul uzinei îl dezbate in momentul de față și care prevede dezvoltarea intr-un ritm mediu anual de 13-—14 la sută a indus-
(Continuare în pag. a VII-a)

(Continuare în pag. a IV-a)
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Aici, la Alba Iulia, adunarea consacrată dezbaterii documentelor pentru cel de-al X-lea Congres al P.C.R., organizată de Consiliul municipal a) Frontului Unității Socialiste, s-a desfășurat pe fundalul sugestiv al transformărilor care au conectat străvechiul oraș transilvănean la marele circuit de efervescență și înnoire a patriei. Participanții la adunare, în- tr-un amplu colocviu, și-au exprimat gindurile de adeziune și recunoștință față de politica clarvăzătoare a partidului, chezășia viitorului luminos al României socialiste..— Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive — a spus tovarășul Nicolae Roșu, primul secretar al comitetului municipal de partid — reflectă spiritul științific, marxist-leninist. profund creator, al politicii partidului nostru. Dezvoltarea vertiginoasă a societății românești in sfertul de veac ce a trecut de la-eliberarea țării constituie o confirmare strălucită a roadelor conducerii destinelor României de către partidul comunist, continuatorul tradițiilor glorioase de luptă ale poporului nostru pentru eliberarea socială și națională Partidul nostru se bucură de o imensă autoritate, de un puternic prestigiu în rîndurile poporului, tocmai fiindcă în întreaga sa existență s-a dovedit la înălțimea misiunii sale istorice de conducător al luptei maselor pentru transformarea revoluționară a societății, pentru înflorirea patriei. Comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul nostru, dîndu-și deplina a- deziune la documentele pentru Congresul al X-lea, își exprimă aprobarea față de întreaga politică internă și externă a partidului, în care ▼âd propria lor politică.— Documentele pe care le dezbatem astăzi — a arătat Nicolae Poraș- tie, președintele consiliului municipiului al sindicatelor — pun în centrul lor preocuparea fermă a partidului nostru pentru făurirea unei e- conomii moderne, bazată pe o industrie puternică și o agricultură avan- *ată, pe folosirea largă a . cuceririlor

revoluției tehnico-științifice, pe o înaltă productivitate a muncii sociale, în vederea îmbunătățirii continue a nivelului de trai al maselor. Acest program complex al viitorului țării, față de care îmi exprim totala a- probare, își are rădăcinile puternic înfipte în realitățile patriei noastre, pleacă de la studierea profundă a posibilităților. resurselor și valorilor de care dispunem. Iar una dintre marile resurse este spiritul novator, activitatea creatoare a poporului, a cărei stimulare neîntreruptă Tezele C.C. a) P.C.R. o subliniază ca o preocupare de o deosebită însemnătate a partidului nostru. Aceasta arată încă o dată că partidul concepe întreaga politică prin prisma slujirii intereselor poporului, a mobilizării a tot ceea ce e mai pregnant și valoros în societatea noastră, îndeplinindu-și consecvent rolul de motor al întregii dezvoltări sociale.— Roadele politicii economice a partidului,, al cărei pivot este industrializarea socialistă a țării, sint e- locvent vizibile în toate județele României, a spus maistrul Gheorghe Faur de la Fabrica de produse refractare. modernă întreprindere industrială construită în anii socialismului la Alba Iulia. înaintea Congresului al IX-lea erain un colectiv tînăr, abia format, care ne străduiam să depășim greutățile începutului. Acum sîntem un colectiv matur, al cărui entuziasm este amplificat de experiența cîștigată. Această perioadă a fost etapa consacrării fabricii noastre ca o prezență activă nu numai în ponderea economică a județului, ci și în ansamblul industriei naționale, prin contribuția la fabricarea produselor siderurgice de la Hunedoara și Călan. în viitor, se a- rată în proiectul de Directive, siderurgia se va dezvolta intr-un ritm susținut. De aceea, noi sîntem hotă- rîți ca, prin folosirea întregii capacități de producție, să sporim producția de materiale refractare. Acti-
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CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

(Continuare In pag. a IV-a)

în sudul țării, unde stadiul de vegetație a culturilor păioase este mai a- vansat, orzul a dat în copt, iar lanurile de grîu încep să îngălbenească, semn că vremea recoltatului a sosit sau este iminentă Veștile sosite la redacție arată că în numeroase unități agricole din județele Dolj. Ilfov și altele a început secerișul orzului — în cî- teva zile fiind strînsă recolta de pe însemnate suprafețe din I.A.S.-uri cooperative agricole producție. în următoarele zile, pe măsură ce culturile de cereale păioase vor da în copt și pe alte suprafețe, lucrările de recoltat se vor intensifica.Tinînd seama de importanta efectuării la timp a recoltatului — condiție ho- tărîtoare pentru evitarea

și . de

■■l
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Uzina de fibre sintetice de la Săvinești Foto: Gh. Vlnțilă
Poate că în afară de alegerile prezidențiale și războiul din Vietnam, nici un alt subiect nu a captat îr ultimul an, într-o asemenea măsură și pentru un timp atît de îndelungat, atenția opiniei publice americane, ca ceea ce este aici denumit — în

mod frecvent — complexul militaro- industrial (C.M.I.), Ce se înțeleg» prin această formulă ? Este denumirea convențională dată unui proces caracteristic tendințelor actuale din viața socială, politică și economică, în special din S.U.A.. de contopire a marilor concerne industriale cu vîr- furile. aparatului militar. Practic sa înregistrează în proporții ample un fenomen de trecere a unor militari cu funcții înalte în conducerea concernelor industriale profilate pe producția de armament. Tot mai mulțl directori și președinți ai consiliilor de administrație ale unor mari întreprinderi sînt generali și ofițeri superiori în retragere. Potrivit datelor statistice, th primele 100 de firme luate in ordinea comenzilor lucrează 2Q72 foști generali țeri superiori. •De ce sînt admiși acești
primite și ofi-

pierderilor — în unitățile agricole au fost făcute pregătiri temeinice. în cele din județul Constanța, de exemplu, sint gata de lucru 2 610 tractoare. 1 915 combine, 440 prese de balotat paie și alte utilaje necesare muncilor de recoltare. De asemenea, s-au asigurat din timp carburanți și piesele de schimb. în vederea remedierii operative a defecțiunilor în timpul campaniei de seceriș vor funcționa 37 de ateliere mobile și echipe de depanare operativă. După calculele specialiștilor. se apreciază că în întreprinderile agricole de stat din județ recoltarea cerealelor poate fi terminată în maximum 9 zile, iar în cooperativele agricole — în 12 zile, strîngerea recoltei se va trece la efectuarea arătu-După

rilor, astfel ca pînă la 10 august să fie pregătită întreaga suprafață ce urmează a fi . însămînțată în toamnă cu grîti. Și în alte județe au fost luate măsuri temeinice în vederea pregătirii, pînă în cele mai mici amănunte, a tuturbr . utilajelor care vor fi folosite în campania agricolă de vară.Cu toate că vremea recoltatului a sosit. în unele locuri se constată rămî- neri în urmă în ce privește punerea la punct a utilajelor ce vor fi folosite în actuala campanie. Comisiile care au controlat calitatea reparațiilor făcute la combine și alte utilaje, care vor fi folosite la recoltat. au constatat existenta unor defecțiuni A- cum, înainte de a intra în lanuri, est» necesar ca

toate defecțiunile să fie înlăturate pentru ca. din momentul începerii secerișului, să se poată lucra din plin, evitîndu-se orice pierderi.Campania de recoltare din acest an se desfășoară în condiții deosebite. Datorită lipsei de precipitații din luna mai cerealele păioase au paiul mai scurt, iar ploile din luna iunie determină o coacere neuniformă a lanurilor. De a- ceea Consiliul Superior al Agriculturii a dat indicația ca, la pregătirea utilajelor, să se aibă în vedere reglarea lor în așa fel încît să facă cu putință recoltarea cit mai joasă a cerealelor. ~ lucrat. _________sporit este necesar ca. a- vînd în vedere dezvoltarea 
fi coacerea neuniformă

Pentru a se putea cu un randament

a lanurilor, analizeze cu _______ ______fiecărei parcele și să dirijeze combinele acolo unde boabele au ajuns Ia maturitate deplină. Recoltarea să se facă diferențiat, pe e- tape și porțiuni, pe măsura coacerii, fără a se aștepta ca grînele să ajungă la maturitate pe întreaga tarla.Atenția ce se acordă pentru recoltarea la timp și fără pierderi a cerealelor păioase trebuie să fie însoțită și de grija pentru transportul și depozitarea în cele mai bune condiții a recoltei atît în magaziile proprii ale unităților agricole. cit și în bazele de recepție. în acest scop este

specialiștii să atenție starea
De ce sînt admiși acești militari în conducerea marilor concerne ? Li nu sînt admiși dintr-o simplă coincidență sau pentru anumite calități personale, deși în general aceste cadre militare au pricepere organizatorică și experiența conducerii. Explicația fundamentală rezidă în a- ceea că ei stabilesc o legătură intimă, organică, o împletire directă a aparatului economic de producție cu aparatul militar Practic, prin relațiile pe care și le-au păstrat în cercurile militare, prin influența da care dispun în aceste cercuri, ei pot determina cererile de echipament militar, impulsiontnd lansarea de comenzi pentru concernele sau întreprinderile respective. în același timp, ei pot ..modela" mai precis profilul concernelor respective în funcția de solicitările forțelor armate. Ei sînt de asemenea prețioși prin faptul că pol să dea sfaturi „competente" conducerilor companiilor privind acela

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. ■ Vlll-a)
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păstrăvulAți mai pescuit ia păstrăv ? Este peștele cel mai dificil deprins. Poftiți o undiță, o rimă și... noroc ! Abia ajuns cîrligul în apă, bățul se îndoaie sub „povara" prăzii ; în numai cîteva secunde pe mal se zbate un frumos exemplar de păstrăv colorat ca un curcubeu. Am putea spune : minutul și păstrăvul. Unde toate astea ? Vă dăm cîteva adrese de sezon . cabanele „Bucin" și „Stîna de Vale" din masivul Gurghiu ; văile Lăpușnei și Gudea Mare ; stațiunile balneoclimaterice Bor- sec și Lacul Roșu. Aici au fost amenajate „bazine" aprovizionate din abundență cu păstrăvi, fiecare exemplar în greutate de cel puțin 200 g.
Tămăduito
rul din Vad

Lucrătorii postului de miliție 
din comuna Vad, județul Cluj, 
au reținut, cu aprobarea pro
curaturii locale, un fals călugăr 
în persoana lui Niculaie Cazacu 
(Nionel) individ cu antecedente 
juridice. Falsul călugăr, dat în 
vileag de oamenii din comună, 
oficia... slujbe, și, pretinzînd că 
vindecă felurite boli, înșela pe 
cine putea. Deși „oficia" clan
destin, l-a văzut, totuși, sfîntul.

Fără
comentariiDuminică, intre orele 6—22. serviciul circulației din inspectoratul Miliției municipiului București a efectuat un sondaj la pasajul de trecere C.F.R. de la Chitila, pe șoseaua internațională E 15. In intervalul în care s-a efectuat sondajul circulația rutieră a fost întreruptă de 35 de ori, timpul cit bariera a fost închisă variind între 3 și 50 de minute (total : 345 de minute). Au fost reținute la barieră 3 497 autovehicule, șirul lor variind de la 5 la 285 mașini. în concluzie peste 35 la sută din perioada . la care ne referim bariera a ț.'fost.. închisă. t?perâix(ț. gjQezi^ ; țațele acestui sondaj?vor\fi anal lizate de organele în drept, pentru adoptarea unor măsuri eficiente de îmbunătățire a circulației rutiere.

Avem în față mai multe «crisori care aduc în discuție una dintre cele mai simple probleme de ordin edilitar-gospodăresc : menținerea străzii în limitele parametrilor care îi pot justifica însăși denumirea, sau — mai exact spus — întreținerea ei. Edilii înșiși recunosc că uneori a- cest capitol este atit de mărunt în sfera preocupărilor lor înțît .li șe pare firesc să fie plasat la periferia a- cestora. Este o recunoaștere implicită a faptului că starea deplorabilă a multora dintre arterele de circulație ale unor orașe nu poate fi pusă decît pe seama neglijenței din partea . edililor. Nu ne referim deci la programarea lucrărilor de reparare și modernizare a străzilor, care, firește, necesită eforturi organizatorice susținute, fonduri și mijloace materiale anrecja- bile, ci doar Ia întreținerea curentă a acestor căi de circulație, la micile, reparații care neefectuate Ia timp aduc mari prejudicii de ordin material.Numeroase scrisori pe a- ceastă temă ne-au îndreptat spre Buzău. Aici situația este de-a dreptul îngrijorătoare. Pe zeci de străzi, zac... șute de gropi uitate de vreme și de întreprinderea de gospodărire a orașului. Strada Filantropia te întîmoi- nă cu 5—6 gropi pline cu apă. adevărate băltoace și în i zeci de nemilos situație străzi : niei.Șantierului. Bticegi. Prutului. Vulcan etc. La intersecția străzii Dobrogeanu- Gherea cu strada Verii, d>n cauza unei gropi de dimensiuni neobișnuite, remorcii autocamionului31 Bc 2288 î s-au runt pre- zoanele de la rotile din spate. De altfel alte 29 mașini blocaseră pur simDlu trecerea, onrind desăvîrsire circulația si tr-nn sens si în altul ! Cine o fi avut ideea să devieze traseul snre prin aceste domnesc în stingherite gronile. de la Hint» pînă mari ?— Doar dona ore Ploiești pînă a!'’i mărturisea r'»căiit Dumitrii Dinu. I C.O.T.S.-Ploiesri. n’iS jeq ri-n Buzău. C'.-.-a r^reîr’tîmnmX jp fțp„ar? >

ful serviciului de gospodărie comunală al Consiliului popular municipal — strada col. Buzoianu. nu de mult timp a renovată și dată în sintă. urmează ca toamnă... să fie dindesfundată, pentru canalizare ! La anul, cine știe, poate va fi spartă pentru extinderea rețelei telefonice...— De ce nu a fost canalizată, mai înainte de a fi renovată, pentru a nu se cheltui de două ori bani pentru aceeași treabă ?— Vinalcoolul o canali-

așa de mare ? Cum justificați aceste crase deficiențe în întreținerea arterelor . de circulație ale orașului ? La toate aceste întrebări tov. inginer Tudose, drept răspuns ne-a trecut în revistă un șir întreg de motive ..obiective". în fata evidentei însă tov. inginer a recunoscut și existența superficialității in activitatea I.G.O.. exigentă a popular municipal în rezolvarea operativă a problemelor gospodărești ce se ivesc și a unei organizări corespunzătoare a activi-

oare întreprinderea de drumuri și poduri nu toate aceste pete relief pe covorul ____zii. care reprezintă tot a- tîtea surse de accidente, de deteriorare a vehiculelor 7 Am căutat răspunsul la această întrebare la Direcția de drumuri si spații verzi a Consiliului popular al municipiului București.■ — Străzile și iar străzile — ne-a răspuns tov. Ion Popa, 'șeful serviciului lucrări de investiții, oarecum tracasat de întrebare. Au fundația slabă, în ma.jo-

S-a întîmplat 
în parc...

Mai 
lipsiți 
își bat joc de munca altora. 
Plimbați-vă, de pildă, pe aleea 
cu tei din parcul Herăstrău (pri
ma alee pe stingă, la, intrarea 
în parc dinspre Casa Scînteii) și 
veți vedea un peisaj dezolant. 
Teii abia înfloriseră, înmires- 
mînd parcul, și iată-i rupți, cu 
crengile la pămînt, parcă dis
truși de furtună. Unde au fost 
paznicii parcului ? De ce nu-și 
fac datoria ? E cazul să se pună 
în aplicare, cu toată severita
tea, sistemul amenzii pe loc, 
pentru degradarea de bunuri 
publice. Nu-i prea frumos, dar 
e sănătos.

sînt, din păcate, oameni 
de spirit cetățenesc care

Faceti
9

cărțile»La cooperativa „Muncitoarea" din Topuloveni s-a cuibărit un escroc. Un anume D. Marinescu, fost șef de secție ia artizanat, a furat aici ca în codru. Prin di- . ferite tertipuri, el a reușit să-și însușească circa 100 000 lei (atit s-a stabilit deocamdată) din banii statului. întocmea state fictive pe care erau trecuți prieteni și cunoscuți de-ai săi, unii neștiind măcar unde se află To- polovenii. Individul respectiv era un pasionat pokerist. (Numai în cîteva seri de poker a pierdut vreo 50 000 1) Cînd organele de anchetă l-au chemat la cercetări, cine credeți că i-a sărit în sprijin 7 Președintele cooperativei S. Bădescu contabilul șef Nicolae i rie. Acam, cînd jocul s-l „.......nat și escrocul își va primi ceea ce i se cuvine — ceilalți vor stărui să-i mai fie parteneri 7
Cum să-i
deranjezi ?

continuare cti alte • „zbîrcituri" săpate > în piatră. Aceeași întîlnesti și pe alte Libertății. Armo- Scînteii. Clementei.

Rm. Sărat locuri unde race si n.e- de nimeni, cele mai mala cele mai

Pe urmele scrisorilor sosite la redacție

ZIUA GRĂNICERILOR

REPUBLICII SOCIALISTE

Strâjuitori al hotarelor și „porților" țării, grănicerii români au, în calendar, o zi a lor — 25 iunie — mărturie a prețuirii și stimei de care se bucură în rîndurile poporului.Anul acesta, sărbătoarea grănicerilor are loc în condițiile în care întregul popor întimpină cu noi și însemnate înfăptuiri cel de-al X-lea Congres al partidului și aniversarea unui sfert de veac de la eliberarea patriei. Atmosfera generată de apropierea acestor evenimente însemnate din viața societății noastre socialiste se face simțită
a mai reieșit îngrijorător : I.D.G.B.-ul, I.D.E.B.-ul

fac din— ne snfen’l de la dar din > to nas am nevoie de cel nurin o oră ! Se întîrzie trensnor- tul mărfurilor, al cS)*fnrî- lnr. se produc accidente. Si n.cest străzii Col. Buzomnu proaspăt renovată, indicatoarele mintiei interzic fluxul circulației 1 Dună cum ne-a mărtur<*lt‘'j‘țnv., Dumitru Tudose. ‘șe-

zează — ne-a răspuns interlocutorul. Nu sînt fondurile noastre.Deci, unul drege, altul strică... Fiecare cu treabalui și toți cheltuiesc cu ne- chibzuintă banii statului. De altfel, odată cu repararea bulevardului Gării sau a străzii Războieni alti bani au fost zvîrliti pe fereastră, deoarece gropile au reapărut fără întîrziere. Dovadă a superficialității de răspundere în reparațiilor si în narea lucrărilor nu se pune chestiunea toate străzile să fie asfaltate. Aceasta este o acțiune de viitor, care se va putea face treptat. Dar pînă cînd străzile respective voi fi asfaltate, de ce nu astupați gropile? Cum e mai avantajos — să așteptați ani de zile pînă cînd Ie vine rindul să fie asfaltate sau să ăeoperiți; imediat'gropile ,. care""ău apărut Tb "nunțiăr

și lipsei execuția receptio- Desigur ca

de reparații, lîps» unui control sistematic, ne- sanctionarea acelor întreprinderi (întreprinderea de construcții montaj a județului. Teleconstrucția ș.a.) care după ce efectuează unele lucrări nu mai astupă gropile.în București, de exemplu, sînt străzi și bulevarde care, in ultimii ani, au fost supuse unor ample lucrări de modernizare, cum ar fi bulevardele Ilie Pintilie, Gh. Coșbu.c, Dorobanți; Dimitrov, Republicii. Calea Dorobanți, străzile Negustori, Paleologu, Lipscani, C-tin Mănescu, Șos. Viilor, Calea Rahovei — și ne-ar trebui mult spațiu ca să le notăm aici pe toate — iar acum sint presărate cu tot felul de gropi care așteaptă zadarnic de luni și luni de zile să fie astupate.O întrebare revine ca un leit-motiv în toate sesizările primite la redacție': -i.'.u-.i jmn r..-. jusftvavt? (.;« i.

ritatea lor sînt nerezistente. De 2 ani încoace însă am introdus o metodă rapidă de consolidare, prin turnarea covoarelor asfaltice. în felul acesta scăpăm de procesul de degradare si reparare.— Bine, dar pînă vom scăpa de reparații, de ce sînd lăsate gropile luni în șir la vedere ?— Echipele de reparații ale întreprinderii de drumuri și poduri, alcătuite doar din 36—40 de oameni pe cite un sector, nu fac fată. La fel statia de asfalt din Panduri...— Deci reparațiile se neglijează cu bună stiintă 7— Dacă vreți, da !discuție intervine și inginer Mircea Dru răspunde de aceastăîntov.1 care problemă în cadrul direcției.— Reparațiile au fost tratate mereu 1 ca f; cenușă- •‘■•’•reasa din'J,;obtzestal între-

prinderea are un plan de investiții. Ea își concentrează eforturile mai mult asupra acestor lucrări. Doar de aici se iau prime 1... De altfel, personal pm dat telefon. cerînd tov. ing. Grosu. șeful șantierului 1 drumuri din cadrul I.D.P.B.. să repare gropile pe șos. București-Ploiești și din alte locuri. A răspuns cu mare întîrziere sau nu a răspuns de loc I Tov. Gh. Dan. directorul întreprinderii de drumuri și poduri — București, ne ..demonstrează" că reparațiile cu caracter urgent s-au făcut pînă Ia 15 mai.— Atunci de ce mai sînt atîtea hîrtoape pe străzile și bulevardele Capitalei 7— Păi. mai apar...Așadar, practic,, nu e- xistă nici un impediment serios pentru a combate fenomenul de degradare a străzii. Este și firesc. Treaba aceasta nu necesită niei eforturi deosebite si nici rine știe ce cheltuieli. Singura dificultate constă doar în schimbarea opticii celor care privesc întreținerea curentă a străzii ca pe o cenușăreasă a preocupărilor lor.Din discuții un aspect I.C.A.B.-ul, „Telefoanele",și alte întreprinderi, datorită lucrărilor pe care le efectuează, fac sute de spargeri în asfalt și în piatră. Refacerea asfaltului și a pavajului se realizează însă total necorespunzător, în special umpluturile de pămînt nu se compactează cum trebuie și în urma reprezentanților acestor întreprinderi rămîn „coame* pe care urmează să le ta- seze autovehiculele. Iar după „tasare" apar gropile, cu zecile, cu sutele... Alte reparații, aiti bani aruncați pe fereastră. Fără îndoială că în această privință se Impune un control riguros, pe întreaga filieră, asupra calității lucrărilor ce se execută, sanctionarea severă a vinovatilor de către Comitetul executiv al consiliului popular municipal.în consecință totul se reduce, în fond, la mai mult resnect fată de oraș, la mai mult simt practic și gospodăresc.Concluzia este valabilă nu numai pentru Canitală și pentru Buzău. La Craiova. Slatina, Giurgiu, Focșani, Fălticeni, Pitești, Iași și chiar la Galati — oraș premiat pentru buna gospodărire. — cetățenii reclamă prezenta gropilor în apropierea noilor blocuri, ce străzi cu trafic mai mult sau mai nuțin intens. Ar trebui snv.s că asemenea „neglijente" nu sînt permise. Fiecare stradă, fiecare cartier să constituie obiectul unei nermanante nreoctipări a întreprinderilor de gospodărire orășenească.
Dumitru MINCULESCU

și In rîndurile militarilor grăniceri. Asemenea tuturor ostașilor țării, ei muncesc cu avînt pentru a se forma ca militari capabili să-și îndeplinească în bune condiții misiunea încredințată — paza frontierelor noastre de stat. Grănicerii își perfecționează neîncetat măiestria ostășească și pregătirea politică, întăresc ordinea și disciplina militară, obțin rezultate tot mai bune în activitatea de zi cu zi.Nu de mult am avut prilejul să-i cunosc pe grănicerii unei unități cu frumoase tradiții. în august-sep- tembrie 1944, militarii Regimentului 9 grăniceri au înscris in cartea de onoare a unității fapte cu adevărat eroice în luptele purtate împotriva cotropitorilor ; .hițleriști. -■ Urmașii a-

celor contingente de luptători s® străduiesc să îmbogățească tradițiile făurite de înaintași cu noi și demne fapte ostășești. Mulți dintre 
ei poartă pe piept medalia „De strajă patriei' și distincția „Pentru merite grănicerești' — mărturie a comportării exemplare în paza frontierei. Din multitudinea faptelor, întîlnite în această unitate, am notat o secvență semnificativă.Recent, unitatea a executat o a- plicafie tactică. In raza unor pichete se semnalaseră indicii ce atestau prezența unor „infractori'. Era o situație complexă, care putea fi rezolvată numai prin concentrarea intr-un singur tot a eforturilor întregului efectiv. Comandantul u- nității, împreună cu ajutoarele sale, au analizat operativ situația și au marcat pe hartă hotărîrea luată. La ordin, militarii au trecut de îndată Ia executarea misiunilor primite. Acționînd în cadrul patrulelor, în posturi d« observară tu de pîndă, fiecare grănicer căuta să pună în aplicare cunoștințele do- bîndite la instrucția tactică de specialitate.Timpul se scurgea pe nesimțite. Veghea de noapte a luat locul celei de zi, dar nimeni nu dădea semne de oboseală. Curînd, însă, acțiunile grănicerilor — ajutați de grupele de sprijin — au început să-și arate roadele. Rînd pe rtnd, din subunități soseau rapoarte succinte : subordonații maioruluiGheorghe Covei reținuseră pe unul din „infractori*. Ceilalți „infractori' fuseseră „prinși* de subunitatea comandată de căpitanul Aurel Radu. La bilanțul aplicației, unitatea, primea calificativul „foarte bine' și felicitări din partea comandantului trupelor....în nobila misiune pe care o îndeplinesc la granițele țării, grănicerii se bucură de sprijinul oamenilor muncii din localitățile de frontieră cu care au statornicit, de-a lungul anilor, legături de strînsă prietenie. Este, în fapt, o înțelegere majoră a responsabilității patriotice, cetățenești. Bărbați, femei, copii se socotesc alături de ostașii grăniceri în veghe permanentă la hotarele țării. Grănicerii prețuiesc acest sprijin și, la rindul lor, nici ei nu-și precupețesc eforturile atunci cînd este vorba de viața și avutul cetățenilor.‘Multă Vreme, de pildă, își ’^6r. aminti cetățenii din .D'ornești de maiorul Dumitru Burduhosu și do subordonații săi. Plouase zile de-a rindul, fără întrerupere, și anei® ieșiseră din matca lor, ame- nințînd să măture totul în cale, înfruntînd furia valurilor, sfidînd oboseala, grănicerii au sărit in a- jutorul localnicilor, izbutind să contribuie la salvarea unor femei și copii și la punerea la adăpost a unei părți din avutul cetățenilor. Le-au fost adresate, firesc, cuvinte de caldă mulțumire. O apreciere meritată a curajului, a spiritului de sacrificiu și îndeosebi a umanismului caracteristic ostașilor armatei noastre....Aidoma unul „brîu viu* care se desfășoară din vîrfuri de munte și pînă în șesurile largi, grănicerii veghează hotarele țării, dovedin- du-se în toate împrejurările la înălțimea încrederii pe care partidul, întreg poporul o au în forțele noastre armate.

Loeotenent-colonel C. TATUNoul hotel din Turnu Severin

MASELE PLASTICE
IN VIATĂ
COTIDIANĂ

Foto : Gh. Vintllă

Prea puțin cunoscută pînă a- curn cîțiva ani — deși unele din atelierele pe care le-a reunit produceau diverse articole încă — la începutul acestui secol — fabrica de mase plastice din Oradea. intitulată sugestiv la înființare „VIITORUL" cunoaște o amplă dezvoltare începînd din 1960. Materiile prime tradiționale — părul brut, cornul, celuloidul și bachelita — care se foloseau pînă atunci la execuția puținelor sortimente, aii fost înlocuite treptat cu materiale plastice noi. cu caracteristici superioare. Aceasta a fost si premisa obiectivă pentru diversificarea continuă a broducției.' în cîțiva ani fabrica a reușit să asimileze 370 de articole, pe care acum le produce curent.Aruncăm datorul ei că fabrica mente de sortimente de tot felul. 155 sortimente de perii, nensule. bidinele și o mare diversitate de ambalaje din materiale plastice.Directorul fabricii, ing. Eugen Szajțdcs, explică :— Dacă vorbim desnre dinamica producției întreprinderii noastre, trebuie să Drccizăm că aceasta este. în 1969. de 2.3 ori mai mare față de realizările din 1966. Creșterea importantă a producției se datoreste în bună măsură lucrărilor de investiții în valoare de 25 000 090 lei. realizate în anii 1967—1968, au permis lărgirea spatiilor ductive, dotarea cu utilaje derne.' introducerea de noi nolonii pentru fabricarea rafiei artificiale, a firelor subțiri d?n policlorură de vinii, nolipropî- lcnă si poliamide. în același timp s-a trecut Ia fabricarea de folii calandrate din policlorură de vinii și polîstîren și s-an asigurat condițiile de imprimare în culori a foliilor din polietilenă si P.V.C. Investiția s-a dovedit Judicioasă. La finele primului semestru al acestui an, EXISTA POSIBILITATEA CA INVESTIȚIA SĂ SE AMORTIZEZE COMPLET, DUPĂ NUMAI TREI ANI DE LA INTRAREA IN FUNCȚIUNE A NOILOR CAPACITĂȚI.Cu alte cuvinte, pe lingă recuperarea rapidă a fondurilor investite, s-a urmărit sporirea economicității produselor fabricate, ceea ce se reflectă direct în rentabilitatea întreprinderii.O dată cu nivelul producției a crescut și gradul de tehnicitate al fabricii. Noile mașini au ca

pacități superioare vechilor utilaje, productivitatea muncii este mult mai mare, iar calitatea produselor — mai bună.Azi. datorită numeroaselor solicitări venite în special din industrie, are loc o diversificare, continuă a producției de articole tehnice si de ambalate din materiale plastice. Fabrica „VIITORUL" este singurul furnizor din tară pentru o aerie de produse de largă circulație, ca periuțe de dinți, rafie artificială. pahare vacuumate. Numărul mare de beneficiari — circa 500 de client! permanent! — arată interesul sporit al industriei noastre socialiste pentru introducerea cit mai largă a maselor piastice în diferite domenii. Unele întreprinderi de industrie alimentară intenționează să ambaleze laptele în pungi de po’ietîlenă. Fabricile de încălțăminte introduc masiv tocurile din terial plastic la pantofi, cele de mobilă folosesc mai mult repere din material plastic cu caracter' decorativ, întreprinderile de artizanat utilizează rafie artificială — frumos colorată — în producția unor articole de export. întreprinderile pentru comerțul exterior se interesează de posibilitatea realizării în tară a unor saci tesuti din rafie polipropi- lenică. mai ușori si mai trainici decît cei din iuta care se importă. Si fabricile de mașini unelte au nevoie de vizori pentru ulei, pescarii de fire ti ot- goane pentru plase, pe care le solicită fabricii orădene.Concepută pentru a face față . dezvoltării de perspectivă — de 5 ani cități sînt epuizate, ca urmare a cererilor din ce în ce mai diferite sectoare ale economiei naționale. în momentul de fată, fabrica 'le mase plastice din Oradea se numără printre unitățile de prestigiu ale industriei noastre plastice, care exportă produsele sale în 20 de țăriProducția fabricii „Viitorul" va spori în cincinalul următor de peste 3 ori. O atenție deose- b’tă se va da prelucrării polio- lefinelor și a altor mase plastice superioare, ce vor fi produse în țară în anii următori.

rie destinate exportului. In
ginerul . șef mi-a arătat cî
teva din modelele articole
lor de sticlă ce porneau 
peste hotare. Mi-a făcut 
cunoștință șl cu cîțiva ar
tiști, cu 
ai acestor opere, care au o 
producție lunară de circa 9 000 000 lei. Vă rog să mă 
iertați, n-am reținut nici 
un nume din cauza numă
rului de vagon care mă 
obseda. Trebuia să-l me
morez, pentru a da auten
ticitate reportajului. Cum

ou a droite costa vreun 
sfert de milion. Cine să 
dea acest sfert de milion 7 
Proiectantul ? Eu în nici 
un caz nu. Mediașul, să nu 
aibă curiozități ?

Odihnit după acest sla
lom, am făcut o vizită la 
biroul șefului de șantier de 
la construcții montaj-Me- 
diaș. L-am rugat pe șef 
să-mi arate și mie lista de 
lucrări și termenele de pre
dare.

— Hotelul O.N.T., marele

nele modificări. încăperile, 
care erau pe dreapta, se 
mută pe stingă, ce era pre
văzut la etajul I trebuie 
să se mute la parter, și așa, mult mai departe...— Dar văd aici, alături 
de viitorul hotel, și niște 
constricții care au fost ri
dicate pînă la acoperiș și, 
de asemenea, văd cu ochiul 
liber că se deteriorează a- 
ceste construcții.

— S-au făcut după ve
chiul proiect și sînt în plus.

aceste două inițiale, dar...) 
In anul 1968 această cons
trucție a fost aproape pe 
terminate. Luna trecută s-a 
dat insă dispoziție să se 
dărime. Și s-a dărîmat. To
tuși, constructorul are în 
plan la poziția 36 să-l dea în 
exploatare. Curiozitatea tre
buie să rămînă curiozitate !

In materie de organizat 
șantiere, de ce să mă laud, 
nu cunosc prea multe. Știu 
doar că acest șantier,. în 
care mă găsesc, trebuie să 
aibă și are, o bază. O bază 
de producție. Centrală ter
mică, stație centralizată de 
betoane, eșafod pentru be
toniere, instalație pneuma
tică pentru descărcat ci
ment, depozit de materiale 
de construcții, de instalații, 
linii de garaj C.F.R., silozuri 
pentru mozaic si ciment, 
ateliere diferite, cămine 
pentru locuit, și foarte mul
te alte diverse. Pe șantie
rul de construcții-montaj 
Mediaș l-a costat această 
organizare de șantier, cam 
vreo 29 000 000 lei! Și șeful 
îmi spune că toată această 
bază nu este exploatată 
nici măcar la jumătate... 
Tot șeful acestui șantier 
mă pune în curent, îmi 
spune în particular că pes
te cîtva timp vor veni aici 
alte șantiere cu alte denu
miri, să execute niște lu
crări de modernizare la 
alte întreprinderi din Me
diaș și cică vor să-și facă 
și ele organizarea lor. Că 
vor să aibă și ele o bază 
cît de mică, numai să fie o 
bază...

Eu consemnez această... 
cum să-i spun, risipă de 
milioane ? Nu am curaj 
pînă nu-mi confirmă un 
specialist.

Regret că nu pot sta mai 
mult în Mediaș. Oamenii 
sînt primitori, l-am salutat 
și am pornit la drum.

Mediașul, cu toate curio
zitățile lui (o să le vedeți) 
e grozav de tînăr, frumos și 
proaspăt. Orașul te_ pri
mește 
care-ți vine 
pălăria 
pe constructor. De 
distanță, de la vreo

*
*

*
*
* 
I
*

*
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o privire în nomen- de nroduse si ve.iem realizează 26 sorti- articole tehnice. 105 de menai. 71 jucării în 
scoți

ma- iar tot

care pro- tro- teh-
Iată cum respectă unii progra

mul de lucru. Treburi gazetă
rești ne-au determinat să dăm 
telefon, dimineața, la agenția 
O.N.T. Miercurea Ciuc. Vă rog, 
cu tovarășul Mihai Csego. „To
varășul director este in șe
dință"...

Aflăm că la ora 12 și 10 minute tovarășul director era în- 
tr-adevăr în ședință la... restau
rantul Harghita. Cu încă șase 
inși. Cum să-i deranjezi 7 I-am 
lăsat liniștiți să dezbată temei
nic chestiunea, fapt pentru care 
am întocmit prezentul proces- 
verbal...

intr-o gară 
să-țiși să-l feliciți 

la
150 

de metri, gara pare o bi
juterie. Elegantă,. cochetă, 
modernă,: dar are un bai: 
a început să plouă înăun
tru. Numai pe alocuri. Li
nele birouri (cum e cel al 
impiegatului), deși abia au 
fost date în folosință, vor 
trebui să intre în reparații. 
La 31 decembrie 1968, călă
torii trebuiau să ajungă la 
trenuri prlntr-un tunel. Tu
nelul a fost străpuns. S-a 
băut, cred, și șampanie la 
străpungerea lui. N-a fost 
dat în exploatare nici azi. 
La finisarea lui, am găsit 
as'ăzi lucrind — vă rog să 
mă credeți — o jumătate 
de om ! Un mozaicar a 
secționat și partea 
stingă lucra la tunel.

— Cealaltă parte o 
mltale unde e 7— La alt șantier. Acolo

cițiva creatori

— noile capa- aproape completmai mari, din cele

eu 
„Scînteii

Rubrică redactata de
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților
A. GOLIANU

I

II
I
I

Vl lucrez cu mină dreaptă, că 
> e mai urgentă lucrarea.Și ce gară frumoasă ar i fi putut fi, dragul meu ț structor. dar, după 

văd, „oricum e, 
pasă 7“

Intru pe porțile larg 
chise ale fabricii „Vitrome- 
tan" fluierînd. Un salariat 
al pazei contractuale mă 
chestionează :

— Sinteți din construc
ții?

— Din Giulești.
Mă întreabă ce se mai 

aude cu Dumitriu II de la 
Rapid, dar nimic in legătură . 
cu vizita mea în fabrică.

21 419'115 1147 645, — aces
ta este numărul vagonului 
C.F.R. ce se încărca pe ram
pa fabricii „Vitrometah" cu 50 000 de articole de sticlă-

1I

i.

con
cura 
ce-ți

de Micuță TANASt

des- s-or descurca ceferiștii cu 
astfel de numere ele va
goane, pentru mine e o 
enigmă. Și nu mă mai gîn- 
desc la această enigmă, 
pentru că mi-e teamă de 
cefalee...

Ca să mă liniștesc, am 
făcut un slalom printre niște stllpi de telegraf. Strada 
Stadionului din acest oraș 
a fost lărgită. Trebuia lăr
gită. S-a făcut proiectul, s-a executat lucrarea, dar 
în mijlocul străzii moder
nizate au rămas niște stilai. 
Mutarea lor mai a gauche

hotel O.N.T., cînd îl dați 
în exploatare ?

— Sînt'em în grafic cu el. 
Vreți să mergem la fața 
locului 7

Am acceptat invitația si, 
bineînțeles, că ea, invitația, 
a fost făcută cu schepsis. 
Șeful șantierului mi-a po
vestit că aici trebuia să se 
facă altceva. Nu s-a mai 
făcut altceva din cauză de 
forță majoră. Lucrarea a 
fost ' dată O.N.T.-ului pen
tru un gigant hotel. De a- 
ceea, construcția, în mo
mentul de față, suportă u-

N-avem beneficiar pentru 
ele- După cum vedeți, 
deteriorează văzînd 
ochii...

Ce fel de ochi or fi 
care văd deteriorările 
nici măcar nu lăcrimează ?

O altă curiozitate a Me
diașului este lucrarea șan
tierului de construcții- 
montaj de la poziția 36 a 
listei de lucrări. Acest șan
tier trebuie să dea în folo
sință în cursul anului 1969 
un WC public în parcul din 
centrul orașului. (Vă rog 
să mă iertați că pomenesc

se 
cu

ăia
Și



® Reparații fictive,

dar bani gheață

cooperatori

velor interne!

® între aviz și

® Nici de sămînță?

De baza nu se dată, coo-

raportării 
unor be-

schimb, au solicitat

paragină

la sută, la pro- marfă — de la sută, dîn- peste prevederi,

și ani, înde porci de Burdujeni-

SC1NTE1A - miercuri 25 iunie 1969

Valoarea perfecționării IN TOT CE PRIVEȘTE
specialistului se verifică AVUTUL OBȘTESC,

Florea CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)necesar ca toate spațiile depozitare, instalațiile t'
a fost dată in exploatare

i

(Agerprea)

SB

loan ERHAN 
Dan MATEESCU

rrin?- «T&.

i a indis- i tî-

Cariera Tismana

cu trei luni mai devreme

SĂ HOTĂRASCĂ OBȘTEA

da în pîrga

muncii din a-
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ancheta economică

în practică

CONTRASTE

® Jubileul —125!

tn perioada scurtă care a trecut d® la Înființare (un an și jumătate), Centrul de perfecționare a cadrelor de conducere din întreprinderi (CEPECA) a devenit o prezență obișnuită, mult apreciată șl solicitată de specialiștii unităților industriale. Din datele statistice de care dispunem rezultă că în acest interval de timp programele și cursurile CEPECA au fost frecventate și .absolvite de peste 5 000 de specialiști și cadre de conducere din întreprinderi și ministere economice, în fiecare mare întreprindere industrială, indiferent de subramura din care face parte, există cel puțin o persoană care a frecventat cursurile CEPECA, unde a studiat metodele moderne de conducere și organizare a activității economice. Este deci .oportun și important să vedem ce contribuție personală au adus specialiștii instruiți la CEPECA în acțiunea de perfecționare a organizării producției și • muncii In unității® economic®.
ACOLO UNDE „LIMBAJUL 
COMUN- A FOST GĂSITLa fabrica „Flacăra Roșie" din Capitală aflăm că specialiștii care au frecventat cursurile CEPECA — s-au dovedit a fi extrem de utili întreprinderii. încă în timpul pregătirii lor la Centru, ei au trecut la elaborarea unei ample lucrări privind proiectarea unor structuri raționale 
de producție, lucrare aflată în curs 
d« tipărire într-o editură, pentru a servi drept ghid tuturor întreprinderilor din sectorul pielăriei și încălțămintei. O parte din studiile cuprinse în această lucrare au fost aplicat* chiar la „Flacăra roșie". Așa, bunăoară, s-a conceput o nouă structură organizatorică pentru serviciul de creație, măsură care în practică s-a soldat cu o eficiență economică de peste 1 milion lei pe an. O structură 
nouă a căpătat și compartimentul de expediție. La un studiu de organi-carte" a secției de în- lucrează de.„?er,-NJ: ;ru se află și. .elaboră

ri de perfecționare a >rmațional.. re urmăresc, pa» cu ea în practică a cu- ișite Ia CEPECA se rlnd, ing. Aurel Vul- ăbricil, unul din cei cursurile Centrului. Ne-a făcut plăcere să constatăm că acest conducător de întreprindere se interesează îndeaproape de activitatea fiecărui specialist pregătit la CEPECA, cerindu-le să materializeze, 
prin luorări, ceea c* au acumulat la 
cursuri.— De cîteva luni. Urmez un curs •'pentru specializare în organizarea transportului intern — ne-a spus ing Georgeta Marin. Sînt mai mult decît impresionată de atenția pe care mi-n acordă comitetul de direcție. După încheierea primului ciclu al cursului, cînd a trebuit să-mi aleg o temă concretă pentru a fi rezolvată, conducerea fabricii mi-a propus să. iau în studiu organizarea transportului 'in
tern într-unul din eeie mai delicate wctoare ale fabricii — cel de confecționat încălțăminte.Am mai reținut că î-a.u fost create acestei specialiste toate condițiile de lucru, conducătorii întreprinderii lnteresîndu-se îndeaproape de stadiul realizării proiectului. Conducerea întreprinderii procedează în acest mod pozitiv, întrucît și-a în* ' sușit acel „limbaj comun" eu specialiștii pregătiți la CEPECA, căutînd Să-i activizeze necontenit, să le fructifice gîndirea tehnică și economică, cynoștințelș, acumulate în domeniul organizării științifice a producției și a muncii

nl

Ș^NȚIFIC.» PE ÎNCERCATE
Nu mică ne-a fost mirarea cînd »m Bontlnmat investigațiile anchetei noastre la uzina „Autobuzul", tot din Capitală. în această întreprindere, cel instruiri Ia CEPECA sînt în număr de trei. între aceștia se află și tînă- rul inginer Cristian Marlcescu, participant la cursul de instructori pentru perfecționarea maiștrilor și șefilor de atelier., După încheierea primului ciclu Bl cursului, potrivit recomandărilor Centrului, trebuia ca, încă din primele zile ale lunii aprilie, să treacă la aplicarea în practică a multora dintre cunoștințele acumulate. Pentru a organiza instructajul cu maiștri și șefii de atelier era absolut necesar ajutorul conducerii uzinei.' Solicitată fiind, aceasta și-a . .exprimat îndoiala în legătură cu rezultatele ce s-ar putea obține prin organizarea unor astfel de cursuri cu maiștri conside- rînd că altele-sînt problemele importante ale întreprinderii. Ulterior, după ce a primit o invitație scrisă? așa cum a dorit, conducerea uzinei și-a dat consimțămîntul pentru deschiderea instructajului, fără însă asigura și condițiile materiale in< pensabil necesare, zicîndu-i vinarului instructor : „hai să. vedem ce-o ieși"... Din păcate, în cazul de față, nici eomitetul de partid al uzinei — căruia i s-a cerut sprijinul — nu s-a dovedit mai receptiv.Neîncrederea vizibil manifestată de eonducerea acestei uzine față de cei care ar fi trebuit să devină, prin forța împrejurărilor, „mîna ei dreaptă" în irocesul de așezare pe baze științi- ice a organizării producției și a muncii, determină și pe ceilalți specialiști pregătiți la CEPECA să nu sa., aventureze, cum se exprima eineva, să păstreze ceea ce și-au însușit a- colo doar ca pe un bun pur personal Cu toată prudența de rigoare, din discuția purtată cu ing. Gheorghe Fîciu, șeful serviciului organizare, care și-a 

perfecționat pregătirea în „studiul

s:

muncii", am înțeles că, din bagajul de cunoștințe acumulate, aproape nimic nu a fost încă fructificat în direcția specializării efectuate. Și nu se poate spune că la această întreprindere totul este perfect. Sînt încă multe de făcut pentru a se asigura folosirea completă, cît mai productivă a timpului de lucru, o înaltă disciplină a muncii, o utilizare rațională a forței de muncă.
AM STUDIAT, AM DEZBĂ
TUT, DAR MUNCIM TOT CA 

ÎNAINTESînt șî cazuri, din păcate nu rare, tn care comoditatea și dezinteresul pentru „nou", mascate de fraze „a- cademice" obstrucționează roadele pregătirii prin cursurile ' CEPECA „Am avut aici (la CEPECA) un cursant care, în timpul școlarizării, a dovedit un interes cu totul ieșit din comun față de problemele noi de organizare a muncii — ne-a relatat un expert de la CEPECA Era de-a dreptul extaziat de ergonomie, de principiile economiei mișcărilor, de metodele M.T.M. ; nu mai contenea să se documenteze și să-și manifeste entuziasmul Tocmai de aceea a mai fost adus o dată la cursuri ca să în-

vețe și ultimele noutăți (M.T.M.-2) și 
altele".Pînă aici totul este bine. I s-a cerut însă într-o zi, respectivului expert, de către studioul „Al. Sahia", să indice cel mai bun loc de realizare a unui film documentar despre studiul economiei mișcărilor,. Cum este și firesc, expertul s-a gîndit imediat la Minai Petre, fostul cursant al CEPECA, (entuziastul și... îndrăgostitul de știință) și a pornit împreună cu echipa de filmare Ia Uzina de mașini electrice din Capitală, acolo unde " sus-numitul lucrează ca șef al serviciului de organizare a producției și a muncii. Stupoare ! Nu a găsit nimic ce să filmeze ; nici măcar un singur loc de muncă nu era cercetat și pus la punct. Drept scuză, „șeful" a argumentat : „Aici facem producție, nu știți cum e ? N-ăvem timp pentru chestii de-astea. Intr-un viitor nu prea îndepărtat va intra în funcțiune o hală nouă... Și atunci ce rost are, dacă tot se reorganizează ?"Și uite așa, vorbe, foarte multe vorbe. „Uzina are alt specific" — a conchis șeful serviciului organizare.Autorii articolului au cu totul alte păreri despre uzina respectivă. Ei au vizitat-o și au văzut numeroase Jocuri de muncă în care se irosește inutil energia oamenilor și capacitatea mașinilor și unde s-ar cere imperios un studiu al economiei mișcărilor, al unei judicioase organizări a muncii.Nu puțini dintre cei care studiază la CEPECA rămîn anonimi pentru că, în prezent, chiar selecționarea, cadrelor pentru trimiterea la perfecționare se desfășoară, adesea, la în- tîmplăre. De regulă, ministerele transmit întreprinderilor indicația de a înscrie unul, doi sau mai mulți specialiști la cursurile respective, Conducerile întreprinderilor, neștiind exact despre ce este vorba, aruncă în „balanță" nume și funcții. Așa se face, că sînt înscriși la unele cursuri specialiști care nu au nimic comun cu profilul acestora. Un exemplu de dată recentă l-a constituit cazul inginerului șef de concepție de la Șantierul Naval Galați care, ajuns 1»

CEPECA, s-a trezit pus în fața alternativei de a renunța la actuala funcție și profesie în favoarea celeia de „instructor pentru perfecționarea maiștrilor și șefilor de atelier" Bineînțeles, eroarea nu s-a produs. în alte cazuri, însă, faptul a rămas consumat, iar cei pregătiți pe specificul anumitor probleme, după ce s-au in- tors în întreprinderi, și-au reluat vechile sarcini, uitînd că au învățat le CEPECA pe banii statului.Efecte neconcludente dau în practică și strădaniile acelor cadre de specialiști care au urmat cursurile programului de perfecționare în conducerea întreprinderilor. Fiecare din aceștia au întocmit, axat pe specificul întreprinderilor de unde veneau, cîte un proiect de îmDunătățire a structurii organizatorice. Din păcate, multe din proiectele aprobate stau și azi închise în sertarele factorilor de răspundere care au competența să le' studieze și să le avizeze. Chiar dacă s-a încercat aplicarea lor, a- ceasta s-a făcut mult trunchiată. La fel și promovarea unor metode moderne de conducere cum ar fi, bunăoară, delegarea atribuțiilor. Cauza ? Neînțelegerea de către unele cadre de conducere pe diverse niveluri ierarhice a principiilor moderne de conducere.— într-o situație similară ne aflăm și noi. cei care am urmat cursul de gestiune financiar-contabilă — remarca Vasile Constantinescu, conta- bil-șef la Uzinele de sodă din Govora Aici am studiat o serie de metode moderne de planificare economică și financiară. Or, în domeniul evidenței contabile există unele reglementări sau metodologii, utile la un moment dat, care însă în prezent se dovedesc depășite. Cum se pot pune de acord una cu cealaltă 1 Toți cei 18 ctirsanți care am urmat programul amintit am întocmit cîte un studiu ipotetic de plan de preț de cost Studiile discutate împreună cu colegii și specialiștii în cadrul programului de instruire de la CEPECA au rămas pe hîrtie, iar noi ne-am întors la practica noastră obișnuită, lucrînd la fel ca și pînă acum.Cadrele cu care am discutat au susținut că fructificarea grabnică, cu maximum de eficiență, a , bagajului de cunoștințe acumulate de specialiștii întreprinderilor industriale, care au absolvit cursurile CEPECA, depinde în mod hotărîtor de promptitudinea și exigența cu care comitetele de direcție lecontribuția efectivă. Caeste de datoria și spre solicită urmare, . folosul comitetelor de. direcție . să pretindă din partea tuturor acelora cu care s-au cheltuit însemnate fonduri bănești, pentru perfecționarea cunoștințelor, să-și valorifice din plin capacitatea de a organiza științific producția și munca în impulsionarea lucrurilor trebuie să se resimtă mai mult și intervenția organelor și organizațiilor de> partid De asemenea, ministerele, centralele industriale au datoria să țină o socoteală clară, i-am zice chiar contabilă, a ceea ce se obține de pe urma unei investiții suficient de consistente, cum este cea a pregătirii cadrelor Ia CEPECA.Necesitatea îmbunătățirii continue 
a conducerii întreprinderilor, a intensificării acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii este subliniată atît în Tezele C C. al P.C.R. cît și în proiectul de Directive, ale Congresului al X-lea al partidului. De aceea, nici un efort nu trebuie precupețit pențru asigurarea participării celor mai buni specialiști la a- cest proces calitativ care vizează creșterea eficienței activității noas
tre economice.

Minerii și constructorii1 din bazinul carbonifer Rovinari au înscris în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și a celei de-a 25-a aniversari a eliberării patriei un nou succes : Cariera Tismana a fost dată în exploatare, cu trei luni mai devreme. Cariera va avea în etapa finală 6 capacitate anuală de 3 200 000 tone de lignit, fiind cea mai mare unitate de producție din bazinul Rovinari. Pînă la sfîrșitul acestui an, de aici și din Cariera Gîrla, intrată în producție în luna trecută, cu 150 de zile în avans, urmează să se extragă mai mult de 1 000 000 tone de lignit.Cariera Tismana este echipată cu utilaje complexe de mare capacitate. Cu ajutorul principalului agregat — uriașul excavator cu cupe, înalt cît un bloc cu 13 nivele, se vor extrage 1 800 mc de cărbune într-o oră.Pentru început, cărbunele excavat de aici este destinat în principal alimentării Centralei termoelectrice de la Craiova. In viitor, cînd primele agregate ale centralei termoelectrice Rovinari vor intra în funcțiune, lignitul va fi dirijat cu ajutorul benzilor spre a- ceastă centrală. De menționat că pentru a putea fi puse în exploatare aceste două cariere 
de lignit, apele rlurilor Jiul, Jaleș și Tismana 
au fost deviate de pe secularele lor albii.

Creșterea continuă a avutului obștesc constituie factorul esențial în dezvoltarea și consolidarea economică a cooperativelor agricole, în obținerea de producții și1 venituri sporite care asigură ridicarea nivelului de trai al cooperatorilor, contribuie. în măsură tot mai mare, la aprovizionarea populației cu produse agroalimentare Precum se știe, principala sursă de creștere a avutului cooperativelor agricole o constituie sumele ce se alocă anual pentru fondul de acumulare Desigur, nivelul acestora influențează ritmul și proporțiile dezvoltării economice s cooperativelor agricole. Esențial în această privință este însă ca sumele repartizate să se investească în obiective care servesc nemijlocit procesului de producție, cum sînt construcțiile gospodărești, procurarea de animale de rasă superioară, efectuarea lucrărilor d» hidroameliorații și îndeosebi extinderea Irigațiilor, înființarea de plantații pomiviticole îmbunătățirea fertilității solului etc. Desigur, nu numai orientarea spre aceste sectoare este importantă, ci și chibzuință în cheltuire! fondurilor alocate, astfel ca ele să fructifice înzecit. Sînt cîteva din direcțiile spre car» sînt îndreptate eforturile cooperativelor agricole în vederea creșterii eficienței economiceDin constatările făcute In cooperativele a- gricole din județul Teleorman se desprind» concluzia că s-au obținut rezultate îmbucurătoare în această direcție. Așa se explică faptul că averea obștească a crescut an de an, a- jungînd să revină 302 000 lei la suta de hectare, la finele anului 1968, iar valoarea mijloacelor fixe a ajuns, la aceeași dată, la 210 00C lei la suta de hectare. Este o bază puternic? pentru creșterea în continuare a producției Anul trecut, cooperativele agricole din județ, în condiții, climatice nefavorabile, au realizat o producție globală de 7 240 000 lei pe unitate. Cele mai bune rezultate s-au obținut în cooperativele agricole din Drăgănești-Vlașca, „23 August" — Bragadiru, „9 Mai" — Izvoarele, Slobozia Mîndra, Drăcșani, „Dezrobirea" — . Purani, Troianu care au ajuns, în medie la 350—400 000 lei avere obștească la suta de hectare. Cum este și firesc, aceste cooperative agricole au dezvoltat cu prioritate sectoarele principale de producție, cum sînt cultura cerealelor și plantelor tehnice, creșterea animalelor, legumicultura, obținînd cele mai mari venituri. Cooperativa agricolă Cernetu are o avere obștească în va- . luare de 18 milioane de,. Iei,,. Ja .care în acest ; „ari.-,se,, vor tjnșți,adăuga^încă,,cjrca 3A.pț,nir9ane.,\ .., de lei. Cooperatorii au prevăzut să mai cum- . pere 2 autocamioane, o motopompă pentru Irigat, o mașină de sortat roșii, un selector de cereale, să construiască o seră înmultitor pentru legumicultura etc.Cooperatorii din județ întreprind o serie d« acțiuni comune care au o importantă deosebită pentru sporirea producției la hectar. Recent a fost dat în folosință sistemul de irigații lnter- cooperatist Gorganu — Zimnicea. cu o suprafață de 2 075 ha. Sistemul este construit cu participarea cooperativelor agricole din Bragadiru. Bujoru, Năsturelu și „Partizanul Roșu" — Zimnicea^ Exemple de acțiuni bine gîndite, întreprinse de consiliile de conducere, sînt numeroase.La o examinare atentă a modului în care se utilizează fondurile destinate creșterii avuției obștești, se constată că într-o serie de cooperative agricole persistă deficiențe păgubitoare, tn unele unități se fac cheltuieli nejustificate care nu contribuie suficient la sporirea producției și a veniturilor bănești. Adesea membrii consiliilor de conducere întreprind acțiuni pripite, fără a se conșulta cu întreaga masă de cooperatori, investesc bani fără a calcula tn prealabil eficiența economică. La cooperativa agricolă Crîngeni s-a construit încă din 1967 un baraj de acumulare pentru irigații care a costat 900 000 lei; barajul stă și în prezent nefolosit din cauză că nu s-a făcut și amenajarea terenului pentru irigat. Și în alte cooperative s-au investit sume însemnate de bani, dar rezultatele obținute nu sînt pe măsura eforturilor făcute de cooperatori. La cooperativa agricolă Năsturelu s-au amenajat 1 300 ha pentru irigat, adică 70 la sută din suprafață, ceea ce este un lucru foarte bun. Numai că munca fiind slab organizată, anul trecut nu s-a lucrat în schimburi la irigat, nu s-a asigurat funcționarea continuă a utilajelor, can-

titățile de apă n-au fost suficiente. în aceste condiții plantele nu s-au dezvoltat bine, iar producțiile au fost reduse. Acest lucru a dus la diminuarea' valorii zilei-muncă.Una din cerințele esențiale pentru mărirea eficienței economice este corelarea tuturor măsurilor de care depinde fructificarea investițiilor. In unele locuri nu există o bună corelare între suprafața amenajată și cantitatea de apă ce se asigură. Astfel stația de pompare a sistemului de irigații intercoopera- tiste de pe Valea Izvoarelor nu asigură cantitatea de apă necesară pentru întreaga suprafață amenajată. Dar cum poți să extinzi irigațiile fără apă, ce fel de gospodar este acela care se mulțumește să cheltuiască bani fără să se gîndească la un minim de cîștig ? Nu mai vorbim de faptul că orice leu investit trebuie să aducă un folos maxim.Risipa de fonduri bănești șl materiale capătă uneori forme diferite, dar cel mai adesea este cauzată de lipsa unei investiții de gîndire prealabilă. înțelepciunea zicalei : „Măsoară de zece ori și taie o dată" au uitat-o membrii unor consilii de conducere, atunci cînd trebuie să hotărască destinația unor fonduri bănești. La cooperativa agricolă Gărăgău au fost procurate unele materiale în valoare de circa 10 000 lei, pentru înființarea unei secții de prefabricate din beton. Ideea a fost luată pripit doar de cîțiva membri ai consiliului de conducere și apoi abandonată. Dar rine suportă paguba ?Și mai grave sînt cazurile de sustragere de bunuri materiale și fonduri bănești. Din datele centralizate la uniunea județeană a cooperativelor agricole rezultă că în cursul a- nului 1968 s-au produs pagube în avutul obștesc de 755 000 lei. Este vorba de sustrageri și neglijențe. Recuperarea pagubelor s-a făcut doar în proporție de 50 la sută. întrebarea firească este ; cine suportă restul pagubelor 1 în nici un caz cooperatorii cinstiți nu trebuie, sub nici o formă, să suporte daunele adus» de cei certați cu disciplina. Unele daune aduse cooperativelor se datoresc neglijențelor și „ciupelilor" așa-zis mărunte, dar care totalizate se cifrează la valori însemnate. Numai la cooperativa agricolă Mavrodin, tn anul trecut, s-au produs pierderi de 59 000 lei. Est» necesar ca, în mod operativ; consiliul de conducere să ia măsuri nu numai pentru recuperarea acestei sume ci și pentru a preveni astfel de situații.O mai mare atenție trebuie acordată înlăturării risipei, îndeosbbija-.țecpltarea și țrans-. portul produselor. Cooperatorii din Cernetu au constatat că numai din neglijență și din mica „ciupeală" la recoltat se pierd circa 100 kg produse la hectar. Rezultă că la cele aproape 3 000 hectare-pe care cooperativa le cultivă cu cereale și plante tehnice,, se înregistrează o pagubă de 300 tone de produse agricole. Pentru a curma această risipă, cooperatorii au hotărît în adunarea generală să recupereze de la cei vinovati în cel mai scurt timp și această pagubă cu nimic justificată, dar care se cifrează la sume importante.Pentru înlăturarea daunelor provocate economiei cooperativelor agricole, uniunea cooperatistă județeană a întreprins unele acțiuni. Astfel, instructorii contabili au fost degrevați de alte sarcini și se ocupă exclusiv de îndrumarea contabilă și instruirea gestionarilor de bunuri materiale și a comisiilor de revizie. în ședințele lunare de lucru ce se țin cu președinții și contabilii șefi din cooperativele agricole se pune accentul pe măsurile de care depinde prevenirea pagubelor. Se simte însă nevoia ca ceea ce se discută cu prilejul Instructajelor să prindă viață pe teren, să contribuie eficient la rezolvarea situațiilor amintite. Dezvoltarea și păstrarea avutului obștesc reprezintă condiția esențială pentru consolidarea economică a fiecărei cooperative agricole. De aceea este necesar să se creeze un climat favorabil în adunările generale pentru a se depista și combate cu fermitate tot ceea ce frîneazâ dezvoltarea economică a cooperativelor agricole și, în primul rînd, să se ia măsuri ho- tărîte împotriva acelora care sustrag din avutul obștesc. Nu se poate admite nici cea mai mică abatere de la prevederile statutului și ale hotărârilor adunării generale privind gospodărirea și păstrarea avuției obștești.

„vîrstă" respectabilă de 125 de ani, uzina „Ciocanul" Nădrag se prezintă cu un bilanț tot atît de consistent și de impresionant. Comparativ cu anul 1948, producția ei industrială este în prezent de șase ori mai mare și cuprinde o gamă largă de sortimente. Receptiv la noutățile tehnice și e- conomice, colectivul venerabilei întreprinderi a îmbrățișat cu căldură acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii. Cele peste 30 de studii care s-au a- plicat și se materializează în continuare, aduc un beneficiu su-

Cooperativa agricolă din Movilița, județul Ilfov, a trimis pentru reparat 4 aspersoare la întreprinderea pentru mecanizarea agriculturii Pelinu. Lucrarea a fost executată. Numai că s-a plătit repararea 
a 7 aspersoare. ce ? întrucît în de aprovizionare găseau, la acea piese de peratorii

plfmentar anual circa 3 000 000 lei.Ce își dorește colectivul uzinei în preajma acestui jubileu ? Să obțină noi succese în întrecerea pe tru întîmpinarea Co greșului al X-lea partidului și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei. Pînă acum planul la producția globală a fost realizat în proporție de 100,36 ‘ ducția 100,53 du-se printre altele, 600 tone laminate, — productivitatea muncii planificată fiind depășită cu 0,5 la sută.

de la I.M.A. Pelinu și piese de schimb pentru încă 3 aspersoare ur- mînd ca reparațiile "să se facă în atelierul cooperativei. Dar cum I.M.A. nu are voie să vîndă piese de schimb fără a efectua’ reparații, l-a încasat frumușel pepentru o lucrare neefectuată. Cineva trebuie să ia măsuri pentru reparații urgente.
rezer

„Sacul" rezervelor interne la unele întreprinderi argeșene este încă mare. Numai în perioada 7 martie-5 a- prilie a.c. au fost descoperite în aceste întreprinderi resurse suplimentare de creștere 
a beneficiului, în valoare de peste 25 milioane lei. Trustul de extracție Pitești — cu 6 059 000 lei, C.I.L. Pitești — cu 955 000 lei. întreprinderea minieră Cîmpulung — cu 1 059 000 lei etc. Se exa- .gerează unele necesități (la materiale, la energia electrică) și unele normative, se creează posibilitatea Inexacte a

neficii din „efort propriu" (aducătoare de premii nemeritate) și posibilitatea tolerării risipei, nu -se mobilizează colectivele pentru gospodărirea judicioasă a banilor statului. Și tot grav este că... prinși cu mîța-n sac, cei răspunzători de falsurile respective le-au „justificat" prin erori de calcul, greșeli de încadrare în grupe de cheltuieli și prin alte matrapazlîcuri financiare.„Sacul" rezervelor interne e mare în a- ceste întreprinderi; numai spiritul de bun gospodar e debilitat.

hecesar ca toate spațiile de depozitare, instalațiile tehnologice de la magazii și silozuri să fie reparate, curățate și dezinfectate. întrucît recolta de grîu se a- nunță bună și superioară din punct de vedere calitativ se impune ca depozitarea și păstrarea ei să se facă cu cea mai mare grijă pentru a nu se deprecia.Ploile abundente care au căzut în luna iunie au făcut ca pămîntul să acumuleze o mare cantitate de apă ceea ce permite ea, imediat după recoltarea cerealelor, să se însămînțeze cu bune rezultate culturi ’ succesive. Pe această cale se pot asigura suplimentar mari cantități de furaje. In cele mai multe locuri conducerile unităților agricole au luat măsuri ca, paralel cu recoltatul, să se facă eliberarea terenului de paie și pregătirea lui în vederea semănatului La I.A.S. Se- garcea-Dolj, de exemplu, va fi semănat porumb pentru masă verde și siloz pe o suprafață de 1 100 ha. în alte locuri s-a prevăzut ca pe terenurile eliberate de cereale, pe lîngă culturile furajere, să se însămînțeze legume de toamnă. Condițiile favorabile din acest an, determinate de umezeala din sol, vor trebui folosite din plin pentru a se obține cantități suplimentare de furaje necesare animalelor proprietate obștească, cît și pentru cele ale cooperatorilor.Condițiile favorabile crea
te ca urmare a precipita-

țiilor abundente din cursul lunii iunie vor trebui folosite pentru a obține în a- cest an recolte mari, la culturile prășitoare. Dar umezeala. solului contribuie la înmulțirea și creșterea buruienilor De aceea principala sarcină, care stă în fața oamenilor muncii din agricultură, a direcțiilor a- gricole și uniunilor coope-

rumbului este avansat și în cooperativele agricole din județele Brăila, Ilfov, Timiș, Ialomița etc.1 După ploile căzute în cursul lunii iunie se impunea ca, peste tot, să se a- corde cea mai mare atenție lucrărilor de întreținere a culturilor. Cu toate acestea, în unele cooperative agricole, executarea prășitului

ratiste este intensificarea lucrărilor de întreținere a culturilor.In cele mai multe întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole executarea lucrărilor de întreținere ă culturilor este privită cu multă răspundere. Ca urmare, Dlantele se dezvoltă normal și se poate a- precia că vor asigura recolte bune. în întreprinderile agricole de stat din județul Constanța continuă prașila a treia ' la porumb, iar în cooperativele agricole s-a încheiat a doua pra- șilă la floarea-șoarelui, sfe
clă de zahăr și cartofi. Pră
șii* a doua la porumb este 
pa terminate. Prășitul po-

se. amină de la o zi la alta, randamentul utilajelor folosite la aceste lucrări este mic, ceea ce a făcut ca pe unele suprafețe culturile să fie îmburuienite. In cooperativele agricole din județele Botoșani, Bistrița- Nâsăud, Cluj. Hunedoara, Mureș, Sălaj, Sibiu și Suceava, prașila a doua la porumb nu s-a executat decît pe suprafețe mici. Este adevărat că în u- nele locuri plantele nu s-au dezvoltat1 suficient. Aceasta impune grăbirea lucrărilor de întreținere pentru a asigura condiții optime pentru creșterea lor. In unele județe din Transilvania și Moldova, unde a plouat

mai mult. întîrzierea lucrărilor este justificată prin starea ’ nefavorabilă a timpului. Pentru a obține recolte mari nu se poate aștepta un timp special ca să poată fi făcute lucrările de întreținere. în toate unitățile agricole să fie luate măsuri în vederea aplicării numărului corespunzător de prăși le. De aceea, se cere ca, peste tot. să se acorde cea mai mare atenție lucrărilor de întreținere a culturilor. Specialiștii ;din unități, cei de la direcțiile a- gricole să verifice pas cu pas semănăturile și să ia măăuri pentru ca prășituj . să se facă cu maximum de rapiditate. Consiliile de conducere din cooperativele agricole, cu sprijinul uniunilor cooperatiste, să se d- cupe de organizarea temeinică a muncii pentru ca lu‘ crările de întreținere a culturilor — principala sarcină la ora actuală în agricultură — să fie făcute pe toate suprafețele. Toți cooperatorii, inclusiv cei care au munci de răspundere sau administrative, să participe la executarea acestor lucrări. Condițiile naturale favorabile vor trebui folosite din plin pentru obținerea de recolte mari.oamenii gricultură, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, să depună toate e- forturile pentru executarea la timp a tuturor lucrărilor de sezon, să întîmpine cu realizări remarcabile ce] de-al X-lea Congres al partidului și aniversarea a 25 de ani de la eliberarea patriei.

De anî grășătoria la I.A.S. Suceava a livrat cantități mari de carne, fiind cunoscută pentru rezultatele economice deosebit de bune pe care le obținea. Dar iată că acum îngrășă- toria este pe cale de a se transforma în paragină. Multe grajduri nu sînt utilizate pentru creșterea și în- grășarea porcilor ci stau goale sau, în cel mai bun caz, au fost populate cu păsări. Care sînt cauzele ? Mare parte din grajduri au devenit inutilizabile datorită faptului că li s-a stricat acoperișul. De ce nu

Cooperativa agricolă din Luncani, județul Cluj, a semănat 2 ha cu morcovi, dar să- mînța oferită de ,,A- grosem" n-a răsărit. De . asemenea, la cooperativa agricolă Bonțida un hectar de ridichi a fost compromis tot din pricina seminței slabe livrată 
>rin Agrosem Cluj 
provenită, la rîndul ei, 
<1* la stațiunea expe-

se repară T Aci est® cheia problemei. Pentru cele 36 grajduri ar trebui circa 800 000 lei. Bani s-ar găsi, dar serviciul de arhitectură și sistematizare din cadrul Consiliului popular județean refuză să avizeze efectuarea lucrările* de reparații. Cică în- grășătoria este prea a* proape de oraș și... miroase. Și astfel, lipsa unei semnături împiedică procurarea banilor și executarea lucrărilor. Tn grajduri continuă să plouă, construcțiile se degradează. Oare cei de la sistematizare așteaptă să-și dea avizul la o eventuală paragină ?

rimentală Brăila, suprafață și mai mare de ridichi urmează să fie cosită pentru siloz la Mintiul-dherlei întrucît plantele au dat numai frunze. Și în alte unități importante suprafețe de legume au fost compromise din cauza semințelor necorespunzătoare. La „Agrosem" nu e- xistfl spirit de răspundere ♦ Măcar de... mînță.
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Condiția universalității
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artei noastre—reiIertarea vieții 

și aspirațiilor poporului
Arta de a vorbi frumos despre nimic nu există. Deși unele din filmele noastre au tentat-o, invîr- tirea în jurul cozii n-a marcat decît virtuți fotografice și uneori performanțe de corectitudine actoricească. Fără idei însă, fără ascuțișul lor, ridicat pe scara valorilor la duritatea diamantului, poveștile n-au despicat coaja sufletelor și-au rămas acolo, lipite de ecran, în două dimensiuni, apla- tizînd realitatea pînă la grosimea umbrei. Firește, nici eu — și nimeni . — nu înglobează în acest subnivel toată producția Casei de filme „București", însă între noi, adică între cei 30—40 de regizori și cele 3—4 milioane de spectatori, trebuie să recunoaștem că cinematografia n-a amortizat încă in valuta liber convertibilă a ideilor înaintate și emoției artistice investițiile de la Bufttw.Recentele Teze ale C.4Ș. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al partidului se referă la prezența în artă și literatură a universului omenesc inedit pe care îl oferă socialismul, la problemele fundamentale ale existenței o- ntului în noua societate | or. cred că tocmai aceste probleme fundamentale sînt prea puțin identificabile în filmele de pînă a- cum, în subiectele, în conflictele, în punctele culminante ale benzilor de celuloid care vor trebui să arate strănepoților noștri și fiilor lor cum am fost' noi, ce greutăți am învins și ce-am construitSocialismul interesează în momentul actual în cel mai înalt grad omenirea ; problematica pe care o sugerează creatorilor de artă e vie, e pasionantă ; dar simpla lui ilustrare pe ecran, lipsită de cauzalitate și devenire, de ceea ce este omenesc și nu ne poate fi străin niciodată, nu poate arma edificiul etern al adevăratei opere de artă. Dimpotrivă, în

de Mihai IACO3

fățișarea Iui dialectică, dinamică, investigarea lui în secțiune transversală și. urmărirea procesului de continuă transformare și înnoire care-1 caracterizează, va putea constitui temelia sigură pe care valorile se vor stratifica in timp, alcătuind lanțul specific al școlii românești de cinematografie.Filmele noastre nu pot fi decît politice, pentru că viața noastră e o viață politică. Iar universalitatea lor l'e-o va conferi tocmai particularitatea destinului nostru.Noi ne întregim într-un ideal social, putem afirma în esență această aspirație a omului spre perfecțiune care se cheamă socialism, evoluția lui comunistă.Asta ne caracterizează, asta trebuie să ne caracterizeze, asta ne face — sub raport artistic — „exportabili", despre asta așteaptă juriile festivalurilor internaționale să vorbim, perspectiva acestui fenomen vor s-o înțeleagă cit mai bine cei care-1 trăiesc și-1 determină în fiecare zi.Nu acum constat că numai fiind noi înșine putem fi originali. Dar cred că acum. în lumina recentelor Teze, a- ceastă problemă se pune mult mai arut și că. mai ales în cinematografie, ca reclamă din partea tuturor celor care lucrăm în diferitele verigi ale creației și producției de filme, o preocupare serioasă și statornicăDin păcate. în elaborarea scenariilor (vom fi de acord că în stadiul nostru de dezvoltare primează ce spunem față de cum spunem) există, nu rareori, o anumită inerție, o insuficientă atenție față de problemele importante, altfel zis față de proble

mele fundamentale ale existenței omului în noua societate. Desigur, abordarea unor probleme — e vorba, bineînțeles, de fenomenele care ne caracterizează, pe care le trăim și care nu fac altceva decît viața noastră — disecarea, analiza, elucidarea lor presupun efort, implică riscul creator ! Dar nu este soluția eludarea metodică a ceea ce e prea important, ceea ce ar putea avea prea mari rezonanțe și descoperirea unor adevăruri simple, periferice, cărora li se asigură un fundal de blocuri noi și cîteva mișcări îndrăznețe de aparatCred că de mare actualitate revine, ceea ce cu foarte multă justețe se spunea în ședințele comisiei ideologice, privind cinematografia : nu eludarea problemelor, ci a- bordarea și rezolvarea lor cu maximum de claritate, cu acea claritate ideologică proprie partidului nostru, trebuie să stea la baza scenariilor menite să înrîurească conștiințele, să trezească emoții puternice, a- devărate, să stîrnească un curent de opinie împotriva oricăror practici străine eticii comuniste, să afirme ceea ce e nobil, înaintat și ne caracterizează.Simplificarea și clarificarea responsabilităților în procesul de realizare a filmelor, de la ideea cinematografică și pînă la copia standard, accen- tuîndu-se în principal responsabilitatea regizorului (sub toate aspectele, inclusiv cel financiar) ar contribui — după părerea mea — la înscrierea cinematografiei pe o orbită superioară, ar crea climatul necesar unor ini- ț'ative scriitor-regizor. capabil să asigure proce

sul obligatoriu de selecție în acoperirea celor 16 titluri pe care le cuprinde planul anual.Filmul este în primul rînd chemat să oglindească artistic realitatea, transformarea țării noastre și a oamenilor ei, avînd virtual capacitatea de a răspîndi cel mai repede. în limba- iul international al imaginii (și cel ușor de subtitrat al dialogului) particularitatea noastră culturală. pe care o implică orice autentică operă cinematografică.Fără îndoială, coproducțiile pot crea canale profitabile spre diverse piețe si pot semnala industria. zestrea tehnică pe care o posedăm, dar arta filmului, adevărata artă care să afirme cinematografia românească' în alte țări, nu se va putea face decît pe subiecte românești. cu actori români, cu regizori români. cu ceea ce nu se va găsi niciodată în altă parte, nici mai bun. nici egal, nici comparabil.De altfel acest adevăr esențial, re-demonstrat ne rînd de toate școlile naționale. ocupă în Teze un loc deosebit : „Promovînd o dblitică deschisă sure cunoașterea și preluarea a tot ceea ce este valoros în cultura universală, partidul nostru, consideră că făuritorilor de artă și literatură din țara noastră le revine datoria de a rămîne consecvent, mesagerii spiritualității poporului nostru. expri- mînd prin opere originale. autentice, soecificul societății socialiste".în această direcție ridicarea nivelului de gîn- dire. miza filosofică conținută în temele de care se ocupă cinematografia, dezbaterile etice, introspecțiile subtile si profunde sînt datele fără care nu vom putea răspunde cu adevărat sarcinii trasate de vastul program elaborat de partid.
$
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înființarea unor noi unități DEZBA TEREA DOCUMENTELOR
I

de invățămint superiorPrintr-o recentă hotărîre a Consiliului de Miniștri, s-a a- probat, începînd cu anul universitar 1939—1970, înființarea unor noi unități de învățămînt superior. Astfel, la Sibiu ia ființă, în cadrul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj, facultatea de filologie și istorie. De asemenea, se înființează, în cadrul institutelor pedagogica de 3 ani, o facultate de istorie-

geografie la Suceava, o facultate de muzică la Brașov și facultăți de educație fizică la Tg. Mureș și Galați.HotărÎTea prevede, de asemenea, înființarea de institute de subingineri în municipiile Baia Mare și Pitești. Acestea vor fi subordonate institutelor politehnice din Cluj și respectiv București. (Agerpres)
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PENTRU CEL
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CONGRES

AL PARTIDULUI

e Opera Română : Bear* 4» balet 
Gershwin — 19,30.q Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Travesti 
— 20.
a Teatrul Giulești : Visul unei 
nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Femei, 
femei, femei — 20.
• Ansamblul folcloric „Perinița". 
(în sala Teatrului „C.I. Nottara’) : 
PerinRa mea — 19.

viis”

î

4 Lo Muzeul soiului o foal deschisei o expoziție, care
toate județele tării

3.45 ; 11,30 ;

• Noaptea generalilor : PATRIA — 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 21, BUCUREȘTI — 8.30 ;
11.30 ; 14,30 ; 17,45 ; 20,45.
• Aruncați banca In aer : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete — 
2957) ; 20,15 (seria de bilete — 2958), 
REPUBLICA — 9 ; II ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21,15, FESTIVAL — 8 ; 11,15 ; 18,30 : 16 :
18.30 ; 21, la grădină — 20,30, FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,. 
STADIONUL DINAMO — 20,30.
e Sîngeroasa nuntă macedoneană : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ;
18.30 ; 21.
• Roata vieții : VICTORIA — 9 ; 11.43 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,13. GRADINA DOINA
— 2.0,45.
• Becket : CENTRAL
14.30 ; 17,30.
• Ziaristul : CENTRAL — 20,30.
0 Sfîntul la pindă : LUMINA — 8,45—
16.30 în continuare ;..............  “
• Anii clocotitori :
10 ; 12,30 ; 14,30.
• Program pentru
9 ; 10.
0 Piramida Zeului
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
• Anul trecut la Marienbad : UNION
— 16 ; 18 ; 20,15.
0 Aventurile lui Tom Sawyer : Moar
tea lut goe Indianul ; Program de filme 
documentare : TIMPURI NOI — 9,15 ;
12.30 ; 15,45 ; 10.
0 Străin în casă : FEROVIAR — 9 ; 
11,15; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, EXCEL
SIOR — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9—13,30 în continuare
18.30 ; 20,45, MODERN —
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 La dolce vita : GRIVIȚA 
ÎS ; 19,30.
0 Profesioniștii : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30 ; 18 ; 20,30.
> Tlio Bravo : MUNCA — 15 ; 18.
0 Nu vor fi divorțuri : BUZEȘTI —
15.30 ; 18, MUNCA — 20,30.
0 Vicontele plătește polița : GRĂDINA 
BUZEȘTI — 20,30.
0 In umbra coltului : DACIA — 8,15— 
17 în continuare ; 19 ; 21, MOȘILOR — 
15,30 ; la grădină — 20',30.
0 Roșii șl albii : MOȘILOR — 13.
« Prințul negru : BUCKGI — 9,30 ; 12; 
16 ; 18,30 ; la grădină — 20.30, CIULEȘTI
— 15.30 ; 18 ; 20,30, VOLGA — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
® Rolls Royce-ul galben : 
15,30, la grădină — 20,15.
0 Pipele : UNIREA — 18.
0 Feldmareșala : LIRA — 
grădină — 20,15.
0 Vremuri minunate la
DRUMUL SĂRII — 15.30 ; 13 ; 20,15.

18,45 ; 20,45.
CINEMATECĂ

copii : DOINA

Soare t DOINA —

UNIREA

15.30 ; 18. la

Spessart :

f $

■ £

Iu

&

ST

I
cuprinde o gamă variată de Costume populare dinFoto : M. Cioc

• Neîmbllnzlta Angelica : AURORA —
S ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, la gră
dină — L.1-. ______ '___ -
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA
11.15 ; 13.30 ; 16 ------ -----  —
9 ; 11,15 : 13.30 ;
20,30.
« Pentru încă 
TARI — 15,30 ;
— 15,30 ; 10.
• Soare și
20,30.
• Pe urmele Șoimului : PACEA — 15.45: 
13 ; 20,15.
• Asasinatul s-a comis luni : CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• La est de Eden : VIITORUL — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
® A trăi pentru a trăi : MIORIȚA — 
8,20—13,30 în continuare ; 18 ; 20,30, RA
HOVA — 15,30 ; 18, la grădină — 20,30.
• Paradisul îndrăgostiților : POPULAR
— 15,30 ; 18.
« Crimă tn Stil personal : POPULAR
— 20,30.
• Pensiune pentru holtei : COSMOS —
15.30 ; 18 ; 20,15.
« Un dolar găurit : FLACĂRA — 15; 17. 
« Vițelul de aur (ambele serii) : FLA
CĂRA — 19.
e Tarzan, omul junglei : ARTA — 9,15—
15.15 în continuare ; 17,30 ; 19.45, la gră
dină — 20,30.
« încotro, omule 5 (ambele serii) : VI- 
TAN — 16.
• Adio, Gringo : GRADINA VITAN — 
20.15.

, , 2.0 , 1O,<)U , let Sici-
20,30. FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;. ----- ----- ----------- g .

18,15 ; 20,30, TOMIS —
16 ; 13,15, la grădină —

puțini dolari : FE-REN-
18 ; 20,15, COTROCENI

umbră : COTROCENI

Sprijin entuziast față
de politica marxist-leninistă

a Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I)

Deoarece între orele 21,00 șl 22,00 va 
avea loc transmisia de Ia Slîncev 
Briag (R. P. Bulgaria) a Concursului și 
festivalului internațional de muzică 
ușoară „Orfeul de aur" programul se 
va modifica astfel :

franceză. Lecția 64 (re-10,00 — Limba 
luare).

10.30 — Limba
luare).

10,55 — Ce ați 
tacolul 
Mihail 
de Mircea Ștefănescu. Regia : 
Crin Teodorescu. Scenografia : 
Vladimir Popov.

13.00 — închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 — Buletin de știri.
17.35 — Lumea copiilor. Aventurile lui

Ptnochio.
17,50 — Limba germană. Lecția 63.
13,15 — Vă invităm la concert. Cîntă 

corul de copil al Radiotelevi- 
ziunil. Dirijor :

18,45 — Trepte spre 
susținut de , ,
participante la cel de-al IX-lea 

,.. .Concurs,-H artiștilor amatori^, 
..TribiHia’econoitiicfi. f

— Telejurnalul de' seară « Buleti
nul meteorologic.

— Reflector.
— Convorbiri literare. Literatura 

și' Problemele tineretului. Re- 
portajlanchetă cu participarea 
cititorilor și a unor tineri scri
itori din țara noastră • Emi- 
nescu. Imagini de la lpotești 
(13—15 iunie 1969) 0 Calendar 
U.N.E.S.C.O. : N. Billcescu (evo
care). Invitații emisiunii : Vic
tor Eîtimiu, Zaharia Stancu, 
Eugen Jebeleanu. Aurel ~ 
ranga, St. Aug. Doinaș, 
Blandiana, Florin Mugur.

— Concursul și festivalul de 
zică ușoară „Orfeul de 
Transmisiune de la 
Brlag (Bulgaria).

52.00 — Tele-e'nemateca. „Karln, fiica 
Iui Mans". O dramatică recons
tituire istorică a Evului Mediu 
în Suedia, în viziunea scriito
rului August Strindberg, 
nizare de Alf Sjdberg.

23.35 — Telejurnalul de noapte • 
tin meteorologic. 
Închiderea emisiunii.

englezfi.' Lecția 63 (re-

dori să revedeți ? Spec- 
de teatru „Insula", de 

Sebastian. Cu un epilog

Elena Vifcică. 
finală. Program 

soliști șl formații

20.00
20,20

31,00

23,45 —

Ba- 
Ana

mu- 
aur". 

Slîncev

Ecra-

Bule-

2 din orașul Tîrnăvenl, județul Mureș — noi, învățătorii și profesorii, ne exprimăm profundul atașament față de politica internă și externă a partidului nostru și vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru traducerea în viață a programului de înflorire a patriei socialiste ce va fi trasat de Congresul al X-lea ăl Partidului Comunist Român. Ne vom strădui ca — prin munca noastră plină de avînt pentru pregătirea ideologică și profesională a tinerei generații, prin participarea activă la munca cultural-educativă — să acționăm ca înflăcărați purtători ai cuvîn- tului partidului, să sprijinim înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, prin noi realizări în lupta pentru înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".„Colectivul nostru de muncă, asemenea întregului popor român, desfășoară cu însuflețire în aceste zile întrecerea în cinstea celui de-al X- lea Congres al P.C.R. și celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei noastre, exprimîndu-și astfel prin

fapte simțămintele de dragoste și devotament, de încredere nemărginită în partid, în înțelepciunea politicii sale — se arată în telegrama adresată de organizația de partid de la întreprinderea agricolă de stat Călărași. Ne exprimăm cu acest prilej hotărîrea fermă de a contribui cu întreaga energie și putere de muncă la îndeplinirea sarcinilor ce revin întreprinderii noastre în înfăptuirea programului luminos elaborat de partid prin documentele ce vor fi supuse dezbaterii Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român".In telegrama trimisă de membrii organizației de partid a Școlii profesionale de construcții din orașul Gheorghicni, județul Harghita, se subliniază : „însuflețiți de perspectivele luminoase deschise de documentele pentru Congresul al X-lea al P.C.R. ne luăm angajamentul ca, uniți în jurul partidului, să desfășurăm o activitate susținută în vederea înfăptuirii sarcinilor ce ne revin în educarea a noi detașamente do muncitori, care să-și aducă din plin contribuția la desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră".

Frontului Unității Socialiste

După o cercetare monografică întreprinsă asupra vieții și operei lui Alexandru Macedonski. concretizată în două substanțiale volume, Adrian Marino își îndreaptă atenția în lucrarea de față asupra problemelor ■ criticii. Implicînd un intens efort de sistematizare și interpretare, „Introducere în critica literară" atestă vocația și înclinația autorului către edificii îndrăznețe ee solicită aplicație analitică și spirit de sinteză.în conceperea lucrării au- . torul are mereu în vedere progresele înregistrate în ultimele decenii în acest domeniu, pe care - așa cum va contribuția nești, prin prezentanti cu, Gherea, vinescu,Ralea etc. — le-a favorizat și nu o dată le-a anticipat, întrevedem aici, de altfel, unul din meritele Fără a minimaliza unor personalități, tele pozitive ale rientări moderne (structuralismul, tică nu reacționează temperează de fiecare dată entuziasmul în fată „descoperirilor" de ultimă oră. evaluîndu-le cu grijă, pro- bîndu-le autenticitatea sau lipsa de originalitate prin- tr-o permanentă raportare la clasici, fie ei români sau străini, privindu-le cu alte cuvinte într-o perspectivă istorică. Rezultatul : nu pu- ține idei așa-zis novatoare, de dată recentă, Ia o confruntare mai amănunțită cu texte de bază își modifică subit paternitatea, ailîn- du-șl nebănuiti precursori, unii mai îndepărtați în timp — un Sainte-Beuve, Baudelaire etc. — și alții mai apropiati ca G. Călinescu, Vianu, Ralea etc. Alteori autorul își exprimă deschis rezervele față de ideile unor teoreticieni și critici străini care, bunăoară, a- tribuie un tot mai mic rol acțiunii de valorificare a operei literare, atrăgînd și mai răspicat atenția acelor voci, care și la noi incep

pe care — dovedi-o criticii româ- remarcabili re- ai ei : Maiores- Ibrăileanu,. Lo- Că'inescu, Vianu,
lucrării, aportul ar.pec- unor o- în critică „noua cri- franceză etc.) autorul :răbit și își

i

să se pronunțe. în «cest sens. „Multe din argumentele care circulă acolo — observă criticul — n-au. din punctul nostru de vedere, nici o îndreptățire. Altele sînt principial greșite. Nu este deci cazul a cădea victimă unor ecouri necontro- late, produsul unor lecturi de ultimă oră, profund controversate chiar în patria lor".Dacă autorul dă dovadă de echilibru, măsură și d:s- cernămînt. în analiza dezvoltării gîr.dirii critice, în ce privește abordarea sferei

pre- so- an- al- desem-
autorul deslușește și zența altor straturi . cial-istoric, biografic, tropologic, ca și un tul suprapus structurii bază, prin care operanifică, iradiază o multitudine de sensuri, configurează o viziune asupra lumii — toate acestea însă, firește, alcătuind o unitate organică, indisolubilă. Existenta. bunăoară, a stratului social-istoric e motivată de faptul că literatura — „integrată unui proces dialectic, bază și cadru obiectiv de apariție și manifestare

versului operei, definirea e- senței originale, valorificarea. demonstrația, critica estetică — analizînd pe rînd aceste operații în datele și implicațiile lor lăuntrice, prevenind totodată asupra posibilelor excese interpretative. Sînt evaluate astfel consecințele unui scientism rău aplicat, care atrofiază judecata critică, ca și cele ale unei critici estetizante, dăunătoare artei a- tunci cînd „hipertrofiază" valorile estetice — ce nu sînt nici integral „pure", nici integral „autonome", a-ce

AMiM mmiko.. „INTRODUCERE

propriu-zise de preocupări a acestei discipline, ei re arată un spirit metodic si riguros, avînd între altele meritul de a sistematiza un amplu și divers material, într-o construcție solidă, de largi proporții, oferin- du-ne o imagine coerentă, închegată și unitară — ex- ceptînd unele ramificații excesive — asupra problemelor principale ale criticii, examinate sub multiple fațete și din variate unghiuri și perspective.Analizînd însuși objectul asupra căruia critica se e- xercită, autorul distinge pe plan teoretic mai multe nivele corespunzătoare operei literare : o substructure, o structură și o suprastructură. Relevînd însemnătatea, necesitatea vitală a existentei structurii într-o operă literară, a recunoașterii acelui factor „care-i dă formă, coeziune și fizionomie distinctă", făcînd-o să fie receptată ca unitate.

a tuturor producțiilor umane materiale si spirituale" — reprezintă o „formă a conștiinței sociale, mai întîi prin însuși caracterul său de „comunicare". dat de
cronica
literară

relația autor — public" Decurge de aici rolul criticii de a prospecta multilateral opera literară în complexitatea articulațiilor și cauzalității sale.Autorul identifică astfel ca principale obiective ale criticii, rezultînd din însăși natura operei literare : descoperirea structurii a- cesteia, surprinderea sensului, explorarea semnificațiilor, reconstituirea unl-

pen

cestea apărînd ,,în istoric-determinate" cînd se xamenul operei, pentru terală substanța filozofic al operei literare, proiectînd asupra acesteia o viziune de sinteză ■ ..Filozofia" operei, ca expresie a unei experiențe existențiale fundamentale, se a- șează în însuși centrul universului poetic, fără intuirea și „clasificarea" căruia definiția critică a operei rămîne nu numai incompletă, dar și caducă". De același discernămînt dă dovadă autorul și cînd delimitează spiritul critic de „pseu- docriticism înveninat și destructiv", ca și atunci cînd analizează întregul proces de cultivare, ra
ționalizare și conceptualiza
re a sensibilității estetice.Dacă avem în vedere

confundâ pur teoi Autorul i o critică care să și u

predilecția autoruluitru sintezele critice, pentru lucrări de vaste dimensiuni, pledoaria sa pentru genul monografic din capitolul „Metodă și antimetodă" ne apare cît se poate de firească șl justificată, însă pînă la' un pp.net, de la care ea începe să devină cam sentențios argumentată. Intr-adevăr, monografia pare să răspundă cel mai bine efortului critic oriental, către o tratare sistematică, vizînd totalitatea aspectelor ce caracterizează o o- peră sau personalitate literară. Dar de aici și pînă la a blama cronica literară socotită „inamicul latent, , ereditar, ireductibil al monografiei critice" și. mai mult, a distinge un „antagonism real și profund între critică si cronica literară' este. desigur, o exagerare Și cronies și monografia critică tși . au fiecare rațiunile și specificul lor. Si e cel puțin inadecvat a le opune una alteia. Ocupîndu-se într-un mare capitol de fnwef.iile 
criticii. autorul sesizează cu pătrundere acțiunea . s« li
terară constină. in : descoperirea și afirmarea valorilor. consacrarea, apărarea, selectarea și ierarhizarea, negarea mularea lorilor.«ă . .ir- mulezi _____ ____ . .abstracție de fenomenul literar curent, asupra căruia forma cea mai . adecvate, menită să se pronunțe cel mai . prompt este și rămîne cronica . literară. A da exegeze monumentale' asupra unor valori deja recunoscute ca atare, ori a impune altele ignorate e un efort demn de toată prețuirea. înseamnă asta oare că asupra scriitorilor care se ivesc trebuie lăsat timpul sau verdictul posterității să se pronunțe, a nu risca o judecată de valoare asupra lor chiar și în absența unei perspective îndelungate în timp, incontestabil folositoare ? Intuirea talentelor incipiente, a virtualităților, stimularea lor implică, de asemenea,

nonvalorilor și pedagogia ooți si să dacăCum. ■opi’ri valori
stiva- oare5ți- faci

și nu într-o măsură secundară, vocație critică. Meritele unor critici ca Maio- resc.u, Ibrăileanu, Lovi- nescu, Pompiliu Constanti- neșcu sînt, în acest sens, considerabile.Intr-un capitol fina! al cărții, autorul relevă acțiunea socială a criticii, rolul său cultural și militant, contribuția sa la educarea gustului public. Observînd cu îndreptățire că „marea tradiție a criticii românești a urmărit totdeauna scopuri sociale și patriotice. în sens constructiv, progresist, u- manist". Adrian Marino deslușește ca obiectiv militant al criticii românești moderne realizarea unor „creații fundamentale, re- flectînd concepția noastră despre lume și viață, de valoarea universală, gust estetic de mare tinută".Privită î;i ansamblu, lucrarea nu este scutită de x- numite lungimi, autorul revenind. nu o dată, asupra unor idei și probleme critico pe care le-a avut în vedere în capitole anterioare. Un mai mare efort de concentrare i-ar fi sporit den- site tea
l’r lingă informațiaimuîă pe care o vehiculează. argumentînd și fundamentînd o viziune u- nitară. sistematic concepută a ansamblului problemelor criticii literare, cartea a- ceasfa are însă meritul de a îndruma cu competență, de a clarifica și edifica pe cititor asupra chestiunilor tratate. Dar în nu mai mică măsură. îndeosebi prin acele adevăruri esențiale privind menirea și răspunderea criticului, pe care răsnicat. cu tranșantă sinceritate le a- firmă autorul, ea are darul de a solicita pe cel decis să se dedice acestei discipline la o confruntare cu sine însuși. de a-1 îndemna la o sporită autoeglgentă în exercitarea actului critic. Și. mai ales, prin chiar e- xemplul ei, de a-1 ambiționa să țintească cît mai sus. verifieîndu-și vocația în edificarea unor construcții critice vaste, durabile.
Adrian ANGHELESCU I

Covăsinț, județul Arad, comună cu case frumoase, cu școală și cămin jyltyrgT spațigș,„cu bil^iotecă și ci- heînajqgțaf. Lâ adunarea consacrată I dezbaterii documentelor pentru Con- I greșul al X-lea al P.C.R., organizată I de Consiliul comunal al Frontului I Unității Socialiste, au luat parte sute I de țărani cooperatori, profesori si ingineri agronomi, învățători și alți locuitori ai satelor comunei. într-o atmosferă însuflețită, prin cuvintele 
I lor. oamenii și-au manifestat apro- 
I barea unanimă față de politica par- 
I tidului, adeziunea deplină la Tezele 
I C.C. al P.C.R. și proiectul de Di- 
I rective, care deschid patriei noi căi [ spre progres și bunăstare.— Documentele pe care le dezbatem astăzi — a spus tovarășul Nico- J lae Delamarian, secretarul comitetului comunal de partid, au o însemnătate excepțională pentru viitorul patriei noastre. Ele jalonează întreaga dezvoltare economică și socială a României de mîine, creează largi perspective progresului multilateral al tării noastre. Vasta dezbatere care are loc în aceste zile. Ia scara întregii țări, ilustrează, încă o I dată, practica încetățenită r,(» conducerea partidului de a se sfătui cu ! poporul în toate problemele funda- i mentale ale politicii interne și externe. profundul democratism al o- rînduirii noastre, legătura indisolubilă dintre partid și popor. La marele sfat al partidului cu poporul sîntem chemați ș! noi să ne aducem contribuția, să ne mobilizăm energiile nentru a înfăptui politica înțeleaptă a partidului, politică îndreptată cu consecventă către înflorire» necontenită a națiunii noastre.— Citind documentele pentru Congresul al X-lea — a arătat brigadierul Teodor Banciu — am avut în fața ochilor edificiul de mîine al României socialiste. Dar acest edificiu puternic al tării noastre din anii viitori are o temelie de neclintit în marile succese pe care poporul român, condus de partid, le-a dobîndit în sfertul Adeziunea stabilit în proiectul astfel pe fapte, încrederea neclintită în partid este fundamentată pe tot ceea ce partidul a înfăptuit în anii socialismului, înscriind România, altă dată o țară înapoiată, pe drumul prosperității. Și nu există loc în țara noastră care, la proporțiile lui, să nu ilustreze acest drum luminos pe care-1 parcurgem. în însăși comuna noastră, cu o agricultură prea puțin dezvoltată în trecut, numeroase sînt dovezile acestei vieți noi pe care o trăim. Nu numai că s-a schimbat fața comunei, prin construcțiile social-culturale ridicate in ultimii ani, prin îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, dar s-a transformat radical felul nostru de a munci pămîntul. au crescut producțiile obținute la hectar. Calea agriculturii socialiste arătate de par-

de veac de viață liberă, noastră fată de programul Tezele C.C. al P.C.R. și de Directive se bazează noastră

(Urmare din pag. I)

★

i itatea noastră se cîntărește în fapte și șîntem deciși să dăm faptelor greutate cit mai mare.— Noi, tinerii din municipiul Alba- tulia — a spus Filip Cristescu, secretarul comitetului municipal U.T.C. — vedem în programul jalonat de documentele pentru Congresul al X-lea un vast cîmp de afirmare, de maturizare a talentului și energiilor noastre. Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive, față de care ne manifestam adeziunea deplină, constituie pentru noi un vibrant exemplu al patriotismului politicii partidului, sînt un îndemn de a ne pregăti necontenit, prin muncă entuziastă, ca să devenim schimbul de mîine, demn și capabil, al generațiilor de astăzi.Un loc important l-a ocupat în a- dunare dezbaterea problemelor goa-

tid este calea belșugului și bunâ- stărțj noastre. Ca să dau un singur exemplu, cooperativa, agricolă da producție din CoVăsinț a‘. obținut in anul 1968, numai din sectorul zootehnic, venituri de peste 1 700 Olfv lei. Aprobînd din toată inima programul amplu de dezvoltare în continuare a patriei, prevăzut în proiectul de Directive, sînt hotărît să aduc o contribuție și mai mare la înfăptuirea lui, la creșterea producției agricole, la întărirea economico- organizatorică a cooperativei noastre.— Participînd la această adunare — a spus Maria Juculeț, președinta comisiei de femei din comună — m-am gîndit că ea n'e va rămîne multă vreme în memorie. Fiindcă, dîndu-ne adeziunea la programul ■ laborat de partid pentru viitoarea dezvoltare a României, ne dăm adeziunea la propria noastră viață fericită de mîine. Este cunoscut traiul chinuit la care erau condamnate masele de femei în trecut. Socialismul ne-a ridicat la lumină și demnitate. Viitorul, așa cum este zugrăvit în documentele pentru Congresul al X-lea al P.C.R., va însemna o și mai intensă participare a maselor d® femei din tara noastră la activitatea economică, la dezvoltarea învăță- mîntului. la întreaga noastră viață social-politică.— întreaga politică a partidului nostru — a subliniat loan Lomoș, primarul comunei — este străbătută ca un fjr roșu de ideea perfecționării necontenite a vieții sociale și economice. Perfectionarea este numitorul comun sau, mai bine zis, spiritul documentelor elaborate da partid pentru cel de-al X-lea Congres. In anii viitori, orinduirea noastră socială și de stat va cunoaște o perfecționare multilaterală, proces care va cuprinde și activitatea consiliilor populare comunale. Acum, cînd ne rostim aprobarea deplină față de Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive, o facem cu conștiința că ele deschid un cadru fertil de atragere a tuturor energiilor la progresul patriei. Noi. deputății din comună, comitetele de cetățeni, sîn- tem datori să folosim din plin acest cadru, pentru atragerea largă a maselor la conducerea treburilor obștești, astfel ca să ne facem comuna tot mai frumoasă și bogată.Mulți alți participanti au luat cu- vînt.ui în această însuflețită adunare din comuna Covăsinț. în încheiere, a Fost trimisă o telegramă C.C, al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceausescu, exprimînd adeziunea deplină a cetățenilor din comună fată de politica partidului, hotărîrea lor de a nu-si precupeți eforturile pen-, tru înfăptuirea obiectivelor ce vor fi stabilite de cel de-al X-lea Congres al P.C.R.
Aurel POP
corespondentul „Scînteii*'

*podărești-edilitare, ale deservirii șf aprovizionării populației. tn acest context, participanții la dezbateri au făcut referiri critice la unele neajunsuri existente, subliniind necesitatea îmbunătățirii activității consiliului popular municipal, a organizațiilor comerciale.In încheiere, adunarea a aprobat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al P C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care, cetățenii din municipiul Alba lulia își exprimă deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului nostru, hotărîrea de a munci cu toată dăruirea pentru realizarea programului de dezvoltare economică și socială a țării în anii viitori.
Ștefan DINICA 
corespondentul Jiclnteii’’

pp.net
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OMUL FAȚĂ ÎN FATĂ CU EL ÎNSUSI...
* 9 9

„DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE PRESUPUNE CREȘTEREA RES
PONSABILITĂȚII SOCIALE A FIECĂRUI CETĂȚEAN, A CONȘTIINȚEI ÎNDATORIRII 
DE A ACȚIONA ÎN VIRTUTEA IMPERATIVELOR SUPREME ALE SOCIETĂȚII, 
ALE NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE. ÎN ACEASTA ÎȘI GĂSEȘTE EXPRESIA 
IDEEA MARXiST-LENlNISTĂ POTRIVIT CĂREIA LIBERTATEA REPREZINTĂ
NECESITATEA ÎNȚELEASĂ"

(Din Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist Român • 
pentru Congresul al X-lea al partidului)

„Faptcle noastre so leagă euni se leagă sclipirea de— exprima metaforic un gînditor realitatea esențială a prezenței u- mane în univers. Aforismul de mai •sus ni l-a readus în memorie atmosfera acestor zile, cînd fiecare cetățean al României socialiste trăiește — la un înalt grad de intensitate — sentimentul participării active, nemijlocite la jalonarea u- nei noi și. vaste porțiuni din traiectoria poporului nostru spre noi culmi ale socialismului și comunismului. Căci, în miezul dezbaterii documentelor elaborate de C.C. al P.C.R. pentru pregătirea Congresului al X-lea al partidului, dincolo de entuziasmul deplinei aprobări și al sprijinului neprecupețit, dincolo de efervescența ideilor, propunerilor, sugestiilor, impresionează comentariul viu, incandescent al faptelor, prin care întreaga țară demonstrează convingător posibilitatea transpunerii în viață a planurilor proiectate de partid.Există un numitor comun al cu- vintul’ui și faptei, al întregului climat creator care caracterizează actuala treaptă a dezvoltării noastre : spiritul de răspundere. Spirit ce se dovedește a fi o coordonată politică și etică definitorie, un important factor propulsor al societății românești contemporane.în condițiile continuei perfecționări a democrației socialiste, preconizată și înfăptuită cu consecvență de partid, care sînt „parametrii" individuali și colectivi ai acestei forme superioare de manifestare a simțului datoriei sociale ? Care elemente îl stimulează, îl dinamizează și care îl frînează ? Ce se întreprinde de către organizațiile de partid, de către diferiți! factori de influențare obștească pentru a-1 forma și cultiva, pentru a-i conferi o cît mai fecundă finalitate 7— Ceea ce caracterizează în tot mai mare măsură atitudinea cetățenilor noștri față de problemele fundamentale ale țării, față de destinele ei — ne spunea tovarășul Constantin Șavu, secretar al Comitetului de partid al Sectorului 8 di'n Capitală — este, după părerea mea, conștiința tot mai acută că fiecare își are partea sa de răspundere politică în vastul angrenaj al responsabilității colective. E o realitate care determină în cel mai înalt grad conștientizarea eforturilor, luminarea lor prin țelurile nobile pe care le urmărim. Documentele puse în discuția organizațiilor de partid, a maselor de cetățeni in întâmpinarea- Congresului al X-lea relevă cu pregnanță legătura indisolubilă dintre libertate și răspundere, ca două elemente organic întrețesute ale uneia și aceleiași realități care se numește democrația socialistă. Nu poate exista democrație reală, fecundă, nu poate exista libertate autentică fără temelia de granit a responsabilității, fără convingerea profundă că, prin fiecare cuvînt, prin fiecare acțiune a noastră, servim prezentul și viitorul țării, interesele' întregii națiuni. Acesta e adevăratul sens al libertății ca necesitate înțeleasă despre care vorbesc Tezele Congresului al X-lea....Se scurgeau lent ultimele ore de muncă ale zilei de 3() aprilie. Toată lumea de la „Tehnometal" se gîndea de pe acum la programul celor patru zile de odihnă pe care le prilejuia sărbătorirea lui 1 Mai. Aceeași stare de spirit domnea și în echipa de lăcătuși-cazan- gii condusă de comunistul Anghel Măcăneață. Oamenii . începuseră să-și strîngă sculele, iar privirile căpătau parcă tot mai mult reflexe de cer azuriu și iarbă verde.Pe nepusă masă însă, cam în jurul orei 13. șefu] echipei e chemat 
la direcție. îl aștepta acolo un reprezentant al ministerului pe a cărui figură era vizibilă o anume îngrijorare. în două cuvinte — nu era timp de explicații amănunțite : la Combinatul de cauciuc Jilava — întreprindere pendinte de același for tutelar — se produseseră niște defecțiuni la cuptoare care necesitau reparații urgente. Pînă în dimineața zilei de 5 mai, cînd urma să se reia lucrul, totul trebuia pus la punct, altfel se ivea primejdia ca o întreagă linie tehnologică să zacă imobilizată și să se piardă milioane de lei. Se apela la echipa cazangiilor de la „Tehnometal" să-și sacrifice cele patru zile de odihnă.Nu s-ar putea spune că i-a venit lesne lui Anghel Măcăneată să transmită acest apel oamenilor din echipă. A fost însă de-ajuns să le spună despre ce este vorba, că oamenii s-au arătat gata să renunțe la tot ceea ce, abia cu cîteva minute în urmă, se contura în culori atît de îmbietoare. Nu încăpea discuție, cuptoarele de la Jilava trebuiau reparate.Cine știe, poate că în forul lor Interior au existat unele regrete, nimeni nu și-ar putea imagina că totul s-a desfășurat lin... Cert e că, timp de patru zile, acești oameni inimoși au pătruns zilnic în cuptoarele încă fierbinți, reparînd defecțiunile și pregătindu-le să funcționeze normal. Nu știu cîți dintre muncitorii care, în dimineața de 5 mai, și-au reluat locurile de muncă în chip firesc, de parcă nimic nu s-ar fi întîmpîat. bănuiau ce Dătă- lie se desfășurase aici în timpul odihnei lor...— Zona cea mai fertilă și. am putea spune, terenul principal de manifestare a spiritului de răspundere — ne spune tovarășul Emil Stăniloiu, secretarul comitetului de partid de Ia uzinele „Tehnometal" — este munca productivă, efortul conștient pus în slujba realizării unui scop precis, legat de sarcinile concrete ale construcției socialiste. Desigur, o faptă ca aceea a echipei

de noi, fosfor" lui Anghel Măcăneată relevă o formă superioară a acestui spirit, reliefată pe fundalul unei împrejurări ieșite din comun. Dar asemenea împrejurări spectaculoase nu se ivesc — din fericire I — în fiecare zi. Activitatea noastră cotidiană este alcătuită din
mii de momente obișnuite, 
care solicită manifestarea 
promptă, fără reticențe, a 
acestei însușiri caracteristice 
pentru omul societății noastre. După părerea mea, me
ritul unei organizații de par
tid constă în a-i face pe oa
meni să privească fiecare 
moment, aparent banal, din 
procesul muncii cotidiene 
cu ochii unei înalte respon
sabilități obștești. în aceasta constă, de fapt, eficienta unei autentice activități politico-educative Idiscuția noastră participă șiLa < ... .______tovarășul Teodor Răduță, secretarul organizației de partid din Comitetul de stat pentru geologie. îl întrebăm :— Un filozof contemporan atri-

continuat explorarea și în unele puncte unde alți cercetători lăsaseră lucrurile baltă. Pînă la urmă au dat de un prețios zăcămînt de baritină.Ce vreau să arăt prin aceste exemple ? Câ spiritul de 
răspundere nu este numai o 
simplă „formulă", ci o forță 
materială, care se concreti
zează în creșterea avuției 
naționale, în aportul social— Esența spiritului de răspundere, ca ax politic și moral al democrației socialiste — ne spune tovarășul Alexandru Manea, secretarul comitetului de partid al Complexului C.F.R. Grivița — constă în ponderea de angajare personală » fiecărui individ nu numai prin cu- vîntul rostit, dar și prin fapta care-I susține. Nu e suficient, bunăoară, să faci o critică, deși critica în sine e un fenomen pozitiv : trebuie ca punctul de vedere critic să fie profund întemeiat, bizuit nu pe simple presupuneri și resentimente, prin firea lor subiective, ci pe confruntarea temeinică, scrupuloasă, cu realitatea obiectivă a fenomenului pe care-1 discuți. Si mai

re a omului societății socia
liste.Am cunoscut. în timpul peregrinărilor mele reportericești, numeroși oameni ai muncii pe care îi caracterizează un riguros sentiment al răspunderii sociale, o conștiință solid înrădăcinată a slujirii colectivității. Ceea ce m-a impresionat totdeauna este că simțul de răspundere, în înțelesul său major, nu • unilateral, nu marchează cîte o faptă sau latură izolată a existenței sociale a individului, ci își pune pecetea asupra ansamblului personalității respective.Argument ? Portretul unui om : inginerul comunist Teodor Bătătică de la „Laromet", deputat în Marea Adunare Națională. Fost muncitor, apoi maistru în această veche uzină bucureșteană, el a fost crescut cu dragoste și exigentă de colectiv, în primul rînd de comuniști, ur- cînd perseverent, treaptă cu treaptă, pînă la înalta sa calificare profesională de astăzi. în calitate de șef al celei mai importante secții din întreprindere, a izbutit să imprime tuturor celor care luctează sub conducerea sa spiritul nemulțumirii creatoare, al neîmpăcării cu lipsurile : oamenii săi au demonstrat rezervele de potential ale unor utilaje ce păreau unora Iremediabil îmbătrînite, realizînd cu ajutorul lor planul mult sporit a) uzinei. Ca deputat al circumscripției electorale, care înglobează atît Întreprinderea, cît și cartierul unde locuiește, se simte profund răspunzător în fața alegătorilor săi. pentru tot ceea ce se întâmplă — șf nu numai în perimetrul circumscripției. Este membru în comisia de politică externă a Marii Adunări Naționale și în Consiliul Economic La cei 34 de ani ai săi dovedește un sentiment acut al Învestiturii sociale și al răspunderilor superioare pe care le generează aceasta.— Care este, după opinia dumneavoastră — I-am întrebat — dușmanul cel mai înverșunat al spiritului de răspundere 7— INDIFERENTA ! - a venit, prompt, răspunsul tovarășului Bă-

pertină care le protejează de intemperii INe-a surprins poziția adoptată de Inginerul șef Dumitru Niculescu care, solicitat să ne dea o explicație cu privire la această situație de neîngăduit, a adus „argumente" în sprijinul' lipsei de răspundere :— Ce mare lucru 212 000 lei ? 1 în alte locuri s-au cheltuit bani mai multi pe proiecte nerealizate. (Cu alte cuvinte, lipsurile altora sînt invocate pentru a ne „scutura" de ale noastre ! — nn.). Iar în ce privește depozitarea materialelor, ele nu suferă de pe urma intemperiilor. (în mare măsură inexact, deși nu despre asta era vorba în principal, ci despre dificultățile pe care le provoacă manevrarea acestor materiale sub intemperii, despre întîrzierile cauzate astfel desfășurării procesului de producțit — n.n.).— Totul se traduce, pînă la urmă, Intr-o crasă nepăsare față de munca oamenilor, față de bunul obștesc, ceea ce dă serios de gîndit asupra telului cum funcționează la unii simțul răspunderii — ne-a împărtășit opinia sa tovarășul Gheorghe Coza, locțiitorul secretarului comitetului de partid. De altfel, a- ceste realități ne-au și îndemnat să analizăm în ultimele luni de cîteve ori, în plenare ale comitetului nostru de partid, probleme legate de modul cum se achită cadrele de conducere de sarcinile lor, de atenția pe care o acordă organizațiile de bază cultivării spiritului de răspundere la toate nivelurile. Oe această preocupare depinde transformarea spiritului de răspun- lere într-un suprem etalon moral ,1 întregului colectiv.(Există cîteva versuri din poemul „Problema spinoasă a nopților" de Geo Dumitrescu, care se potrivesc de minune: „Să se confiște nopțile de la cei ce dorm ziua / zugrăvind-o ln culoarea întunecată a nepăsării / și zicînd că e noapte, / de la cei ce-și plimbă aghioase melancolii / prin birouri și ateliere, pe lîngă unelte, / dormind în post / în ghereta de gardă a zilei !“).

limpezi, clare, privind organizarea a două întreprinderi pe locul fostului complex, ar fi fost timp suficient pentru ca direcțiile generale de resort să se fi înțeles pînă la ultimul amănunt asupra tuturor problemelor — să recunoaștem, deloc ușoare, cu aspecte de evidentă complexitate — legate de repartizarea spațiilor, a utilajelor, a clădirilor, a depozitelor etc. Nu s-ar putea spune că reprezentanții respectivelor direcții generale nu s-au deplasat în acest răstimp, fiecare pentru problemele sale specifice, în întreprinderea de care răspunde în mod nemijlocit. Numai că se pune întrebarea : de ce s-au mulțumit, în conflictul dintre cele două întreprinderi, cu rolul de „pompieri", venind doar în momentele deosebit de acute, de ce n-au intervenit din vreme împotriva „focarelor de incendiu", de ce n-au întreprins o acțiune concertată, bine chibzuită, profund gîndi- tă, pentru a stabili cu precizie și fără putință de interpretare, dar mai ales cu răspunderi nete, clar determinate, toate detaliile acestei complexe operații 7
Imprecizia, lăsarea lucruri
lor la voia întâmplării, au 
întotdeauna drept , inevitabil 
rezultat diluarea simțului de 
răspundere pînă la totala lui 
dispariție.„Jocul cu mingea răspunderii" — cum l-a calificat cu umor incisiv unul dintre interlocutorii noștri — se desfășoară, cu efecte la fel de pernicioase, și în alte domenii. Iată un exemplu ce ne-a fost oferit la Direcția Centrală de Control și Revizie din cadrul Ministerului Finanțelor.In 1965. în cadrul fabricii de var din Chiștag a întreprinderii pentru materiale de construcții din Oradea — pendinte de Ministerul Industriei Construcțiilor — s-a construit o secție de amendamente calcaroase cu o capacitate planificată de 500 000 tone pe an. Valoarea investiției : 45 de milioane lei. care ur-
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• Nu o simplă „formulă", ci o autentică forță materială ® „Să trăiești și să mun

cești ca și cum ai fi in văzul întregii societăți" • Simbioza fertilă a politicului 
cu eticul •„Instanța de control" a conștiinței

politică

buie spiritului de răspundere calitatea morală a unei adevărata „instanțe de control" a tuturor celorlalte însușiri și virtuți cetățenești. Se ridică însă problema : pînă unde se întinde aria a ceea ce numim pur și simplu obligație — fie de serviciu, fie obștească — și de unde începe zona efectivă a conștiinței superioare n omului care se simte răspunzător de tot ce e în jurul său ?— După cum știți desigur, între cele două zone nu există, practic vorbind, un hotar tranșant. Mi se pare însă că
piatra de încercare a spiri- 
tului de răspundere o consti
tuie depășirea orizontului, 
fatal limitat, al interesului 
strict individual și ridicarea 
la nivelul de înțelegere și 
trăire a intereselor colectivi
tății.Și mai este un element definitoriu, pe care mi-i sugerează munca noastră, a geologilor : a fi. responsabil față de. societate înseamnă
să trăiești și să muncețti în
totdeauna ca și cum ai fi in 
văzul întregii societăți.mă explic printr-un exemplu meu de activitate : iză de obicei în echipe adesea, individual, lnSă Idin domeniul geologii lucrează de obicei în echip- restrînse sau, î ’ . ' " '' ' __asemenea condiții, forța morală a simțului de răspundere devine un factor determinant pentru fertilitatea efortului. Nu mă refer neapărat , la eventualitatea chiulului sau a superficialității : e vorba și de așa- zisa îndeplinire conștiincioasă dar îngustă, limitată, a sarcinilor de serviciu. Cînd izbutești să te înalți deasupra acestei viziuni, sentimentul răspunderii se manifestă plenar și rodnic. V-aș putea da numeroase exemple din munca noastră. Mă opresc numai la două, pe deplin semnificative: un colectiv condus de profesorul Virgil Ianovici trebuia să execute într-o anumită zonă geografică explorări pînă la 150 de metri. Deoarece unele indicii permiteau supoziția existentei în a- cea regiune a unor zăcăminte de sulf, colectivul nu s-a mărginit să urmărească conștiincios doar obiectivele prestabilite, ci a continuat forajele pînă la 500 de metri, adică pînă în momentul cînd supoziția s-a confirmat, transformîndu-se în certitudine. La fel s-a întîmpîat și cu geologii Florian Tănăsescu și Gheorghe Pitulescu, ambii comuniști, care primiseră drept sarcină de serviciu să prospecteze într-o regiune zăcăminte de metale neferoase. Deși și-au îndeplinit cu succes această sarcină, ei nu s-au declarat mulțumiți pînă cînd n-au

e nevoie de ceva : de voința nu formală, ci reală, de a lua parte la remedierea lipsurilor.In felul acesta democrația devine consistentă, substanțială, nu o simplă „moată de măcinat vorbe', cum, din păcate, o mai înțeleg unii, ci un cadru efectiv de exer
citare a drepturilor și de 
realizare a virtuților cetă
țenești, o expresie elocventă 
a libertății de opinie, de cri
tică neîngrădită în cel mai 
înalt și mai fecund înțeles al 
ei — acela al responsabili
tății sociale.Mentinîndu-ne în sfera activității- de producție, mă gîndesc. bunăoară, la cazul ' ' ’_____Nicolae Badea din complexul nostru. Cu diferite prilejuri, el s-a făcut ecoul nemulțumirilor justificate ale călătorilor cu privire la funcționarea sistemului de încălzire în noile vagoane-clasă produse la Arad. Dar nu s-a mulțumit cu atât: a cerut să î ae încredințeze lu! sarcina de a rezolva această problemă care ne-a dat mult de furcă în cursul ultimelor ierni. Timp de treizeci de zile a călătorit într-un asemenea vagon, suportînd adesea frigul, rămînînd uneori înzăpezit prin stații îndepărtate, dar, în același timp, căutând, încer- cînd, experimentând. Rodul acestei tenacități ? A realizat o invenție — un nou dispozitiv la instalația de încălzire — care nu numai că ne rezolvă nouă problemele, dar, după cîte știu, se pare că va fi preluată și de „uzina- mamă" din Arad Fapta, numai ea, in ultimă analiză, valorizează și dă consistentă spiritului de dere 1

anchetă 
social-

de Victor BÎRLĂDEANU

I

maistrului comunist

răspun-Extinderea sferei prindere a acestei redimensionarea ei port cu amplul proces de perfecționare în toate compartimentele vieții sociale se înscriu, în vastul proces al adîncirii democrației socialiste, inițiat de Congresul al IX-lea al partidului și înfăptuit cu consecvență de către partid în ultimii ani. Manifestarea spiritului de răspundere în întreaga so plenitudine reprezintă, în fond, acea simbioză a poli
ticului cu eticul de care nu
mai socialismul este capabil, 
deșchizind cîmp larg afir
mării personalității creatoa-

de cu- notiuni, în ra-

lătică. E un morb care roade din interior personalitatea, devitalizîn- d-o pînă la anemia pernicioasă. Nepăsarea față de ce se întâmplă în jurul tău, oricît âr părea de confortabilă unora, nu poate rezista cerințelor implacabile pe care le ridică viata : ea se vădește, pînă la urmă, o pavăză ciuruită și ineficace. Ca să nu mai vorbim de nocivitatea socială a fenomenului, de daunele pe care le produce obștei I Opiniile multora dintre interlocutorii noștri au coincis în această privință :
nu există, în planul colec
tivității, o trăsătură mai ge
neratoare de iresponsabili
tate decît abstragerea voită 
ți „comodă" din fața greu
tăților, obstacolelor ce se cer 
înfrînte.în aceeași întreprindere, la „La- romet". am găsit și unele aspecte flagrante ale acestei nepăsăii — „scurt-circuit" al spiritului de răspundere — soldată cu irosirea de energii materiale și umane. Astfel, analize recente au scos la iveală că pentru proiecte rămase pe hîrtia de calc, nerealizate în practică, serviciile de proiectare ale întreprinderii au risipit 28 000 ore de muncă în valoare de 212 000 lei. Din ce motive aceste proiecte s-au dovedit inutilizabile ? Poate pentru că erau prea îndrăznețe și s-au lovit de obtuzități birocratice? Nicidecum 1 Pur și simplu, deoarece erau întîrziate sau nu corespundeau necesităților reale ale uzinei.Sau un alt exemplu : de multi ani trenează în această întreprindere problema depozitării materialelor, care zac aruncate sub cerul liber. Astă iarnă, cînd zăpada și-a înălțat nămeții în curtea uzinei, au trebuit folosite buldozere pentru a scoate materialele îngropate. Pentru mașinile personale ale conducătorilor uzinei s-a găsit însă posibilitatea de a se utiliza o co-

...Majoritatea interlocutorilor noștri au fost de părere că
o condiție esențială a exer
citării depline a spiritului 
de responsabilitate este de
limitarea riguroasă a răs
punderilor, fixarea lor cu 
precizie odată cu elabora
rea fiecărei sarcini, fiecărui 
obiectiv : numai in acest fel 
se poate stopa un fenomen 
din păcate incă destul de 
frecvent întâlnit, și anume 
dispersarea răspunderilor, 
caracterul lor adesea difuz, 
inconsistent, pretîndu-se prea 
lesne la interpretări, scuze, 
justificări.— Dacă răspunderile s-ar fi stabilit dintru început cu maximum de precizie nu s-ar fi ajuns la situația actuală, la un conflict atît de încordat între conducerile celor două uzine care s-au desprins din fostul complex industrial „Grivița Roșie" — lae Duțu, partid alPărere, tru totul „uzina-soră" (am scris între ghilimele ; ai mai curînd impresia că e vorba de niște... surori vitrege).— Se ajunge la forme de-a dreptul ridicole, dacă n-ar fi dureroase, pentru că se petrec în ochii oamenilor și oferă un prost exemplu — declară tovarășul Constantin Coto- velea, secretarul comitetului do partid de la Uzina de material rulant. într-o noapte, conducerea unei uzine ordonă ridicarea unui gard pentru ca a doua zi cealaltă conducere să dispună dărimarea lui deoarece... îi încalcă teritoriul. Si toate aceste „ciocniri" trebuie să fie rezolvate la noi. la comitetele de partid, sau la comitetul de sector, împovărîndu-ne pe toți cu o muncă dificilă și absurdă. Se nasc probleme de orgoliu care nu mai au nici în clin, nici în mînecă cu bunul mers al producției și. cu atît mai puțin, cu spiritul de răspundere. Directorii celor două uzine nici nu-și mai vorbesc, deși lucrează la cîtiva zeci de metri unul de altul, ci comunică între ei exclusiv prin... corespondentă.Cum de s-a ajuns la o asemenea stare de lucruri ? De acum aproaoe un an, de la încheierea între conducerile celor două ministere tutelare — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Căilor Ferate — a unor documente

ne spune tovarășul Nico- secretarul comitetului de Uzinei de utilaj chimic, de altfel. împărtășită înde omologul său de la ,uzina-soră"

radoxul unei inverse pro- 
fiorționalități a răspunaeri- 
or.Dacă pe un gestionar sau pe un magazioner, care păgubește statul prin proastă gospodărire, îl poți trage la răspundere materialicește pînă la ultimul ban. nu același lucru îl poți face cînd e vorba de un ' director sau un director generai care aduce daune printr-o decizie eronată, insuficient gîndită, întemeiată pe considerente pripite ori superficiale. Nu c drept! Princi- j piui echității sociale, asupra căruia conducerea meroase și ultimii ani.unghiulară trebuie să se facă simtit cu consecventă și principialitate și pe acest tărîm 1Iată în această privință și opinia tovarășului procurorul București.— Legea răspunderi așa numitul domeniu infracțional. Dar există largi arii ale activității sociale pe care nu le poți cuprinde în paragrafe de lege. Aceasta nu înseamnă că . aici spiritul de răspundere nu trebuie să funcționeze sau că functionarea lui trebuie lăsată exclusiv pe seama unor aprecieri subiective. Firește, de o mare însemnătate este munca educativă care se desfășoară amplu pe toate tărîmurile vieții obștești. Dar ea nu o suficientă,

dacă nu e întărită cu stabi
lirea unor răspunderi pre
cise, în fiecare ramură de 
activitate, și a căror neres- 
pectare să fie „recompensa
tă” prin sancțiuni discipli
nare. In Tezele Comitetului Central se arată că, în cadrul preocupărilor pentru perfecționarea sistemului de cointeresare materială, stimularea muncii va fi mai strîns împletită cu răspunderea materială pentru daunele pricinuite și că noile condiții ale vieții noastre sociale implică în mod obligatoriu „creșterea răspun
derii sociale a fiecărei pro
fesii și ocupații”. Ar trebui elaborate coduri deontolo
gice ale diferitelor profesiuni, menite să contribuie la 
cristalizarea unei 
etici profesionale.Bunăoară, cît de necesar statut al funcționarului adevărat cod al răspunderilor cotidiene față de obște, de cetățeni.Una dintre piedicile care frî- nează cel mai adesea afirmarea spiritului de răspundere este — așa cum au arătat numeroșii interlocutori — tutela măruntă.— Se observă o discrepanță — ne arăta tovarășul Andrei Păcuraru, prim-vicepreședinte al Comitetului de stat . pentru _ economi:! și administrația locală — între măsurile șl indicațiile privind lărgirea atribuțiilor organelor locale, dezvoltarea și pe această cale a responsabilității lucrătorului din aparatul de stat, și tendința care mai persistă la unele ministere sau organe centrale de a concentra încă totul sub aripa lor ocrotitoare ; de a fixa de-aici, din Capitală, pînă și ceie mai neînsemnate sarcini, pînă și probleme caie efectiv nu pot fi hotărîte decît nemijlocit, la fața locului. S-3 întâmplat recent să-mi cadă sub priviri proiectul unor instrucțiuni prin care un organ central de îndrumare stabilea pînă și... orarul vicepreședinților de resort din ca- consiliilor populare iudetene. Trebuie să înțelegem — mai ales în aparatul unde întreaga activitate se răsfrînge în ultimă analiză asupra vieții cetățenilor pe o rază de acțiune foarte vastă — că în știința modernă a organizării există o întreagă metodologie a ras- punaerilor și că, în cadrul 
ei, tutela măruntă se dove
dește cel puțin la fel de no
civă pe plan social ca și 
dispersarea și diluarea răs
punderilor.Documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea al partidului conțin o bogăție de jaloane si sugestii cu privire la întărirea spiritului de răspundere în ansamblul vieții noastre sociale. L-am rugat pe tovarășul Alexandru Bădulescu, de la catedra de științe sociale a Institutului politehnic din Capitală, să accentueze semnificațiile profunde pe care documentele le implică pentru tema anchetei noastre.„Năzuința și eforturile întregului popor de a înălța patria pe culmile civilizației socialiste devin cu atît mai eficiente cu cît contribuția fiecărui individ are o valoare socială mai accentuată. Cadrul deplinei valorificări a acestor eforturi asigurat de activitatea partidului după Congresul al IX-lea. îsi găsește o nouă și profundă consacrare în Tezele Congresului al X-lea. conferind finalitate precisă multiplelor și diverselor acțiuni individuale.Firește, conștiința lucidă a res ponsabilității fată de „res publica" implică o exigență tot mai tranșanlă față de sine și față de ceilalți Totodată, o asemenea viziune îndeamnă la o mai adîncă și mai responsabilă meditație asupra destinelor țării, la o confruntare sinceră, emulativă a opiniilor, la o angajare totală, lucidă, pasionată pentru binele obștesc.Tezele Congresului al X-lea al P.C.R., pătrunse de spiritul umanismului marxist, cheamă la o participare și mai însuflețită a membrilor colectivității noastre la perfecționarea cadrului instituțional al societății românești, Ia dezvoltarea democrației noastre socialiste, la înfăptuirea măsurilor privind progresul multilateral al tării".

partidului a făcut nu- importante precizări în considerîndu-1 o piatră a moralității obștești,
Dumitru Popescu, 

șef aJ Municipiuluistatutează, in general, clare,' precise pentru

autenticaar fi unpublic,

de stat,
mau sa fie recuperat! In 14 ani. In anul 1966 însă, secția a fabricat 166 000 tone,' în 1967 — 75 000 tone, iar în 1968 — numai 36 tone 1 Pentru 1969 nu se mai prevede să se producă nimic. în loc de beneficiul prevăzut — trei milioane anual — s-au realizat... pierderi variind între 300 de mii și două milioane pe an.De unde provine această situație ? Din faptul că — a- tunc.i cînd s-a decis construirea secției respective, cu utilaje de mare capacitate, parte din import — nu s-a luat in considerare un factor „insignifiant" : explorarea pieței, stabilirea existenței unor „Clienti" doritori de această marfă și a posibilităților de absorbție pentru capacitatea prevăzută. Un factor elementar 1Oare cine poartă răspunderea pentru un asemenea deficit pe socoteala avuției obștești 7 E greu, dacă nu imposibil, de stabilit 1 „Mingea" e pasată cu dexteritate de la un „jucător" la altul : direcția generală (Industria Silicatâlor) din ministerul de resort afirmă că investiția s-ar fi făcut în urma unor asigurări exprese primite din partea anumitor foruri din Consiliul Superior al Agriculturii, asigurări potrivit cărora va fi absorbită le. dar forurile lă pe mîini" de ire, afirmînd că n-a fost niciodată vorba de cantități atît de mari. Din acest „joc" al lipsei de răspundere păgubește însă buzunarul poporului !— Normal ar fi — ne spunea tovarășul Radu Ciurileanu, controlor- revizor general în Ministerul Finanțelor — ca

spiritul de răspundere să fie 
direct proporțional cu func
ția ocupată în ierarhia apa
ratului de stat. De obicei, , așa se si întâmplă, mai ales de cînd partidul’ nostru a pus un accent deosebit -pe creșterea competenței fiecărui lucrător, pe orice treapta ierarhică s-ar afla, in domeniul care i s-a încredințat. Din păcate însă, în u- nele cazuri, mai întâlnim pa- 

' ' .J \Trăim un moment de maximă , , _______  ________ ___temporane. Congresul al X-lea va determina un nou dinamism creator pe toate, tărîmurile construcției, socialiste. înțelegînd profund sensul 
marilor libertăți pe care le implică lărgirea și aprofundarea democra
ției socialiste — generatoare de sporite responsabilități individuale și 
colective — să insuflam fiecărui gînd și fiecărei fapte înalta conștiință 
a răspunderii pentru tot ce ne înconjoară I

întreaga producție de unitățile agrico- respective se „spa- o asemenea învinu-

pe plan social ca și

importanță al istoriei noastre con-
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Perspectivele
ample ale

programului
nuclear

Acad. Horia HULUBEIpreședintele Comitetului pentru energia nucleară
Poporul român analizează în aceste zile, cu înalt simț de răspundere, Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru Congresul al X-lea al partidului și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980. Aceste documente istorice fac bilanțul strălucitelor realizări obținute în cei 25 de ani de la eliberarea țării de sub jugul fascist și ne înfățișează tabloul dezvoltării viitoare a societății noastre socialiste.încerc un adînc sentiment de satisfacție, consta- tînd că în Directive a fost înscris, printre obiectivele de seamă, programul nuclear național. Pentru toți specialiștii noștri, acest program național reprezintă prilejul și calea de realizare a unor aspirații majore, de contribuție nemijlocită- la progresul- României, '''' Programul nuclear național al Republicii Socialiste România este rodul conlucrării specialiștilor unui mare număr de sectoare ale cercetării și producției și reprezintă mult mai mult decît un simplu ghid al u- nor viitoare cercetări aplicative și fundamentale : el este un document de lucru în sensul cel mai adevărat al cuvîntului, țintind punct cu punct spre satisfacerea unor necesități de bază ale dezvoltării moderne — poate chiar ar trebui spus ultra-moderne — a economiei naționale, cu concursul științelor și tehnicilor nucleare.Obiectivele principale ale programului nuclear național sînt însuflețitoare. Dintre acestea amintesc, în mod deosebit, extinderea treptată a folosirii energiei nucleare la scară industrială în vederea unei contribuții substanțiale la acoperirea balanței energetice a țării. După cum se arată în proiectul de Directive, în următorii 10 ani vor fi instalate în noastră centrale electrice, cu o evaluată între 1800—2400 MWe, punerii în valoare a resurselor proprii de uraniu. Faptul acesta nu înseamnă doar un efort de a se ține pasul cu moda „epocii nucleare", ci exprimă o necesitate fundamentală, impusă de ritmul dezvoltării industriale a patriei. Tot atît de important este și un alt obiectiv — a- nume utilizarea tehnicilor nucleare pentru introducerea unor noi procese tehnologice, în vederea creșterii producției industriale și agricole, ca și a unor aplicații în biologie, medicină și în diferite alte domenii ale cercetării sau practicii.Evident, introducerea e- nergeticii nucleare la scară industrială presupune, deopotrivă, existența cadrelor necesare de specializare foarte înaltă și a bazei tehnico-industriale care să asigure fabricarea în țară, într-o proporție crescîndă, a utilajelor destinate atît centralelor nuclearo-elec- trice, cit și centrelor de cercetări care vor susține prevederile programului. Prima condiție atrage după sine, fără îndoială, o modificare esențială a programelor de învățămînt, astfel încît să putem dispună de necesarul de specialiști în fizică, electronică, energetică, automatică, electrotehnică, radiochimie etc.In al doilea rînd, după cum subliniază proiectul de Directive, o sarcină deosebit de importantă a industriei construcțiilor de mașini este asimilarea de utilaje și instalații pentru realizarea programului nu-

țara ■ nuclearo- capacitate limitele pe baza

clear național. Departamentele care au contribuit la elaborarea programului nostru nuclear sînt acum chemate să-și reorganizeze parțial activitatea, pentru a putea trece la realizarea obiectivelor ce le revin în cadrul acestuia. în anii din urmă, un număr de institute de cercetare și proiectare au tăcut intense pregătiri suplimentare în vederea realizării, încă din 1969, a primelor etape ale programului nuclear național.Înfăptuirea prevederilor din program strînsă turilor cetare, ducție. zarea programului nuclear național impune și o strînsă cooperare științifică cu parteneri externi, în condiții reciproc avantajoase.Printre unitățile coordonate direct de Comitetul pentru Energie Nucleară, .se află Institutul de fizică,, . . atomica. Contribuind, nemijlocit: la elaborarea programului "■ nuclear național, Institutul de fizică atomică este unul dintre centrele nucleare căruia îi revin sarcini deosebite. El este chemat, în primul rînd, să rezolve cea mai mare parte din cercetările fundamentale, aplicative și de dezvol- tare din program. In același timp, institutul are sarcini deosebite și în ceea ce privește proiectarea și elaborarea unor tehnici și tehnologii nucleare, care urmează să fie asimilate de unitățile industriale participante la realizarea programului nuclear național.în acest context, au fost inițiate măsuri de reorganizare a activității Institutului de fizică atomică pe direcții de cercetare prioritare, a fost constituit un nou Consiliu științific, s-au precizat noile sarcini în toate domeniile activității de cercetare, proiectare și producție.Aș vrea să mai subliniez un lucru important. E vorba de autofinanțarea cercetărilor. Mă asociez integral prevederii înscrise în proiectul de Directive privind trecerea la generalizarea autofinanțării pe bază de contracte, la extinderea principiului gestiunii economice proprii în activitatea de cercetare. Pe această linie, cercetările cuprinse în programul nuclear național, prin însuși scopul pe1 care îl vor servi, constituie teme cu profund caracter de sprijinire a economiei naționale, fiind prin sinea lor obiective ale unor valoroase contracte de cercetare și valorificare.Știm prea bine că vom fi confruntați cu probleme foarte dificile, inerente linul program vast de cercetare, dezvoltare și elaborare de tehnologii noi. Mai știm însă că. în efortul nostru ca oameni de știință și specialiști ai domeniului nuclear, ne vom bucura de întregul sprijin al conducerii de partid și de stat, de participarea entuziastă a multor sectoare ale producției și Este un motiv credem, deci, vinge repede de început în nii de aplicații și că 'prevederile programului nuclear al României socialiste vor fi îndeplinite și depășite, prin munca .unită și coordonată a tuturor factorilor chemați să-1 realizeze.în încheiere, aș dori să-mi exprim încă o dată, atît în numele colectivului Comitetului pentru Energia Nucleară, cît'și al meu personal, întreaga recunoștință pentru cuprinzătorul program de cercetări și tehnologii nucleare la realizarea căruia sîntem chemați să participăm, contribuind la dezvoltarea multilaterală a patriei noastre.

implică o coordonare a efor- din învățămînt. cer- proiectare și pro- De asemenea, reali-

•X

proiectării, temeinic să că vom în- dificultățile noile dpme-

in dinamica
economiei
naționale

Acad. Tiberiu POPOVICIU profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj

1

Matematica

,/•

în Do- ma- în- in-

care conduc la programa rea cu mai multe funcții de eficiență O astfel de problemă a apărut, de pildă, în studiul stabilirii unor funcții de regresie pentru determinarea volumului de manoperă, pe categorii de ma- șini-uneite, necesar pentru realizarea comenzilor din planul de producție, la U- zina „Independența" din Sibiu Problema a fost studiată de unii cercetători din Cluj, cu sprijinul substanțial al uzinei „Independența".In ceea ce ne privește putem ilustra, prin numeroase cazuri practice, justețea recomandărilor făcute în proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R., privind nevoia dezvoltării și utilizării mai largi a. matematicilor în știință, industrie, agricultură. Astfel, numai cu cîteva luni în urmă, au fost predate soluțiile problemei

cițh întregii a adus și pro- întrucît ce mai

Tratarea matematică a problemelor pe care le ridică procesul de producție modern sau organizarea a- cestuia a devenit, în ultima vreme, o etapă necesară în însuși studiul științific al acestor probleme. Epoca noastră, epocă de adevărată explozie în procesul de cunoaștere, a determinat succese remarcabile în însușirea celor mai abstracte idei și pătrunderea tot mai rapidă a acestora din urmă în preocupările concrete ale practicii constructive. Matematica" se află în însuși miezul acestui proces de o complexitate pe care, uneori, cu greu o putem întrevedea Astfel, pină nu de mult, un proiect era întocmit fără a se încerca mulțimea de va riante posibile. Rină nu de mult, ne bazam doar pe date empirice în aplicarea unor procedee tehnologice deosebit de importante Pe cînd astăzi, metode matematice tie permit descrierea tuturor căilor care, în condiții date, ne conduc la soluții optime, la procedeul J, opțim, la-, caracțerul .optim ' al'unui program de fabricație.A vorbi despre studiul științific al unui proces de producție înseamnă a utiliza, în cunoașterea și dirijarea lui, toate rezultatele pe care ni le oferă știința în momentul respectiv, mai exact, toate rezultatele pe care putem să le utilizăm. Căci aici intervine un anumit „prag al posibilităților" noastre, pe care trebuie să-l ridicăm, desigur din ce în ce mai sus. Ma- . tematizarea crescîndă ultimele decenii a activități omenești multe succese, dar bleme noi, dificile, domenii din ce inlargi pretind o tratare matematică.Matematica va avea un rol din ce in ce mai important in studiul și dirijarea fenomenelor din economie. Acest adevăr este oglindit și în recentele documente de partid. Proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român preconizează extinderea aplicațiilor tehnicilor de caicul, a rezultatelor matematicii în economie. Se schițează astfel un cuprinzător program de activitate, vizînd sarcinile care revin matematicienilor în actuala etapă de dezvoltare a țării noastre.Așa, de pildă, indicația de a extinde utilizarea calculatoarelor electronice, în diverse domenii ale econo- • miei naționale, implică inerent și eforturi noi, sporite, din partea matematicienilor. Apariția și construcția diferitelor generații de calculatoare rapide au la bază, în primul rînd, cuceririle înregistrate domeniul matematicii, cumentarea, asigurarea tematică, elaborarea tfegului arsenal de strucțiuni și programe, însuși limbajul prin care comunicăm cu mașina, toate acestea sînt elaborate de matematicieni. în întreaga acțiune de construcție și de utilizare a unei mașini rapide de calcul, matematicianul și inginerul sînt doi factori a căror activitate trebuie să se desfășoare în strînsă colaborare.Trebuie să apreciem eu multă exactitate ponderea pe care o vom acorda cercetărilor teoretice de calcul, teoriei calculului. A- cesta este un capitol al matematicii fără de care nu se poate face nici informatică, nici cibernetică, fără de care încercările de practică și tehnică a calculului rămîn în cele din urmă, sterile Asupra acestui aspect ținem să atragem în mod special atenția.Volumul imens de probleme de optimizare, care I apar în înseși prelucrarea și controlul circulației' fluxului de informații, cere o prealabilă fundamentare matematică, aparținînd teoriei calculului. Se cunosc exemple de probleme care Intervin în planificarea proceselor de producție și

nevoilor
producției

devansarea

imperativ
al cercetării

Prof. univ. Florin CIORĂSCUmembru corespondent al Academiei
general, nu există sector industrial care îndrăznească lansarea unor tehnologii inedite — complicate și costisitoare, cum sînt cele moderne — fără o riguroasă fundamentare științifică. Fericita„inspirație" care altădatăîi ghida pe inventatori, per- mițîndu-le să devanseze știința, astăzi nu mai are șanse mariIn ultimele trei decenii, inițierea cercetărilor științifice a aparținut nu numai cercetătorilor, ci și beneficiarilor interesați . în rezultatele ei, mai ales că știința a atins un grad de acumulare și interpretare a cunoștințelor care îi permite să răspundă relativ prompt unor nevoi dictate de evoluția cerințelor societății. Așa s-au dez-

astazi să î baza întregii Informații de care se dispune în momentul respectiv. Acesta este și sensul adînc al discuției pe marginea proiectului de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R.Proiectul de Directive precizează astfel, pentru a asigura științei românești acest caracter de devansare a producției, trei categorii de sarcini îndeplinirea lor înseamnă atît susținerea nseamnă atît susține- planului cincinal, ce urmează a fi pus în aplicare, cît și pregătirea celor următoare Prima dintre aceste sarcini se găsește înscrisă în cadrul prevederilor pentru fiecare ramură și se referă în principal la cercetările de dezvoltare cu finalitate legată nemijlocit de diversificarea și amplificarea producției prin procese tehnologice noi, chiar cînd acestea urmează a fi introduse pe bază de licențe. A- ceastâ prevedere nu tr.- , ..b.uie să ne surprindă, pen-.;tțu că experiența aratăi?că'1-' "u însușirea unei ' licențe de-”'" ț vine o operație eficientă

Tratarea 
superioară 

a cerințelor 
sănătății publice

Acad. Aurel MOGAministrul sănătății, președintele Academieide Științe Medicale
Consider că nu este deloc lipsit de semnnicatie faptul ca, tocmai in aceste zue, cina țara întreagă dezbate Tezele și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. a fost constituită Academia de Științe ivxedicaie. Rolul a- cestui înalt lor este de aoneuta cercetarea științifica medicala spre problemele esențiale ale ocrotirii sănătății, pentru ca easa fie legata mai om, de nevoile pumice, oiermd cu aplicabilitate Accentul pus pe

direct de sănătății rezultate practică, practicăscoate in evidență un imperativ al zilei — necesitatea de a dirija și rezultatelecercetării meuicale spre o valorificare eficientă. A- ceasta nu Înseamnă insă de

(Din proiectul de Directive ale 
Congresului al X-lea al P.C.R.)

privind' calculul variantelor optime de debitare a unor bare de oțel, folosite lă construcția cargourilor de tipul 450—B. Rezultatele obținute cu mașina DACICC—1. au permis sporirea cu 6 la sută a gradului de utilizare a materiei prime (bare de oțel), ceea ce determină o apreciabila reducere a prețu lui de cost.In țara noastră, au fost înregistrate în ultimele decenii progrese remarcabile în direcția formării cadrelor de matematicieni specializați în matematizarea sistemelor informaționale de alte nuclee de colectivele de din Cluj în mareAlături cercetare, matematicieni s-au orientat măsură în direcția practicii, tehnicii și teoriei calculului, fiind pregătite să contribuie la tratarea matematică a problemelor pe care le ridică economia țării. Cercetătorii matematicieni din Cluj au participat în mod substanțial la orientarea cercetării matematice spre . aplicațiile practice și au elaborat mașinile DAC1CC—1 și DA- CICC—200.Pentru viitor, o sarcină principală este întărirea co lectivelor de matemati- cieni-cercetători, dezvoltarea învățămîntului matematic de toate gradeleCredem că o consfătuire pe țară a matematicienilor din institutele de cercetări și din universități ar dezvălui multe , idei și propuneri prețioase în scopul îndeplinirii sarcinilor complexe pe care le trasează matematicienilor români importantele documente de partid aflate acum în dezbaterea întregului popor.

voltat electronica modernă, materialele de sinteză, calculatoarele și multe altele. Totodată, oamenii de știință . și-au păstrat inițiativa atît în cercetări cu aplicabilitate apropiată sau mai îndepărtată, împingînd tot mai departe limitele cunoașterii în fizică, chimie, biologie, matematică și în toate științele de granițăAstfel, datorită stadiului înaintat al cunoștințelor, a devenit posibil să li se ceară cercetătorilor să-și îndrepte atenția asupra unor domenii încă insuficient clarificate, pentru ca, din lămurirea acestora, să se poată obține pentru societate noi foloase. Cu alte cuvinte, societatea, care cheltuiește astăzi sume enorme pentru susținerea activităților științifice, are incontestabilul drept de a acționa ca beneficiar direct, imediat și exigent al cercetării, solicltînd și acceptînd nu oricare rezultate, ci în primul rînd pe acelea în care este direct și masiv ' interesată.Apare implicit o problemă cu totul modernă : optimizarea raportului între cheltuieli și rezultatele practice ale științei, ceea ce face imperios necesar ca societatea să dispună de elementele adecvate prospectării din vreme a tuturor „tipurilor de viitor" posibile în toate sectoarele producției materiale.Aici se reliefează din nou rolul oamenilor de știință, singurii care pot inventaria, pe baza investigațiilor proprii, stadiul actual și perspectiva fiecărui domeniu de cercetare, pentru ca factorii responsabili în sistemul specific democrației socialiste să-și exprime opțiunea pentru ceea ce urmează a fi întreprins, pe

din punct de vedere economic numai dacă se cunosc perfect de către beneficiar toate dificultățile procesului de producție — situație la care nu se poate ajunge fără o temeinică cercetare tehnico- științifică.A doua categorie de cercetări este Consacrată programelor prioritare, legate de pregătirea unor opțiuni importante ale e- conomiei noastre viitoare. Ele conțin, după cum este normal, cercetări aplicative și de dezvoltare, susținute, ori de cite ori se arată a fi nevoie, de cercetări fundamentale orientate nemijlocit. către scopul final urmărit. Asemenea ------ -iriofitare vor . i cum se a- în proiectul de Dlrec- cercețârile pe obisc- de importanță de.nse- ca economia de ener- „ . forajul de nare adin- cime și maritim, economia de metal, extinderea comenzilor numerice la ma- șini-unelte etc.în sfîrșit, la al treilea tjp .de cercetări predomină caracterul fundamental. El are ca sepp să pregătească primele rezultate în domenii unde cunoașterea unor fenomene principale abia mijește sau se găsesc în faza inițială de investigare. Pe seama cunoașterii lor din ce în ce mai aprofundate, se vor putea pregăti în viitor noi planuri prioritare.Toate aceste cercetări se vor desfășura însă în cadrul definit de interesele naționale. Se subliniază în proiectul de Directive că eforturile principale ele cercetării vor fi îndreplate spre ramurile care vor cunoaște o creștere mai accelerată în deceniul viitor. Dat fiind că — citez din proiect — „contribuția e- fectivă a științei la soluționarea sarcinilor construcției socialiste este indisolubil legată de devansarea prin cercetare a nevoilor producției și a altor sectoare de activitate", proiectul de Directive propune întocmirea unui pi c- gram de cercetări științifice, aplicative și fundamentale, pe o perioadă de 10 ani, ca parte integrantă a planurilor uoastre pînă în 1980.în acest fel, cercetării științifice românești i se deschide o amplă perspectivă, un bogat program de activitate. Certitudinile, solicitările precise, obiectivele determinate iau locul întîmplătorului sau improvizației Bineînțeles însă că în știință, ca și în alte sectoare, planurile — oricît ar fi de raționale în ansamblu și de pvriecte în detaliu, — nu ccnsti'uie decît una din condiții pentru atingerea țelurilor propuse. îndeplinirea lor depinde de modul cum acțio- < nează calitățile profesionale și etice ale oamenilor, de înalta lor conștiință civică

programe prio concentra, după rată ' tive, tive bită, gie,

loc neglijarea cercetăm de bază, a cercetării fundamentale. De altfel, în domeniul medicinii, care în fond este biologie aplicată, e destul de greu să se facă o delimitare netă între aspecte fundamentale și cele aplicative. Cercetarea care a-bordează esența proceselor de boală, tulburările marilor funcțiuni, cauzele și mecanismele lor, nu va reprezenta nici cînd un scop în sine, rațiunea ei fiind să determine progrese substanțiale in prevenirea bolilor. în tratamentul lor.fortuna ae ia aceste considerente, institutele de cercetare șiiințnică medicală. colectivele de cercetare din învățamintul medical superior și diferite alte unități și-au axat in ultimul timp tematica de cercetare pe probleme care permit să se Întrevadă o valorificare practică. Sub acest, aspect, merită interes, de pildă, intensificarea cercetărilor de fiziologie a muncii, la care intr-un mod meritoriu au lost antrenate și cercuri științifice studențești.O problema de deosebită actualitate. care ar trebui să stea in centrul activității de cercetare medicală, o reprezintă bolile cronice, degenerative care se manifestă de obicei în a doua parte a vieții omului : hipertensiunea arterială, ate- roscleroza, reumatismul cronic, diabetul zaharat Aceste boli au apărut acum în prim plan ca urmare a eforturiloi științei și practicii medicale, care au dus la reducerea bolilor inlec- țioase. Durata medie a vieții a crescut, dar ritmul trepidant al civilizației moderne face ca uneori bolile pe care le-am enumerat să apară mai devreme ca de obicei. Ministerul Sănătății, antrenînd Institutul de medicină internă, unele catedre și policlinici, a inițiat studierea bolilor cronice, așa cum se manifestă ele în colectivități, pentru a se putea elabora metodologia prevenirii și combaterii lor Menționez că, deocamdată. această metodologie nu este stabilită încă nici pe plan mondial.încă o problemă care se impune prin aspectul ei social este recuperarea unor bolnavi cu îmbolnăviri cronice, inclusiv cei cardiaci. S-au și inițiat, în unitățile noastre de cercetare, studii clinice și de laborator, pentru a se putea ajunge cît mai curînd la rezultate practice. Cercetările se fac in legătură cu Organizația .Mondială a Sănătății ; ne încadrăm astfel într-o cercetare internațională, care se va solda pînă la urmă cu un îndreptar pentru rețeaua medicală. în aceeași ordine de idei, aș insista asupra sarcinilor cercetării privind reabilitarea celor handicapați fizic, fie de pe urma unor îmbolnăviri, fie a unor accidente, în vederea restabilirii, pe cît posibil, a capacității funcționale a membrelor superioare sau inferioare în suferință. Trebuie să reproșăm ortopezilor că nu se ocupă în suficientă măsură de a- ceastă problemă.Aș vrea să subliniez aici și însemnătatea gimnasticii

medicale, încă insuficient practicate, dar care, in ultimii ani, ne oferă rezultate interesante, ale căror temeiuri științifice ar trebui încă elaborate. Ar fi indicată, în special, o mai largă colaborare între profesorii de gimnastică medicală și medicii specializați in cultură fizică medicală. Menționez că pe această cale s-au obținut rezultate interesante în tratamentul hipertensiunii, rezultate descrise de noi încă printre primele încercări de acest fel din lume. Influența culturii fizice medicale asupra aterosclerozei, colesterolului sanguin etc. este evidentă. Cercetările în această direcție se încadrează foarte bine în orientarea generală, preventivă, a modicinei moderne, permițînd să se întrevadă o disciplină nouă, cardiologia preventivă. In acest domeniu, noua a- cademie are multe de făcut, de la studiul fenomenelor și proceselor fundamentale, al mecanismului lor fi- zico-patologic, pînă la elaborarea măsurilor concrete.O preocupare € Acauemiei de Ști cale trebuie să f: eficienței cerce: gurind rezolvar probleme major <■'crotirii sănătății noastră în moi față, cercetarea n< dicală este încă . u-" organizatoric, exi paralelisme, și nu întotdea- Runa sînt folosite rațional Hbaza materială și cadrele. HAcademiei de Științe Medi- Hcale îi revine să reorgani- Hzeze rețeaua de institute și Hcolective de cercetare, sub gaspectul utilizării eficiente, L cu maximum de randament, a potențialului de cercetare existent.Un aspect concret ne o- feră microscopia electronică. Evident, nu putem procura cîte un microscop electronic pentru fiecare unitate de cercetare Este imposibil și ar fi inutil. Trebuie să asigurăm însă utilizarea integrală a aparaturii existente și a celei care va fi procurată in viitor. între unele unități de cercetare s-a și • perfectat, cu rezultate satisfăcătoare, colaborarea în acest domeniu. A- ceeași problemă se ridică în legătură cu laboratoarele de izotopi radioactivi Comasarea lor ne va permite o dotare mai eficientă, creînd premisele pentru obținerea unor rezultate mult superioare.Academia -va trebui să organizeze colaborarea nu numai între propriile ei u- nități și cele ale Ministerului Sănătății, ci și cu unități ale altor ramuri științifice. Ministerul Sănătății a inițiat în acest sens unele lucrări care vor fi trecute noii A- cademii, cum ar fi colaborarea în domeniul creării de medicamente noi, sinteza organică, a unor hormoni etc. Merită menționată și problema plantelor medicinale, care presupune o astfel de legătură cu bo- taniști și chiar cu Consiliul Superior al Agriculturii.O problemă dintre cele mai importante este finanțarea cercetării medicale. Ea implică multiple răspunderi, urmînd să se determine problemele majore, de mare actualitate și prioritare, fără a scăpa însă din vedere problematica de lungă durată. Totodată, A- cademia de Științe Medicale va trebui să organizeze și valorificarea rezultatelor cercetării, prin selecționarea materialelor puse la dispoziția Ministerului Sănătății, care va elabora instrucțiunile de aplicare în teren, va organiza cursuri de specializare etc.Departe de a fi o instituție de consacrare, Academia de Științe Medicale are rolul unui organism chemat să depună o muncă temeinică și multilaterală, în slujba ocrotirii sănătății poporului nostru, dezvoltînd mai departe, în condițiile socialismului, tradițiile bine cunoscute ale științei medicale românești.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 

președintelui Consiliului de Stat 

de către ambasadorul R. P. Chineze
Cuvîntările rostite

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R. P. Chineze 
a spus : „Cu deosebită bucurie vă 
prezint scrisorile de acreditare prin 
care tovarășul Dun Bi-u, vicepre
ședinte al Republicii Populare Chi
neze, mă acreditează ca ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Chineze în 
Republica Socialistă România. Per- 
miteți-mi ca în numele poporului 
chinez, al guvernului chinez și al 
vicepreședintelui Dun Bi-u, să 
transmit poporului frate român, 
guvernului român și dumneavoas
tră personal sentimente de înaltă 
stimă și salutări călduroase.

Cu o tradiție revoluționară glo
rioasă și un trecut de luptă, po
porul român, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, perse- 
verînd în orientarea de a con
strui țara în mod independent și 
de sine stătător, utilizînd resursele 
naturale interne și învingînd tot 
felul de greutăți, a înregistrat 
succese importante în opera de 
construire a patriei. Poporul chi
nez se bucură sincer de succesele 
obținute de poporul român și do
rește poporului român să dobîn- 
dească în continuare noi succese 
în opera de construire a patriei 
sale".

După ce a spus că, în lupta îm
potriva intervenției și agresiunii 
din afară, guvernul și poporul ro
mân au apărat cu curaj indepen
dența și suveranitatea națională, 
ambasadorul Cian Hai-fun a arătat 
că poporul român nu este izolat și 
că poporul chinez sprijină cu ho- 
tărîre poporul român în lupta sa 
justă.

„între poporul chinez și poporul 
român — a declarat ambasadorul 
R. P. Chineze — s-a cimentat o 
prietenie profundă în lupta revo
luționară îndelungată. în ultimii 
ani, relațiile de prietenie șl de co
laborare dintre țările noastre în 
domeniile politic, economic, cultu
ral și tehnico-științific au cunos
cut o foarte bună dezvoltare". Ară- 
tînd că în lupta împotriva inter
venției și agresiunii imperialismu
lui cele două țări își nutresc sim
patie și se sprijină una pe alta, 
ambasadorul R. P. Chineze a con
tinuat : „Sînt profund convins că, 
cu eforturile comune ale ambelor 
părți, relațiile de prietenie și de 
colaborare dintre țările; noastre se 
vor consolida și’ dezvolta în mod 
sigur și mai departe".

în încheiere, ambasadorul Cian 
Hai-fun a spus : „încerc un senti
ment de deosebită onoare și bucu
rie că am ocazia să lucrez în 
România. în perioada în care voi 
deține funcția de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Chineze în Repu
blica Socialistă România, voi de
pune toate eforturile pentru con
solidarea și dezvoltarea mai de
parte a prieteniei dintre poporul 
hinez și poporul român și a re
giilor de prietenie și de colabo

rare dintre China și România. Sînt 
ferm convins că în cursul îndepli
nirii acestei înalte misiuni mă voi 
bucura de tot concursul și sprijinul 
dumneavoastră și al guvernului 
Republicii Socialiste România".

Exprimînd mulțumiri pentru a- 
precierile calde la adresa poporului 
român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a adresat 
la rîndul său poporului și guver
nului chinez, tovarășului Dun Bi-u, 
vicepreședinte al Republicii Popu
lare Chineze, urări de sănătate și

(Urmare din pag. Dtriei chimice și, în mod deosebit, a industriei de fibre sintetice — uzina Sâvinești să-și mărească necontenit capacitatea . dc producție.Aruncăm o privire pe graficele acestui an de vîrf și vedem că uzina, realizînd în primele șapte luni toți indicatorii planificați, va da un plus la producția globală de douăzeci de milioane lei în cinstea Congresului al X-lea Acum se vorbește despre acumulările de experiență f- ca despre avuțiile cele mai de preț ale uzinei, se vorbește despre resursele de inteligență și inventivitate, despre capacitățile creatoare ale specialiștilor, despre laboratoarele dotate cu aparate dintre cele mai perfecționate. Toate acestea presupun eforturi.de gîndire și cîmp deschis imaginației. Intr-adevăr, o industrie nouă nu se poate dezvolta, nu poate să ajungă la nivelul tehnicii celei mai înalte, să obțină produse competitive pe piața externă — așa cum a obținut această uzină — fără o puternică bază de cercetare care să meargă mult înaintea producției. Cei o sută de beneficiari interni, cele o sută de întreprinderi care lucrează pe baza firelor și a fibrelor sintetice de la Sâvinești își lărgesc cimpul de activitate și pretind noi și noi cantități și sortimente.Iată laboratoarele în 
care se execută lucrări 

de cercetare aplicativă, de îmbunătățire a actualelor procese tehnologice, o cercetare de perspectivă, cu- prinzînd procese tehnologice noi, apte pentru a fi introduse in cadrul secțiilor. în urma cercetărilor a fost obținută fibra melana și, corespunzător, tehnologia pro- orie. Intr-un domeniu atît de nou este cu atît mai mare meritul realizatorilor care fundamentează aici, pe malul Bistriței, tradiția
A

unor reușite ale gîn- dirii originale. Îmi sînt citate titlurile a treizeci de invenții Intr-un singur deceniu de existență, Uzina de 'fibre sintetice Săvi- nești a început marele ei dialog cu industria mondială, a început să analizeze, să judece, să vadă părțile mai slabe, să dea soluții în tehnologii și să propună idei născute din experiența unui colectiv ager, inteligent, înaripat de dorința de a cuceri necunoscutul. Eficiența economică a- nuală, înregistrată ca urmare a aplicării cî- torva invenții, se ridică la circa treizeci de milioane lei. De cu- rînd, serviciul de cer

succes în activitatea lor consa
crată construirii socialismului, pro
gresului și prosperității Republicii 
Populare Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a _ 
arătat că „lupta glorioasă dusă de 
poporul chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, împo
triva reacțiunii interne și a domi
nației imperialiste străine a fost 
încununată de victoria revoluției 
populare chineze și crearea mare
lui stat socialist chinez — eveni
mente de o deosebită însemnătate 
în viața internațională".

în continuare, președintele Con
siliului de Stat a spus : „Poporul 
român urmărește cu deosebită sim
patie eforturile poporului frate 
chinez îndreptate spre înfăptuirea 
cu succes a obiectivelor construc
ției socialiste în Republica Popu
lară Chineză și-i urează să obțină 
noi realizări în opera de înflorire 
și afirmare multilaterală a patriei 
sale.

în timpul misiunii dumneavoas
tră, veți avea posibilitatea de a cu
noaște îndeaproape și de a consta
ta vasta activitate a poporului ro
mân consacrată operei de edificare 
a socialismului în România. în mo
mentul de față, întregul partid și 
popor se pregătesc să întîmpine cu 
noi realizări Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român și cea 
de-a 25-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist.

Partidul și guvernul țării noas
tre promovează cu consecvență o 
largă activitate externă, pătrunsă 
de spirit internaționalist, . pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii cu toate țările socialiste și ci
mentarea solidarității dintre toate 
forțele antiimperialiste, pentru 
succesul luptei mondiale împotriva 
politicii de dictat și agresiune a 
imperialismului, pentru respecta
rea dreptului sacru al fiecărui po
por de a decide singur și nestin
gherit calea dezvoltării sale isto
rice.

între poporul român și poporul 
chinez există vechi și trainice le
gături de prietenie frățească. în 
decursul anilor, între țările noas
tre s-au statornicit relații de co
laborare în domeniile politic, eco
nomic, cultural și tehnico-științific, 
care au cunoscut o dezvoltare con
tinuă. îmi exprim convingerea că/ 
'âceste relații se vor dezvofta ș^ mau 
mult în viitor, în 'interesul popoa-' 
relor român și chinez, al cauzei 
luptei împotriva imperialismului, 
pentru socialism, securitate inter
națională și pace".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a asigurat pe noul 
ambasador al Republicii Populare 
Chineze în România că în înfăp
tuirea misiunii sale se va bucura 
de. toată solicitudinea și sprijinul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al guvernului 
român, precum-și al său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cordială cu ambasa
dorul Republicii Populare Chineze, 
Cian Hai-fun.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbi
rea avută au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze a fost însoțit de 
membri ai ambasadei.

cetări al uzinei a fost dotat cu un local propriu, cu laboratoare bine utilate care permit intensificarea activității inventatorilor, inovatorilor, raționaliza to rilor.Străbat sălile serviciului de cercetare. Mici uzine, ateliere Un kilometru de fir de relontex nu depășește greutatea de un gram. Mașinile din stația pilot Tehnicum experimentează comportarea firelor în prelucrare, anticipînd 
„Formula

activitățile marilor fabrici. Ne oprim la mașina care execută ciorapi din fire lucioase, fire cu secțiune profilată, care scapără în lumină Trecem apoi în laboratorul textil, unde dinamo- metrul măsoară curbele de alungire, umidi-' tatea, forța de rupere a firelor și exprimă, pe un ecran, prin mijloace electronice, rezultatul anchetelor sale La îndemnul fizicianului Vasile Lupu privim prin lupa bino- culară care mărește praful de poliacrilonit- ril d'ndur-ne imaginea unei fantastice foto

Primire la C.C. al P.C.R.
Tovarășul Chlvu Stoica, membru 

al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit marți delegația 
de activiști ai P.M.S.U., condusă 
de Tibor Nagy, adjunct de șef de 
secfie la C.C. al P.M.S-U., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită de schimb de experiență în 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas

Cronica zilei
Subsecretarul de stat pentru agricultură .al Tunisiei.' L. Ben Osman, care se află într-o vizită oficială în tara noastră, a avut marți dimineața convorbiri cu Nicolae Giosan. președintele Consiliului Superior a! Agriculturii, si membri ai conducerii consiliului. țCu acest prilej au fost discutate probleme privind preocupări actuale în diferite ramuri ale producției agricole, precum și colaborarea tn domeniul agriculturii între cele două țări.Oaspetele a avut, de asemenea, o întrevedere cu V. Harnaj, președintele Asociației crescătorilor de albine, președintele Federației internaționale a asociațiilor de apicultură „Api-. mondia".La convorbiri și vizite a participat Mahmoud Maamouri, ambasadorul Tunisiei la București.în cinstea oaspetelui tunisian, președintele Consiliului Superior al A- griculturii a oferit un dineu tn saloanele restaurantului „Pescăruș”.

. Marți dimineața a sosit tn Capitală o delegație a Conferinței republicane a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Serbia, condusă de Dragi Stamenkovici, președintele Conferinței, care, la invitația Frontului Unității Socialiste va face o vizită îți țara noastră.4 In cursul aceleiași zile, delegația a fost primită de tovarășul' Dumitru Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului , Unității Socialiste, La întrevedere au luat parte Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, și Valter Roman, membru al Consiliului.A fost prezent Iakșa Petrlci, ambasadorul R.S.F Iugoslavia la BucureștiIn cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a făcut un schimb de păreri cu privire la activitatea Frontului Unității Socialiste și a 'Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Serbia, la perspectivele dezvoltării con- .‘țihue a relațiilO^ dtrttre cple două prgjânizații. în scopul.; întăririi priș-, teniei și colaborării româno-iugo- slave. •
Marți după-amiază s-a înapoiat tn Capitală delegația Consiliului Central al Uniunii Generale- a Sindicatelor din România, condusă de Ioan Cotoț, secretar al Consiliului Central, care a luat parte la lucrările celui de-al VII-lea Congres al Confederației Generale Italiene a Muncii, desfășurat la Livorno între 16 și 21 iunie.
Marți după-ămiază, în aula Academiei de studii economice din București au început lucrările simpozionului cu tema „Metode, tehnici și procedee în cercetarea sociologică” organizat de Universitatea din București și institutul de expertiză și recuperare a capacității de muncăCuvîntul de deschidere a lucrărilor a fost rostit de prof univ Miron Constantinescu, adjunct al ministrului învățămîntului.........................Timp de trei zile, participant)! — 

grafii lunare. în laboratorul de micropiloți, chimistul Mircea Igna măsoară debitele în flautele Iui de. sticlă, presiunea, viteza de trecere, simulînd și realizînd la scară de laborator sintezele chimice. Coloanele de rectificare cu talere și clopoței pe care le vedem afară ridicîndu-se impetuoase, in forme de oțel, aici sînt miniaturizate, transparente, dlndu-ne posibilitatea să vedem procesul de naștere a) 

materiilor prime „în direct"Din laboratoare, dotate cu cele mai valoroase și mai moderne aparate, drumul spre halele de re- lon și melană pare drumul de la rîu la fluviu, de la machetă ta monument... Te reține spectacolul melanel cu fibrele ce ies ca niște gigantice arcușe din băile lor fierbinți,' ce se întind ca niște corzi de pian între diferite dispozitive, într-o continuă mișcare. Numai Melana II dă cinci milioane de kilograme de lînă sintetică anual, ceea ce este echivalent cu producția de lînă a un milion de oi. 

— Fiind una din primeie uzine moderne din Moldova, ținut eu o slabă tradiție tehnică - ne spune ing Gh Frunză, care are la activul său mai multe invenții brevetate și în străinătate 
— a fost necesară o intensă muncă de formare a cadrelor pe măsura acestor instalații atît de pretențios- se. Tehnicitatea deosebit de înaltă a situat de ta bun început procesul de fabricație la nivelul tehnicii mon

diale. exigență care i-a „tras" puternic după ea pe operatorii chimiști în formare. Vă dați seama, procesul n-a fost deloc u- șor. Vorbind despre modelarea profesională, care se perfecționează continuu, vorbim in același timp despre simțul de răspundere, disciplină, conștiinciozitate, atașamentul față de uzină 
al colectivului nostru, care a ajuns in prezent să stăpinească din Ce in ce mai bine un avanpost al chimiei românești.Mi se vorbește despre cadrele tehnice și muncitorești, sute de oameni, colective întregi care s-au pregă

că, au participat tovarășii Dumitru 
Ivanovici, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C-R., și 
Nicolae lonescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

★
Tn aceeași zi, delegația de acti

viști ai P.M.S.U. s-a înapoiat la 
Budapesta.

sociologi, economiști, matematicieni, ingineri, medici, antropologi, etnografi, filozofi, pedagogi și psihologi — vor dezbate comunicări privind probleme actuale de sociologie tn secțiile : metodologie, experiment și probleme teoretice de matematizare.
*Acad. Grga Novak, președintele A- cademiel de științe și arte din Zagreb, membru de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, care face o vizită în țara noastră, a fost primit marți la amiază de acad. , Miron Nicolescu, președintele Academiei.

Marți ă sosit în București Gheorghe Dimitrov Goskin, președintele Comitetului de prietenie și relații culturale cu străinătatea din Sofia, împreună cu soția, care, la invitația Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, va face o vizită. în țara noastră. .La aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întt-mpinați de Ion Pas, președintele LR.R C.S.. și Octav Livezeanu, vicepreședinte al InstitutuluiA fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul Bulgariei la București
Președintele Colegiului Oficiului Național de Turism, Alexandru So- baru,. a avut o întîlnire cu un grup de ziariști din R. F a-Germaniei, care au făcut o vizită de documentare în stațiuni' balneo-climaterice de pe litoral, precum și alte zone turistice din țara noastră.în. cadrul unei conferințe de presă. , ziariștilor le-au fost prezentate aspecte din activitatea turistică, precum și perspective ale dezvoltării turismului în România.

★La sediul Asociației de drept internațional și relații internaționale, ambasadorul Breycha Vauthier, președintele Academiei diplomatice din Viena, care ne vizitează țara la in vitația A.D.I.R I., a expus conferința „Funcționarul internațional"Au asistat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ju- uriștL cercetători din Jnsțituteltț Acar . demiei'Au fost de față Eduard Tschdp, ambasadorul Austriei la București, și membri ai ambasadei.*La invitația Uniunii Ziariștilor din România ne-a vizitat țara un grup de gazetari din Peru, condus de Roberto Martinez Merizalde, președintele Federației naționale a ziariștilor peruvieniOaspeții au avut convorbiri Ia Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerțului Exterior, Institutul rpmân pentru relațiile culturale cu străinătatea și Uniunea Ziariștilor. Totodată, ei au vizitat uzinele „Tractorul" din Brașov, Rafinăria și Combinatul petrochimic de la Brazi, I.A.S. Prejmer, serele de la Codleă, . Institutul de geriatrie din București, stațiunile climaterice de pe Valea Prahovei, Poiana Brașov, precum și muzee din Capitală și din țarăCu același prilej, ziariștii din Peru au avut o întîlnire la Casa Ziariștilor cu colegi din Capitală. (Agerpres)
tit aici pentru * deveni operatori, chimiști. laboranți, ingineri, oameni care au fost trimiși apoi la Iași, la Craiova, la Pitești pentru a crea Ia rîndul lor tradiții, pentru a ajuta la punerea în funcțiune a altor unități ale chimiei Alte sute de tineri urmează să sosească în vara aceasta pentru școlarizare... „Formula Săvinești" înseamnă și această reacție in lanț a pregătirii cadrelor, a ștafetei unei experiențe continuu îmbogățite, proces specific dina- mistnului nostru social.în momentul de față, Săvineștiul se numără printre unitățile de frunte ale petrochimiei românești, d.e- monstrînd prin rezultatele obținute caracterul științific și realismul politicii de valorificare a resurselor naționale la scara progresului tehnic contemporan Aici, In halele relonului și ale melanei, găsim un cadru extrem de potrivit pentru o dezbatere concretă. aplicată, despre sporirea rolului științei în domeniul forțelor de producție....Pilon a! industrializării socialiste pe a- ceste meleaguri moldave care au cunoscut structurale prefaceri tn cuprinsul sfertului de veac scurs de la eliberare, uzina a devenit — mai cu seamă în anii atît de denși străbătuți de Ia ultimul congres al partidului — o unitate matură a chimiei românești.

Plecarea in Marea Britanie 

a unei delegații 

a Marii Adunări Naționale
La ' invitația Parlamentului britanic, marți dimineața a plecat la Londra o delegație a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, care, împreună cu soția, va face o vizită în Marea Britanie.Din delegație fac parte deputății prof. dr. Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului Economic, prol. dr. Traian lonașcu, președintele Comisiei juridice, Ion Mărgineanu,- secretar a) grupului român din Uniu. nea Interparlamentară, Ludovic Fa- zekas, președintele Consiliului popular al județului Harghita, prof, dr George Bârănescu, rectorul Institutului politehnic din București, precum și Petre Buzilă, director la M.A.N., secretarul delegației.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de Ilie Murgulescu, Gheorghe Necula și Mia Groza, vicepreședinți ai Marii A- dunări Naționale, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Gheorghe Roșu, Gheorghe Vasilichi, Aurel Vijoli, președinți de Comisii

i

In „Turul României*1

Astăzi, la Arad,

„contratimpul individual11
• TUDOR VASILE, CÎȘTIGIND ȘI ETAPA DE IERI A URCAT 
PE LOCUL 2, IN CLASAMENTUL GENERAL • ZIEGLER A ABAN

DONAT, IAR HEZARD A „CĂZUT” PE LOCUL 20TIMIȘOARA (prin telefon de la trimisul nostru).Prima veste pe care vrem să o transmitem este de a vă anunța, cu justificată bucurie, că Vasile Tudor a cîștigat și etapa de ieri — con- firmînd astfel comportarea sa remarcabilă din etapa Cluj—Oradea A doua șe referă la abandonul lui Walter Ziegler, unul din fruntașii cursei (locul IV, la 2’ 22” de lider), cîțtigător al_ ediției 1968 a „Turului României" "Ce s-a îr'tîmplat, ne-a spus-o el însuși, la Oradea, cu cinci minute înainte de a se da startul „Am contractat o viroză în etapa Galați—Bacău Am crezut că; voi pn- tea învinge boala, dar cu tot sprijinul medicului și al numeroaselor injecții, temperatura n-a scăzut".— Cînd te-ai îmbolnăvit ?— In etapa spre Bacău, pe acea căldură caniculară, am făcut, fără voia mea, un duș extrem de rece ; un cetățean a vrut să ne răcorească (intenție bună, nu zic ba 1), însă, ghinionul meu, toată apa rece ca gheața din găleată m-a prins tn plin tocmai pe mine Parcă m-a săgetat ceva Răceala a fost gata. Și iată-mă... abandonat de medie.Și sportivul dinamovist, cu un regret lesne de observat, s-a îndreptat spre mașina „Salvării", cu care, pentru prima dată tn cariera sa, a parcurs o etapă ciclistă...Etapa Oradea—Timișoara, printre cele mai lungi din actualul „Tur a) României" n-a început sub auspicii prea promițătoare Traseul fiind plat nu putea pune deci probleme speciale. Vîntul i-a stînjenit întrucîtva pe alergători, dar nu putem explica doar prin aceasta ritmul, pe alocuri cicloturistic ai caravanei pe prima porțiune a etapei. Căci nu am putea explica altfel faptul că un „anonim" tn această cursă (anonim pînâ acum, poate ne dezminte în zilele următoare) — e vorba de brăileanul Nem- țeanu — a -cîștigat, fără prea mari eforturi, sprintul din Salonta. în zona Crișului Negru și a celui Alb s-a mers așa de încet de parcă toată lumea n-avea altceva de făcut decît să privească împrejurimile. In a- propiere de Arad, însă se „strecoară" din pluton 11 alergători, în a- cest grup erau numai cîțiva fruntași ai clasamentului, bineînțeles tricoul galben fiind nelipsit I Podul de peste Mureș este trecut de fugari cu un avans de două minute în plutonul următor se tac eforturi supraomenești de către cel ce lipseau din „suita" liderului . Vasile Tudor, francezul Menard, dar și de olandezul Prinsen, de Sofronie. Ardelea- nu, Cernea, șt Suciu, N Ciumeti (care, la Oradea, ne spunea : „Azi mă grăbesc. Presimt că mă așteaptă ceva special la Timișoara")Ultimii 50 de km ai cursei au fost parcurși în vreo 65 de minute I. Fugarii țineau neapărat la reușita e- vadării, cei din linia a Il-a urmăreau să-i prindă. Dintre toți aceștia lipsea însă francezul Hezârd, una dintre stelele cursei, care, datorită u- nor pane, a pierdut orice posibilitate de a reveni în față Aflat îna
La tragerea la sorți din 30 iulie, C.E.C.-uI acordă 

311 autoturisme

La tragerea la sorți pentru 
al doilea trimestru al anului, 
care va avea loc la 30 iulie 
a.c. în Capitală, se vor acorda 
311 autoturisme de diferite 
mărci, printre care : MERCE
DES 190, FIAT 1800, VOLGA 
M-21, FIAT 124. RENAULT 
10, DACIA 1100, MOSKVIC1 
408, SKODA 1000 M.B., RE
NAULT DAUPHINE GORDI- 
NI ș.a.

In vederea participării la 

permanente ale Marii Adunări Naționale, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, de- putați.Erau prezenți Martin Reid, însărcinat cu afaceri ad-interim al Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.*Marți după-amiază, delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii A- dunări Naționale a Republicii Socialiste România, a sosit la Londra. Pe aeroportul Heathrow, membrii delegației au fost întîmpinați de Albert Roberts, membru al Parlamentului, președintele grupului britanic al Uniunii interparlamentare, și de M. J A Paterson, secretarul grupului La sosirea oaspeților au fost, de asemenea, de față. Vasile Pun- gan, ambasadorul Republicii Socialiste România în Marea Britanie, și. membri ai ambasadeiSeara, președintele grupului britanic al Uniunii interparlamentare a oferit un dineu în cinstea delegației române.

inte de start pe locul II, la 1’ 26” de „tricoul galben", Hezard a -căzut pe locul 20 (la aproape 9’) 1 Ghinion asemănător cu al lui Moiceanu în etapa precedentăIn fine, la 10 km de sosire, joncțiunea celor două grupuri și... cî- teva momente de respirație pentru toți Se apropie sprintul final și fiecare dorește să se prezinte cîf mai pioaspăt La poarta stadionului C.F.H. apare, din nou, „tricoul galben", pe o poziție foarte bună. V. Țudor,.’în flrma lui, sesizează însă .mpineniul cțnd . Wanzlik ..uriihiO ^j la.' ■schimbător și țîșnește parcă,, propulsat Ia cîțiva metri avans și luptă din răsputeri pentru a nu ceda de loc teren El ciștigă astfel a doua etapă în „Turul României", e- galîndu-i din acest punct de vedere pe Wanzlik și Hezard, fiecare avînd cîte două victorii de etapâPentru astăzi, o cursă mică, de numai 25 km, dar care, prin caracterul ei (contratimp individual), poa- ‘I te să producă schimbări. mari în clasament, ba chiar să hotărască în bună parte soarta cursei
Ion OUMITRIU

tn clasamentul general indi- vidual co’nduce Wanzlik, urmat la 2’ 10" de Tudor Vasile (România.— B), la 2’ 28” de C. Gri- gore (România - B). la 2' 51” de Andresen (Norvegia), la 2’ 57" de Sofronie; (România — B), la 3’ 13” de Menard (Franța) etc. Clasamentul pe echipe 1 R. D Germană 66 h 33’ 17”; 2. România - B 66 h 34 ' 20” ; 3 Steaua 66 h 39' 13” ; 4 România A 66 h 39’ 16”; 5. Franța 66 h 40’ 02" etc.
P. S. De ieri, din concurs au fost eliminați cei doi principali candidați la „lanterna roșie" : Gh Răceanu (Metalul-Plopeni) și Gh Ciumeti (C. S Brăila) In acest tel, lanterna cu pricina a trecut la Șt. Bălan (Metalul-Plopeni)...

REZULTATELE TRAGERII EXCEPȚIONALE LOTO CU ATRIBUIRE DE APARTAMENTE DIN 24IUNIE 1969FAZA I (bilete N de 25 lei ți M de 15 lei)Extragerea I : 62 88 69 6! 58 54 16 9 77 21 60 11Extragerea a Tl-a 50 39 60 67 6855 80 70 89 74 42 23Extragerea a Ill-a : 31 76 41 50 4053 22 1 37 42 4 47.FAZA a Il-a (bilete N de 25 lei și G de 10 lei)Extragerea a tV-a : 41 43 29 31 7774 73 62 6 32 71 57. .Extragerea a V-a : 3 78 36 27 66 8751 83 82 19 70 63.Fond de premii 2 565 081 lei.

tragerea Ia sorți pentru tri
mestrul III/1969 a libretelor 
cu dobîndă și ciștiguri în auto
turisme, Casa de Economii si 
Consemnațiuni face cunoscut 
că sumele necesare pot fi de
puse pe librete pînă luni 30 
iunie a.c. inclusiv.

în afara câștigurilor în auto
turisme titularii acestor libre
te de economii beneficiază ți 
de dobînzi.

La invitația Ministerului Afacerilor Externe, marți seara a sosit într-o vizită oficială în țara noastră, Janez Stanovnik, secretarul executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa țC.E.E./O.N.U.).La aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Radu Negru, secretar al Comisiei Guvernamentale de Colaborare și Cooperare Economică și Tehnică, prof Costih MurgescU, membru corespondent al Academiei.Au fost prezenți Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.Janez Stanovnik va participa ți la lucrările colocviului european cu tema „Dezvoltarea cooperării între statele europene — premisă a unui climat de pace și securitate tn Europa", ca reprezentant personal al secretarului general, U Thant(Agerpres)

„Cupa balcanică1* la fotbal

România 2
Bulgaria 1Marți, au continuat meciurile din cadrul „Cupei Balcanice" la fotbal pentru echipele de tineret. La Sibiu, echipa României a învins cu scorul de 2—1 (l—0) echipa Bulgariei, iar la Rm. Vîlcea. Grecia a întrecut cu 3—1 (0—1) echipa Turciei. Astăzi la Sibiu, în cuplaj, au loc meciurile ; Turcia—Bulgaria și România—Albania. (Agerpres)
În cîteva rîndunMARȚI A ÎNCEPUT TRADIȚIONALUL CONCURS INTERNAȚIONAL DE TENIS DE LA WIMBLEDON. în primul tur al probei de simplu, Ion Țiriac (România) l-a . eliminat cu- 7—5, 6—4, 4—6, 6-1 pe p(jșțustraliahGl 'Philips Moorei Ift’,J-tel •r:,mâi spectaculos meci, Newcorhbe (Australia) a dispus cu 12—10, 6—4, 4-6, 7—5 de-iugoslavul Pilici. Leschly (Danemarca) l-a eliminat cu 6—4, 7—5. 6—2 pe Ken Fletcher (Australia), iar Laver (Australia) a cîștigat în trei seturi : 6—1, 6—2, 6—2 la italianul Pietrangeli. Marți în turneul internațional de la Wimbledon, campionul României. Ilie Năstase, l-a învins cu 6—3, 4—6, 6—3. 8—10, 6—4 pe americanul Tom Gorman.LA ISTANBUL s-a disputat un meci amical de fotbal între echipa locală Fenerbahce și o selecționată internațională din care au făcut parte și jucătorii Dobrin (România), Seeler (R. F a Germaniei) etc. Jocul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 2—2.ÎN CONTINUAREA TURNEULUI PE CARE-L ÎNTREPRINDE ÎN ȚARA NOASTRĂ, echipa olandeză de fotbal GVAV Groningen a evoluat ieri la Medgidia în compania echipei locale I.M.U. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0)LA EDIȚIA VIITOARE A „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" LA HOCHEI PE GHEAȚA vor participa 17 echipe Finala ediției 1968/1969 va avea loc la 10 și 12 septembrie, Ia Klagenfurt (Austria), între formațiile Ț.S.K.A Moscova și A.C. Klagenfurt.CAMPIONATUL CICLIST DE FOND AL BELGIEI, disputat la Mettet, a fost cîștigat de Roger de V.laeminck, cronometrat pe distanța de 258,600 km în 5 h 00'05” Pe locul doi, la 13”, s-a clasat Walter Godef- ropt.
PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 25 DIN 22 IUNIE 196!»Categoria t : (12 rezultate) 1 variantă a 51.782 leiCategoria a H-a : (11 rezultate) 1 variantă a 51 782 lei.Categoria a Ill-a : (10 rezultate) 37,5 variante a 2 259 lei.Deoarece fondul categoriei a Il-a era mai mare decît fondul categoriei I, conform art. 41. fondurile s-au unificat împărțindu-se în mod egal celor două variante cî.știgătoare.Premiul de categoria I a fost obținut de participantul Becheru Va- sile din București, iar premiul de categoria a tl-a a tost obținut de participantul Constantin Nicolae din București.
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vremea
Timpul probabil pentru 26, 27 ți 28 iunie. In țară : Vreme călduroasă la începutul intervalului, apoi în răcire ușoară. Cerul va fi variabil. Innourări mai accentuate se vor semnala în vestul ți nordul țării, unde vor cădea ploi locale. în rest, ploi izolate. Vînt potrivit. Temperatura în scădere u- țoară la sfîrșitul intervalului. Minimele vor oscila între 7 și 17 grade, iar maximele între 21 și 31 grade. în București : Vreme călduroasă la începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Vînt potrivit. Temperatura în ședere ușoară la sfîrșitul intervalului.
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Instalarea 

oficiala 

a noului 

premier francez

PARIS 24 (Agerpres). — Maurice Couve de Murville a transmis în cursul dimineții de marți succesorului său, Jacques Chăban-Dehnas, împuternicirile de prim-ministru. Ceremonia s-a desfășurat la Hotel Matignon, reședința tradițională a primului ministru al Franței, în prezența a numeroase personalități,
★Joi, parlamentul francez va trebui să aleagă pe noul președinte al A- dunării Naționale, pentru care candidează cu mari șanse Achille Pereții, actualul vicepreședinte, precum și Jean Taittinger, deputat și primar al orașului Reims. Adunarea Națională urmează, de asemenea, să ia cunoștință de programul politic al gu- x ernului.

Marea Britanie a rupt 
ultimele legături 

cu Rhodesia
LONDRA 24 (Agerpreș), — Marea Britanie a rupt marți ultimele legături cu Rhodesia ca urmare a a- doptării noii constituții în acest teritoriu. Ministrul de externe. Michael Stewart, a anunțat în Camera Comunelor că a cerut misiunii rhodesiene din Londra să-și înceteze activitatea în termen de trei săptămîni.. Misiunea britanică de la Salisbury va ii rechemată în același termen.„ *în baza noii constituții, cei 4 200 000 de africani rhodesieni vor fi în continuare privați de orice drepturi politice și de accesul în-guvernul care exprimă exclusiv •.interesele țelor 220 000 de coloni albi. Ea prevede totodată divizarea permanentă a țării îii regiuni locuite de albi și rezervații pentru negri.

In orașul canadian Toronto, 15 000 de muncitori ou organizat, recent, o manifestata în sprijinul revendică' rilor lor economice

(Urmare din pag. I)comenzi și proiecte militare care pot mai ușor fi trecute prin Congres. E vorba deci" de funcția unei verigi de legătură acționînd în ambele sensuri și realizînd contopirea amintită între producția de armament și cercurile militare.Prin această împletire strânsă cresc considerabil ponderea, influența și presiunea pe care o exercită în mod conjugat asupra vieții politico- sociale atît reprezentanții forțelor armate cit și magnații monopolurilor.Printre cele mai puternice companii ale complexului miiitaro-indus- tiial, se numără General Dynamics Corporation, Lockheed Aircraft Corporation, General Electric Company, United Aircraft Corporation, McDonnell Douglas Corporation, care anul trecut au semnat contracte în valoare de 1 pină la 3 miliarde dolari Alte companii, printre care Boeing, Litton, Standard Oil, General Motors, au primit comenzi de pînă la un miliard dolari.Problema în dezbatere nu este do fapt nouă. Ea datează din -perioada imediat următoare celui de-al doilea război mondial și s-a făcut simțită din plin în toiul războiului rece, în epoca lui John Foster Dulles, „teoreticianul11 și practicianul politicii de „balansare pe marginea prăpastiei războiului". Deși la început președintele Eisenhower a manifestat.o îngăduință tacită față de aceste noi tendințe, spre sfîrșitul celui de-al doilea mandat prezidențial al său, reflectînd îngrijorarea opiniei publice față de proporțiile procesului, a tras un semnal de alarmă, stîrnind, după cum s-a exprimat săptămîrialul „U.S. News and World Report", o adevărată’furtună". Eisenhower, general de carieră, avertiza : „împletirea intereselor imensului aparat militar cu cele ale industriei armamentelor este un

Vizita în Franța 
a delegației U. G. S. R. 
condusă de tovarășul

Gheorghe Apostol
PARIS 24. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Marți dimineața, delegația sindi
cală din România, condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a avut o întrevedere cu 
Benoit Fraction, președintele 
C.G.T., Georges Seguy, secretarul 
general, precum și ceilalți membri 
ai Biroului Confederal al C.G.T. 
Tovarășul Gheorghe Apostol a re
levat că vizita delegației române 
în Franța și vizita făcută anul tre
cut în România de delegația C.G.T., 
condusă de tovarășul Georges Se
guy, contribuie la întărirea rela
țiilor de prietenie și cooperare din
tre cele două organizații, dintre 
clasa muncitoare română și clasa 
muncitoare franceză.

Conducătorul delegației sindicale 
române a informat apoi pe larg

in legătură cu situația
*

din Orientul Apropiat
; NEW YORK. — Reprezentanții permanent la O N.U. ai celor patru inari puteri, Stateie Unite, Marea Britanie, Uniunea Sovietică și Franță, s-âu întrunit luni la. sediul delegației- sovietice pentru a-continua dischtârea: situației dih Orientul Mijlociu.NEW YORK. — Reprezentantului Peruvian la, Organizația Statelor A- meficarie, dr. Luiș Alvarado, i s-a cerut să preia sarcina numirii unei comisii pentru investigarea modului cum silit respectate drepturile o- mului în teritoriile arabe ocupate de Israel, în urma conflictului armat din iunie 1997.

★BRUXELLES. - Ministrul afacerilor externe-ul Republicii Arabe. Unite, Mal.nm.id R'ăd. care se află într-o vizită oficială în Belgia, .a fost pfimit.deregele Baudoțiin, cârtita, i-â expus poziția guvernului de la Cairo în problema crizqi din . Orientul A- propiat. în cursul, zilei-de marți, Riad a avut o întrevedere cu colegul său belgian, Pierre lîarmel, cu care a abordat problema crizei relațiilor a- 

liieru nou pentru America. Influența acestui complex militar industrial — pe plan economic, politic și chiar spiritual — este simțită în fiecare oraș, m fiecare instituție și fiecare birou al guvernului federal. Trebuie să înțelegem gravele implicații ale acestei situații. In ședințele de cabinet ale guvernului trebuie să veghem împotriva pătrunderii influenței nedorite a complexului militaro-industrial. Pericolul unei dezastruoase deplasări a puterii există și va persista".; în ciuda acestui avertisment, industria. de război a devenit industria cu cea mai mare pondere în economia Statelor Unite. Așa, de pildă, in 1968 ea a manipulai un. buget de 78 miliarde dolari, iar pentru anul acesta se prevăd 84 miliarde dolari. Spre comparație, valoarea totală1 'a producției industriei constructoare de mașini este evaluată, pentru anul trecut, la 23,5 miliarde, iar a industriei construcției de locuințe la 22,4 miliarde.„Pentagonul beneficiază de a- proape 40 la sută din bugetul general; Numai pentru capitolul cercetări, construire și experimentare de noi arme, el dispune de fonduri federale mai importante decît toate programele pentru dezvoltare urbană,' luate împreună", arată „Washington Post". In prezent .valoarea comenzilor militare plasate de Pentagon diferitelor companii particulare'este, potrivit datelor oficiale, aproape dublă față de I960. Aceste comenzi aduc firmelor respective profituri de la 300 pînă la 2 800 la sută — iar poporului american miile și miile de morți, căzuți în VietnamO deosebită atenție se acordă sferei de influență a C.M.I., capacității sale de influențare asupra hotărîrilor de stat. In cadrul unei recente conferințe dedicate acestui aspect, la care au luat parte 53 de senatori și membri ai Camerei reprezentanților, precum și 16 experți în problemele militare, politice și economice,, s-a ex- 

pe cei prezenți despre activitatea 
și preocupările a.ctuale'ale U.G.S.R. 

în cursul .aceleiași ' zile,, condu
cerea Confederației Franceze De- 

^mocratice a Muncii (C.F.D.T.) a 
oferit în cinstea delegației U.G.S.R. 
o masă tovărășească. Cu acest pri
lej s-a făcut un schimb de infor
mații în legătură cu'activitatea ce
lor două organizații și s-a căzut 
de acord .ca . în viitor relațiile lor 
să fie întărite și mai mult. C.F.D.T. 
a invitat o delegație a U;G;S.R. să 
viziteze anul viitor Franță.

Cu prilejul vizitei delegației. sin
dicale române, Constantin Flltan, 
ambasadorul României la Paris, a 
oferit marți seara un dineu, la 
care au luat parte : Benoît Fra
ction, Georges Seguy și membri ai 
Biroului Confederal al C.G.T.

rabo-israeliene și a perspectivelor.de soluționare a conflictului care opune aceste țări.
★CAIRO. — Patru bombardiere de luptă israeliene au încercat marți să violeze spațiul aerian al R.A.U., a- nunță postul de radio Cairo. In cursul ciocnirii cu aparatele egiptene care le-au interceptat, unul din avioanele israeliene a fost atins și s-a prăbușit in apele golfului Suez. Toate avioanele, egiptene- au revenit la bază, a precizat postul de radio.
★ .TEL AVIV. — Un avion de vî- nătoare egiptean a fost doborît în- tr-o luptă aeriană ca.re a avut ioc marți într-o zonă situată la sud de Canalul Suez, a anunțat un purtător de cuvînt militar israelian. A- vionul a explodat în aer in momentul în care a fost atins de tirul ă- paratelor israeliene. iToate. avioanele israeliene, care se, aflau într-un zbor de rutină, s-au reîntors la 

primat printre altele părerea că „este uimitor faptul că războiul din Vietnam mai continuă după un an politic al cărei principală iernii a fost necesitatea de a se pune capăt acestui război".C.M.I. este un „pool" al reacțiunii extreme, al politicii agresive, al anticomunismului. Criticii ‘ complexului militaro-industrial atribuie acestuia o mare1 parte dih responsabilitatea faptului că Statele Unite mai mențin în prezent numeroase baze militare și trupe în străinătate, că. se opun reducerii angajamentelor militare ale țării și cursei înarmărilor, adu- cînd drept argument lozinci învechite folosite în perioada' războiului rece, „încă mai trebuie să luptăm împotriva rămășițelor erei mccartltyste" —• declara senatorul republican Otis KJ. Pike, membru al comitetului pentru serviciile . militară:, ale Camerei reprezentanților. „Dacă votezi împotriva cererilor militarilor, spunea senatorul, ești acuzat că mănifești moliciune față de comunism".„Această elită militară care își trage puterea din legăturile de afaceri pe care le are cu industriile ce-i furnizează instrumente de război, scria în aceeași ordine de idei generalul David Shoup, afectează implicit și problemele pendinte ale destinderii internaționale, dezarmării și păcii, ale relațiilor Est-Vest, ale stingerii focarelor de război și creării unei atmosfere de încredere reciprocă între țări".Formarea și dezvoltarea C.M.I: sîrit o expresie și un rezultat al procesului de militarizare a vieții economice, sociale și politice, un rezultat al politicii excesive de înarmare și de dezvoltare a forțelor armate. Activitatea nefastă a C.M.I. demonstrează că: ocuparea unor poziții preponderente în viata politică și socială de către cercurile militare - constituie o primejdie pentru progresul general al societății.

SOSIREA
LA BUDAPESTA 
A DELEGAȚIEI 

DE ACTIVIȘTI Al P.C.R.
BUDAPESTA 24 — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite : Luni seara a sosit la Buda
pesta, la invitația C.C. al P.M.S.U., 
delegația de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul Florea Dumitres
cu, vicepreședinte al Consiliului 
Economic.

La sosirea pe aeroportul Feri- 
hegyi, oaspeții au fost întîmpinați 
de Jozsef Kaplar, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.M.S.U. Au fost 
prezenți, de asemenea, Ion Avram, 
însărcinat' cu afaceri ad-interirn al 
României la Budapesta, și alți re
prezentanți ai ambasadei.

Intervenții de
>

delega Ar români

In Consiliul 
do administrație 

al P.N.U.D.GENEVA 24 — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite : La cea de-a opta sesiune a Consiliului de administrație al P.N.U.D. (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare), în cadrul dezbaterii obiectivelor și principiilor de funcționare a Programului, marți a luat cu- vîntul delegatul român, ambasadorul Nicolae Ecobescu.Vorbitorul a insistat asupra faptului că P.N.U.D. a fost creat pentru a oferi cadrul necesar promovării cooperării internaționale în vederea sprijinirii tuturor țărilor care nu au atins un nivel deplin de dezvoltare, indiferent de zona geografică unde s-ar situa. P.N.U.D. și-ar mări eficiența, ar putea aduce o contribuție valoroasă la instaurarea unui climat de încredere, cooperare și echitate în relațiile internaționale — a spus vorbitorul —' dacă ar dobîndi un caracter pe deplin universal, prin acceptarea participării la acțiunile sale a tuturor țărilor care doresc acest lucru.Delegatul român a propus ca P.N.U.D. să folosească mai larg experiența pe care o acumulează țările care trec, chiar in zilele noastre țifiri1' procesul dezvoltării, prin recrutarea mai multor experți și a-, chizițioparea de echipament tebifiic din aceste țâri.
La Conferința 

internațională a munciiGENEVA 24 (Agerpres). — Luînd cuvîntul pe marginea raportului directorului general al O.I.M., în cadrul dezbaterilor Conferinței internaționale a muncii, delegatul român, Dumitru Păuncscu, s-a ocupat de problema valorificării experienței acumulate de țările industriale, sugerînd să se pună Ia dispoziția țărilor în curs de dezvoltare informații în acest sens. El a propus să se organizeze consfătuiri cu caracter regional, in cadrul cărora să se împărtășească celor interesați din experiența dobîn- dită. Referindu-se la programul și structura Organizației Internaționale a Muncii, vorbitorul a subliniat necesitatea unei mai eficiente colaborări și a renunțării la practicile încă existente de discriminare față de reprezentanții directorilor de întreprinderi din țările , socialiste, practici care dăunează organizației.
Cum este, și firesc, această stare de lucruri a știrnit îngrijorarea serioasă a cercurilor largi ale opiniei publice, inclusiv a unor fruntași ai vieții politice. „Pentru prima oară în istoria țării, scrie în legătură cu aceasta „New York Times", importante forțe din Congres par hotărîte să lupte împotriva mastodontului militar. Sporirea considerabilă a criticilor împotriva poziției militarilor sugerează concluzia că C.M.I. nu mai este considerat drept sacrosant. Acesta este cel mai însemnat element ăl noului Congres". Un alt element este formarea, de către Comitetul pentru relații externe al Senatului a unui subcomitet cu misiunea de a investiga angajamentele militare internaționale ale țării și influența lor asupra politicii externe a Statelor Unite. Totodată, același comitet senatorial a votat recent o rezoluție prin care se cere forurilor executive să nu implice țara în vreun nou angajament extern fără a- probarea expresă a Congresului.Desigur e greu de apreciat în ce măsură această preocupare a unor cercuri ale Congresului are ca scop • să limiteze într-adevăr dezvoltarea C.M.I. sau în ce măsură servește doar câ un paravan pentru liniștirea opiniei publice.Trebuie menționat pe de. altă parte că C.M.I. întîmpină rezistența și altor sectoare ale opiniei publice. Tot mai numeroși sînt oamenii de știință din principalele institute de cercetări și universități avînd contacte cu armata, care s-au declarat împotriva folosirii laboratoarelor pentru cercetări în domeniul militar. Institutul tehnologic din Massachu; setts, spre exemplu, a refuzat să mai accepte noi programe de cercetări din partea armatei. Unele laboratoare au și fost transformate si reprofilate pe cercetări în domeniile poluării atmosferei și desalinizării apei de mare.Lupta pentru neutralizarea influenței complexului militar industrial în societatea contemporană americană se anunță grea și de lungă durată, mai ales că a început într-un stadiu în care C.M;î. are, după cum s-a văzut, ramificații din cele mai extinse.

BERLIN

Adunarea 
mondială 

pentru pace
BERLIN 24. — Corespondentul A- gerpres, Șt. Deju, transmite : Parti- cipanții la Adunarea mondială pentru pace de la Berlin s-au întrunit la 24 iunie în ședința plenară de închidere.în legătură cu problema securității europene, comisia însărcinată cu dezbaterea acestei chestiuni a subliniat principiile de care trebuie să se țină seama pentru atingerea acestui obiectiv; recunoașterea frontierelor e- xistente, recunoașterea celor două state germane, respectarea independenței, suveranității și egalității în drepturi a tuturor statelor, promovarea colaborării economice, desființarea tuturor bazelor militare străine, crearea de zone denuclearizate.Adunarea a salutat inițiativa de a se convoca în luna octombrie 1959 o conferință a reprezentanților opiniei publice europene pe tema securității și colaborării în Europa.Adunarea mondială pentru pace a adoptat o rezoluție de solidaritate cu Vietnamul și un apel în care se spune : „Țelul nostru limpede îl constituie asigurarea — pentru fiecare popor din toate regiunile globului pă- mîntesc — a unei vieți pașnice".„Sîntem convinși că în prezent a crescut rolul popoarelor în rezolvarea problemelor războiului șl păcii — se spune în continuare în ăpel. Acțiunile maselor populare, ale luptătorilor pentru pace au dus la succese importante în lupta împotriva imperialismului.lată de ce dorim ca atît pe plan continental, cit și regional și național, să se multiplice inițiativele în scopul unirii tuturor forțelor care vor să apere eficace pacea și independența politică și economică a popoarelor.Chemăm de urgență toate popoarele, pe toți oamenii de bună credință să lupte împotriva agresiunii și opresiunii sub toate formele.Pe noi ne unește convingerea că o pace durabilă poate deveni o realitate".

agențiile de presa ȘEDINȚE ALE UNOR
COMISII

f r a n s mi t s
Efectivul forțelor armate canadiene va fi redus 

cu 80 000—85 000 de oameni în urmatorii trei ani — a anunțat ministrul canadian al apărării, Leo Cadieux. Această măsură, precum și intenția Canadei de a-și reduce o parte din trupele militare afectate Pactului noid-atlantic fac parte din planul general de revizuire a politicii canadiene de apărare.
La Stockholm a sosit

Nguyen Tho Chan, ambasadorul R.D. Vietnam la Moscova, care va reprezenta concomitent țara sa în Suedia, în urma hotăririi guvernului suedez de a recunoaște R. D. Vietnam. Nguyen Tho Chan a declarat că R. D. Vietnam este gata să stabilească relații diplomatice cu toate țările.
Warren Earl Burger a depus luni jurămîntul în funcția de președinte al Curții Supreme a S.U.A., succedîndu-i astfel lui Earl Warren, care a deținut acest post timp de 16 ani.
Convorbirile oficiale bul- 

garo-algeriene au încePut Ia Alger. Din partea bulgară iau parte Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri, și persoanele care îl însoțesc, iar din partea algeriană — Houari Boumedienne, președintele Consiliului Revoluției, și alte persoane oficiale.
Ministrul comerțului ex

terior ol U.R.S.S., Nikolai Pa- tolicev, a avut o convorbire cu omologul său nord-vietnamez, Pban Anh, care se află la Moscova în drum spre patrie din vizita făcută în R. P. Polonă.
In cadrul colaborării economice și tehnice dintre 

Republica Socialistă România și Republica Populară Mon- 
g01ăr iunie 1969, la Ulan Bator înti-un cadru festiv, a avut loc deschiderea șantierului de construcție a clădirii Circului de Stat. La festivitate au luat parte : D. Maidar, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, T. Punțag- norov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și alte personalități mongole. A fost prezent Sandd loan, ambasadorul României la Ulan Bator.

Noul Consiliu prezidențial al Frontului ds Eliberare 
Națională, care duminică a preluat puterea în Republica Populară a Yemenului de Sud, a numit în funcția de prim-ministru pe Mohammed Aii Haithem, iar pe Sajem1 Aii Rabyee în funcția de președinte al Consiliului prezidențial. Aceste schimbări în conducerea statului sud-yemenit urmează demisiei președintelui Kahtan Mohammed Al Shaabi.

Starea de urgență a fost declarată în Salvador și s-a ordonat mobilizarea rezerviștilor ca urmare a încordării relațiilor cu țara vecină, Honduras. înrăutățirea relațiilor dintre cele două țări s-a produs în urma expulzării din Honduras a 10 000 de cetățeni salvadorieni, în special muncitori agricoli.

Solidaritate frățească 
ds cauza poporului coreean

Popoarele lumii marchează la 25 iunie „Ziua Coreei" in semn de so
lidaritate cu aspirațiile juste și le
gitime ale poporului coreean privind 
retragerea trupelor străine din partea 
de sud a țării și reunificarea pașnică 
a patriei, pe baze democratice.

Se împlinesc 19 ani de la începerea 
războiului din Coreea, în cursul că
ruia poporul coreean s-a ridicat cu 
hotărîre în apărarea patriei sale, a 
opus o admirabilă rezistență agre
siunii imperialiste americane și a 
marionetelor lor din Coreea de sud, 
sprijinită de un mare număr de aliați 
ai S.U.A.. El a demonstrat elocvent 
eroismul și abnegația de care este ca
pabil în zilele noastre un popor ca- re-și apără libertatea, pămîntul pa
triei, cuceririle revoluționare, dreptul 
de a fi stăpînul destinelor sale. In cei 
16 ani care au trecut de la încheierea 
armistițiului, poporul din Republica 
Populară Democrată Coreeană, des- 
fășurînd o vastă muncă construc
tivă, . sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, a obținut reali
zări . remarcabile în dezvoltarea e- 
conomiei și culturii, în ridicarea ni
velului de trai. In prezent, Repu
blica Populară Democrată Coreeană 
înfățișează tabloul unui stat socia
list în plin avînt constructiv, cu o 
industrie în continuu progres. înflo
resc învățământul, știința, arta. Ca
pacitatea de apărare a țării se întă
rește pentru a garanta independența și suveranitatea țării. Încercările im
perialismului de a atenta la marile 
cuceriri ale poporului Republi
cii Populare Democrate Coreene în
tâmpină riposta cuvenită — așa cum 
a arătat și cazul pătrunderii vasului 
spion „Pueblo" în apele teritoriale 
ale R.P.D. Coreene.

In flagrant contrast cu situația din 
R.P.D. Coreeană, Coreea de sud o- 
feră imaginea unei țări aflate sub o- 
cupație militară străină, în care un 
regim de marionete se menține la 
putere prin teroare și represiuni an
tipopulare. Coreea de sud a devenit 
o vastă bază militară, în care ocu- 
panții introduc in continuare armele 
cele mai moderne, în scopuri care 
nu au nimic comun cu interesele po
porului coreean și ale păcii și secu
rității popoarelor. In aceste condiții 
vitrege se intensifică lupta maselor 
populare din Coreea de sud — mun
citori, țărani, intelectuali, studenți —

24 de africani au compă
rut în fața Curții Supreme 
din Grahamstown - Republica Sud-Africană. Potrivit actului de acuzare, ei ar fi inițiat un complot prin care ar fi urmărit să-și instituie controlul asupra orașului. Acuzații sînt membri ai „Poqo“-ului, aripa militantă a Congresului Pan-african, interzis în Africa de Sud.

fî 5-a sesiune a Consi
liului provizoriu ai Federa
ției Emiratelor din Golful 
PerSÎC s_a deschis în capitala Qatarului, Doha. Dezbaterile sînt consacrate examinării unor probleme privind funcționarea principalelor instituții ale Federației și modalitățile de intensificare a cooperării dintre emiratele federalizate.

„Cosmos-287" — un nou satelit artificial al Pămîntului — a fost lansat în Uniunea Sovietică. Aparatele de la bordul satelitului funcționează normal.
Htașotul cultural al Am

basadei Arabiei Saudite la 
Delhi a fost găsit asasinat l<a reședința sa. A fost deschisă o anchetă.

Aproximativ 43 de per
soane, în majoriîate cetă
țeni de culoare, au fost a- 
reState 'un* la charleston (Carolina de sud), în timpul unei manifestații de protest împotriva arestării pastorului Ralph Abernathy, liderul populației de culoare din S.U.A.

pentru lichidarea bazelor militare 
străine și plecarea definitivă a tru
pelor de ocupație, pentru indepen
dență și suveranitate națională, pen
tru crearea unei Coree unificate, 
pașnice și democratice.

Interesele de pace, libertate, ale po
porului coreean concordă cu cele ale 
tuturor popoarelor, ale întregii ome
niri iubitoare de pace, care consideră 
cu tot temeiul menținerea ocupației 
străine în sudul țării drept o seri
oasă sursă de încordare în viața' in
ternațională. La recenta consfătuire 
de la Moscova, partidele comuniste 
și muncitorești participante, au che
mat opinia publică internațională 
să-și manifeste solidaritatea susținută 
și activă cu Republica Populară De
mocrată Coreeană și întregul popor 
coreean ca una din țările și popoarele 
care constituie ținta permanentă a ac
țiunilor agresive ale imperialismului.

De-a lungul anilor — și în mod deosebit în cursul anilor de război —• 
poporul român și-a manifestat o caldă 
simpatie și solidaritate față de lupta 
pentru libertate și independență na
țională a poporului coreean, pentru 
respectarea și traducerea în viață a 
drepturilor sale naționale fun
damentale. între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană se 
dezvoltă în permanență strînse 
relații de prietenie și colaborare, ba
zate pe principiile marxismului și in
ternaționalismului socialist, pe egali
tate în drepturi și întrajutorare to
vărășească. La O.N.U. și în toate îm
prejurările, România sprijină pozi
țiile și inițiativele constructive ale 
R.P.D. Coreene vizînd unificarea paș
nică și democratică a Coreei. Așa 
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „poporul român și poporul coreean sînt legate printr-o prietenie sinceră, prin sentimente de stimă, respect reciproc și solidaritate, în lupta pentru construirea socialismului".

Cu prilejul „Zilei Coreei", poporul 
nostru își manifestă din-nou simpatia 
și solidaritatea cu cauza dreaptă a 
poporului coreean, îi urează din 
toată inima să obțină succese în îm
plinirea năzuințelor fierbinți.;spre u- 
nificarea patriei, spre întărirea pă
cii în Extremul Orient și în lumăa 
întreagă.

Pentru trenspoiULAN BATOR 24 (Agerpres). — La Ulan Bator a avut loc cea de-a 35-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi. La lucrări au luat parte delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, Români- Ungaria și U.R.S.S. dComisia a discutat problemele/, cgate de pregătirea centenarului' ’terii lui V. I.. Lenin și sarcinile carer decurg din hotărîrile celei de-a XXIII-a sesiuni a Consiliului de A- jutor Economic Reciproc și celei’ de-a 41-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R.Comisia a adoptat recomandări privind dezvoltarea transporturilor da mărfuri pe liniile aeriene care leagă, țările membre ale C.A.E.R., perfecționarea colaborării în domeniul folosirii aviației în economia națională, a examinat și a rezolvat o serie de alte probleme ale colaborării economice și tehnico-științifice în domeniul transporturilor.Lucrările comisiei s-au desfășurat îhtr-o atmosferă de prietenie, colaborare și înțelegere reciprocă.
Pentru industria ușoarăPRAGA 24 (Agerpres). — La Brno s-au încheiat lucrările celei de-a 11-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria ușoară.La lucrările ședinței au participat delegațiile țărilor membre — Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger^- mană, Mongolia, Polonia, România» Ungaria și U.R.S.S.La ședință au participat, In calitate de observatori, reprezentanții Pv.P.D. Coreene și Republicii Cuba.în legătură cu hotărîrea celei de-a XXII-a sesiuni a Consiliului de A- jutor Economic Reciproc, precum și a Comitetului Executiv C.A.E.R„ comisia a aprobat planul de activitate, îndreptat șpre adîncirea și dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice a țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul industriei u- șoare, inclusiv problemele specializării și cooperării în producție. :Ls ședință au fost, de asemenea, trasate directivele elaborării pe viito» a proiectelor privind creșterea e'ica- cității activității comisiei.Participanții la ședință au ascultat referatul consacrat celei de-a 20-a aniversări a creării Consiliului de A- jutor Economic Reciproc și au făcut bilanțul colaborării țărilor membre în domeniul industriei ușoare.Comisia a examinat planurile ds perspectivă pe ramuri ale cercetărilor tehnico-științifice în domeniul industriei ușoare, de prelucrare a lemnului și poligrafice pe perioada 1971—1975, care prezintă interes reciproc. în acest sens, comisia a a- doptat recomandări privind înfăptuirea celor mai importante lucrări da cercetări științifice.Au fost, de asemenea, adoptate recomandări corespunzătoare în problemele concrete ale colaborării în domeniul industriei textile, a tricotajelor, confecțiilor, pielăriei, încălțămintei, de prelucrare a lemnului și poligrafiei, pregătite de organela de lucru ale comisiei.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de colaborare reciprocă, frățească.
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