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Ro-

Miercuri, 25 iunie a.c., a avut loc, 
sub președinția tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, ședința Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a examinat și 
aprobat Proiectul de Regulament 
al Frontului Unității Socialiste, 
care cuprinde modul de desfășu
rare a activității Consiliului Na
țional și a consiliilor județene, 
municipale, orășenești și comunale. 
Proiectul de Regulament urmează 
a fi supus dezbaterii viitoarei ple
nare a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

De asemenea, au fost examinate 
și aprobate : propunerile privind

sarcinile ziarului „România liberă 
— cotidian al Frontului Unității 
Socialiste ; informarea cu privire la 
relațiile internaționale ale Frontu
lui Unității Socialiste ; planul de 
activitate al Biroului Executiv pe 
perioada iunie-decembrie 1969 ; 
planul de măsuri privind organi
zarea dezbaterii cu oamenii mun
cii a documentelor Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
mân.

In încheierea ședinței au 
examinate probleme curente 
activității 
Consiliului
Unității Socialiste.

fost 
ale 

Biroului Executiv al 
Național al Frontului

ORȘOVA (corespondentul Scînteii"). — In zona industrială din nordul Orșovei Noi a avut loc ieri inaugurarea instalației de prelucrare a minereurilor nemetalifere din cadrul întreprinderii miniere Orșova. Noua instalație este înzestra'ă cu utilaje moderne, de înaltă tehnicitate, realizate în țară.Cu acest prilej, colectivul întreprinderii a trimis o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicoiae Ceaușescu, în care raportează că în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei, instalația de preparare a minereurilor nemetalifere a fost pusă în funcțiune, cu 5 zile înainte de termen, și se angajează ca prin munca lor să aducă o contribuție sporită la valorificarea superioară a bogățiilor subsolului patriei noastre.
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LA UZINELE „23 AUGUST“ DIN CAPITALA

al agriculturii 
va fi mai bine trasate de partid

valorificat
Nicoiae GIOSAN

președintele Consiliului Superior al Agriculturii

’ nltetuluî Central și pro- ă. irective ale Corigresu- ,ea al Partidului Co- omân — documente ite istorică pentru între- - stabilesc direcțiile de ..cz i- drumul pe care trebuie. gă economia națională în ansamblu și fiecare ramură a acesteia în următorul cincinal, pentru realizarea de noi progrese în toate domeniile de activitate. Documentele acordă o importantă de prim ordin agriculturii, care este chemată să a- sigtire nevoile crescînde de produse agrbtrlimentare ale populației, materii prime pentru industrie și disponibilități pentru export, sporindu-și astfel contribuția la formarea produsului social și a venitului national. Traducerea în viață a prevederilor din proiectul de Directive va contribui Ia crearea unei agriculturi moderne, de mare intensivitate, cu un grad ridicat de concentrare a producției și cu o profilare și specializare corespunzătoare pe ramuri și sectoare. Potrivit proiectului de Directive, în viitorul cincinal producția globală agricolă urmează să crească cu 28—31 la sută față de media anilor 1966—1970. Și de acum înainte cerealele vor deține locul principal în producția agricolă vegetală, ajungînd în 1975 la 17,5—18,5 milioane tone. Producția globală animală va spori, în anii viitorului cincinal, cu 25—28 la sută. Se vor obține, de asemenea, cantități jnai mari de legume, fructe și struguri, se vor îmbunătăți mijloacele de valorificare și prelucrare a acestor produse.Experiența și rezultatele obținute pînă acum au dovedit în mod concludent marele potențial de progres al agriculturii noastre, capacitatea sa de a se dezvolta în pas cu celelalte ramuri ale economiei țării. Acum, cînd facem bilanțul marilor realizări obținute de poporul român în sfertul de veac care a trecut de la eliberarea patriei, se poate face afirmația că cei 20 de ani de agricultură socialistă au confirmat pe deplin justețea politicii partidului nostru. „Putem spune cu îndreptățită mîndrie — sublinia tovarășul Nicoiae Ceaușescu Ia Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, care a avut loc în ianuarie a.c. — că agricultura noastră a parcurs în a- cești 20 de ani perioada istorică de la mica proprietate, care nu asigura nici țărănimii posibilitatea îmbunătățirii vieții, nici dezvoltarea economici naționale, la agricultura mare, socialistă, care s-a dovedit în stare să asigure creșterea bunăstării țărănimii, sporirea contribuției ci la dezvoltarea

avuției naționale, la progresul României pe calea socialismului".Congresul al IX-lea al P.C.R. a a- cordat o atenție deosebită, alături de celelalte ramuri economice, dezvoltării agriculturii, în vederea înfăptuirii Directivelor Congresului al IX-lea, Plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965 a aprobat o serie de măsuri organizatorice menite să creeze cadrul necesar progresului agriculturii, . măsuri care . au pornit de la necesitățile generale . ale construcției socialiste și de la interesele țărănimii cooperatiste, ale întăririi continue a alianței muncitorești țărănești. Paralel cu măsurile luate în direcția dezvoltării în continuare a bazei tehnico-materiale a agriculturii, plenara a hotărît perfectionarea activității Consiliului Superior al Agriculturii, ca o condiție a creșterii rolului organizator al statului în dezvoltarea agriculturii. De asemenea, au fost create uniunile cooperatiste — organe proprii de conducere și îndrumare a cooperativelor agricole.Rezultatele obținute confirmă justețea măsurilor luate de partid în vederea îmbunătățirii conducerii și planificării agriculturii. Bilanțul primilor trei ani ai cincinalului arată că producția globală agricolă este, în medie anuală, cu circa 24 la sută mai mare decît media anilor 1961—1965 și depășește prevederile stabilite în Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. în cei trei ani ai cincinalului, comparativ cu anii. 1963—1965, s-au obținut producții superioare cu 2 milioane tone la cereale, cu 26,4 la sută la legume și 31—35 la sută la sfecla de zahăr, floarea- soarelui și cartofi. De menționat că în acești ani s-au realizat cele mai mari producții medii de grîu și porumb la hectar, iar îh condițiile mai puțin prielnice ale anului 1968 s-au obtinut recolte satisfăcătoare de cereale, iar cele.de floarea-soarelui. cartofi și struguri au fost din cele mai mari consemnate pînă . în prezent. în ultimii ani s-a dezvoltat mult pomicultura și viticultura. Unele succese au fost obținute în creșterea animalelor, sporind efectivele la toate speciile. Rezultatele din zootehnie sînt însă sub posibilitățile reale ale unităților agricole socialiste și condițiilor prielnice de care dispune tara noastră pentru dezvoltarea acestei ramuri de producție. Putem a- firiha deci că anii care au trecut au demonstrat forța și dinamismul a- griculturii noastre socialiste, capacitatea ei de a asigura producții mari și constante.

Secția de motoare a uzinei „23 August" din Capitală. O secție de bază a marii uzine bucureștene, unde, în anii parcurși de la Congresul alIX- lea al partidului, producția s-a dublat. în întîmpinarea celui de-alX- lea Congres al partidului, colectivul secției raportează un bilanț bogat : planul producției globale pe primele cinci luni ale anului în curs a fost depășit cu 5 procente, iar cel al productivității muncii .cu 14,5 la sută ; în prezent, 90 la sută dih producția marfă realizată aici ia drumul multor, țări din Europa, Asia, America de ' Sud.? Relief înd aceste succese, cuvînt.ul fiecăruia din cei care au vorbit la adunarea generală extraordinară a coniuniștilor, consacrată dezbaterii Tezelor C.C. al P.C.R. și proiectului de Directive, a vibrat de 'sentimentele de sinceră adeziune și profund atașament la politica internă și externă a partidului, exprimîrid hotă- rîrea de a-și înscrie la un nivel superior aportul în ansamblul eforturilor întregului popor consacrate înfloririi necontenite a patriei. socialiste.— Am. studiat cu mare atenție fiecare din capitolele documentelor pentru Congresul al X-lea al partidului, spunea tov. Ștefan Biolan, secretarul comitetului de partid din secție. Ideile vin una după alta, ca un torent, cifrele prefigurează viitorul minunat al României, iar prezentul — realizarea cu succes a prevederilor Congresului ai IX-lea — este temelia trainică a acestui viitor. Nu po(i să nu fii mîndru și să nu subscrii la acest măreț program de dezvoltare economică și socială a țării. Invățînd din spiritul exigenței și răspunderii cu care partidul jalonează viitorul țării, sîntem datori să ne sporim anort.ul la creșterea susținută a producției, a randamentului muncii, înlăturînd neajunsurile ce .-'-e mai manifestă în secție prin neres- pectărea disciplinei tehnologice, abaterii de1 la programul de lucru, aprovizionarea defectuoasă ș.a. Sînt minusuri prezente în activitatea noastră

împotriva cărora va trebui să luptăm, creînd o opinie potrivnică rămî- nerilor în urmă.— Exprimîndu-mi acordul deplin cu acest complex program de înflorire a patriei — a spus sudorul Gheorghe Buzescu — țin să relev preocuparea. consecventă.a partidului nostru pentru dezvoltarea unei economii moderne. Sîntem intr-un stadiu cînd, datorită ritmului intens al industrializării socialiste, putem realiza cu forțe proprii modernizarea și dezvoltarea a numeroase sectoare de activitate. Citind proiectul de Directive, am reținut cît de mare este j accentul ' pe care-1 piine . conducerea partidului pe modernizarea transporturilor feroviare, sector în care, alături de alte uzine din țară, ne vom aduce și noi o impor-
Viorel SALĂGEAN

(Continuare în pag. a III-a)
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H Scriitorul — mesager al spirituali
tății poporului li A fi poet patriot 
m Răspuns entuziast freneticei che
mări H Izvor de inspirație pentru o 
literatură profundă, înaripată

Colectivele întreprinderilor miniere au raportat ieri îndeplinirea planului pe semestrul I. In zilele care au mai rămas pînă Ia sfîrșitul lunii iunie, vor fi extrase peste plan circa 200 000 tone cărbune, 6 000 tone fier în ntinereu-marfă, alte importante cantități de produse neferoase și nemetalifere. Potrivit calculelor estimative, valoarea producției peste plan va însuma peste 90 milioane lei.
0 o o o

Imaginea aceasta ar trebui privită din elicopter ; salamandra verde-al.basțră care se culcă la picioarele celor doi sfineși, Negoiul și Moldoveanul, nu poate fi zărită altminteri rata ei mărime, tuită nu poate ochiul biilbat lui indică poziția din care vezi clar panorama și dimensiunile ; reptila asta e un amfibian de proveniență recentă, în stare să trezească cel mai viu interes prin capacitatea de a-și transfera energiile ce)'-sale. E imaginea zoologică pe care mi-o*propune conturul bizar al lacului pe care — de voie, de nevoie — îl fin în cîrcă Munții Făgărașului ; punga de apă proptită în Cheile Argeșului s-a constituit din marele efort omenesc de . a uni rîul-mumă cu un snop de alte rîuri-pîrîuri despletite prin munți (Doamnei, Vîlsanul, Topologul, Lim- pedea, Valea lui Stan, Cernutul. Bradul, Drăghina, Baciu și Dobroneagul), alcătuind astfel marele rezervor de „grîu solar" pe care îl dăm prin morile de electricitate ale rîului Argeș.Spun „morile", pentru că hidrocentralei pe care o hrănește lacul de la Vidraru i s-au adăugat alte două hidrocentrale și i se adaugă, în. aceste ■zile, și fen acești ani, nn șir de lacuri derivate în stare să dea hrană albă altor patrusprezece hidrocentrale mai mici, acoperind spațiul dintre Chei și Pitești, o distantă de cincizeci de kilometri. Cînd — în 1975 — cursiil plin de capricii al acestui rîu interior

în adevă- Nici in- fi. Doar al ceru-

va fi fost amenajat pe de-a întregul, arborele de apă numit Argeș — vă dati seama ? — va deveni un arbore de foc sau, altfel spus, un colan multiplicat în briliante, cu montură diamantină superbă și un echilibru perfect în felul de a împodobi trupul țării ; în „mijlocul" salbei stă diamantul-matcă, dominator prin forța de strălucire, briliant fuit în dublă .cu vîrfurile inegal, avînd tete pentru
masiv, șle- piramidă, trunchiate multe fa- a accen-

realizat Cu fină tăietură la o adîncime de peste o sută de metri in șisturile cristaline ale masivului Cetățuia. Un lift mă coboară în cen- trala-răstoacă unde se domesticesc energiile care se dezghioacă din corpul apelor. ■ Ce văd aici ? O cavernă paralelipipedică de peste 40 000 metri cubi a fost transformată de inteligența umană într-un pa- Atlan- calm spiritlat de scufundată tidă, sugerînd laborios, meditație, fecund. Interiorul universului subpămîntean e ast-
Reportaj de Pop SIM1ON

rtua „focul" pietrei, urmat de șiragul despletit al celor patrusprezece mărgele opalescente de ametist. culoare sugerînd fulgerul electric. Dar să ne apropiem mai mult de această lucrare-bijuterie care este amenajarea hidroenergetică a rîului Argeș ; să luăm colanul în mînă spre a-1 pipăi mărgică cu mărgică.Principala „moară" de lumină a rîului Argeș este Hidrocentrala „Gheorglie Gheorghiu-Dej". Nu-i vom înțelege valoarea, funcțiunile, felul original și dificultatea alcătuirii dacă nu avem o viziune sculpturală asupra ansamblului ; tot ce s-a făcut aici e. fără doar și poate, lucrare de sculptor, dificilă operație în volume, natură croită cu diamantul. Uzina electrică nu se vede cu ochiul liber, e un organism subteran,

fel conceput îneît suprafețele de aluminiu eloxat să sugereze bine lumina ; fagurii laterali iradiază un galben solar, în timp ce tavanul geometrizat cerne o lumină de magneziu. Jos, la. picioarele noastre, patru energice „fuse" (turbine tip Francis cu ax vertical) „torc" fulgerul de lumină cu o repeziciune draconică (energia electrică pe care o produc se cifrează anual în jur de 400 milioane kilowați-oră). Un mare număr de tunele. galerii, culoare, puțuri, canale de fugă sau aductiune, constituite într-un riguros sistem vascular, lucrează pentru această inimă implantată în rocă dură, a- sigurîndu-i pulsul, ritmurile, galopul energetic.Apa cade de sus, din munți , e înmagazinată într-un căuș de piatră al ma-

sivului Făgăraș, lacul montan Vidraru, privit de noi dintr-un unghi vizual care ne-a sugerat reptila lungă de paisprezece kilometri. Cum s-a realizat acest depozit acvatic în relieful montan ? Au fost închise Cheile Argeșului cu un „dop“ de fier-beton trapezoidal, care tine în loc apele ; e barajul în arc de cerc, avînd formă de scut, înalt de' 165 metri și lat de 307 la coronament. Are în structura sa circa o jumătate de milion metri cubi beton și vergele de otel, motiv de a „bara" o masă de apă de o mie de ori mai mare ca volum; raportul de „împotrivire" este de un metru cub fier- beton la 1 000 metri cubi apă activă. Lucrarea se înscrie printre izbînzile de prim ordin ale tehnicii hidroenergetice " ' .scutul de apă despre care vorbim a fost în momentul realizării — ca înălțime — al cincilea baraj în arc din Europa și al nouălea de pe glob. In- 'ginerii constructori au făcut un summum al lucrărilor : la hidrocentrala de pe Argeș s-au săpat circa un milion și jumătate metri cubi (nreponderente fiind excavatiile de subteran, în rocă), s-au turnat peste un milion metri cubi beton și s-a montat un echipament mecanico-elec- tric însumînd 6 300 tone. Sîrit cotele care indică amplitudinea efortului general investit în această lucrare fundamentală, care am fi dorit să-i devină familiară cititorului.

mondiale ;

(Continuare în pag. a IV-a)

Plecarea tovarășului
Paul Niculescu-Mizil
în R. S. F. Iugoslavia

La invitația Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
miercuri seara a plecat în R.S.F. 
Iugoslavia tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C-C. al P.C.R., 
unde va face o vizită de prietenie.

La plecare, în Gara de Nord, se 
aflau tovarășii Virgil Trofin, mem-

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Vlad și Ilie 
Rădulescu, șefi de secție la 
al P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față Iakșa Petrici, 
basadorul R.S.F. Iugoslavia
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

c.c.
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HZI SE DESCHIDE

LA BUCUREȘTI

CONSACRA!

EUROPENE
E3 E5PREȚUL „SINCOPELORRESPONSABILITATE*

■ □aNou! peisaj al țării se asociază, firesc, cu imaginea oamenilor care concep, proiectează, pornind de la schița unui gînd, și realizează virtuala schiță a unui edificiu în devenire. Lor, acestor oameni, le datorăm, în bună măsu.ă, mindretea peisajelor noastre .noi. desfășurate în circumferințele largi ale orașelor și cartierelor albe, lipsite încă de patina vremii, ori urcătoare spre cotele înalte ale uzinelor și întreprinderilor răsărite miraculos acolo unde, mai ieri, nu putea fi vorba decît de o „cotă zero". Acestor oameni, specializați în munca de concepție și proiectare, Ie datorăm laude pentru reușitele lorNi s-a întîmplat, însă, ca și în panorama atît de optimistă a muncii proiectantului — înțeles, după cum se va vedea, mult mai complex decît omul de la planșetă — să întîlnim, uneori, tente nedorite, scăpări din vedere ori goluri în studiu care atrag atenția prin risipa mare pe care o nunte" lioaneCum se produc ele ? Am pornit să întreprindem cî- teva radiografii...Intr-unu] din birouril»

Băncii de Investiții am găsit niște fișe purtînd antetul unor ministere, fișe prin care se arăta că, în cazul unor obiective industriale (unele mai mari, altele mai mici), cu sumele investite în construcție s-a procedat cam așa cum te-ai duce cu o floare în nisipurile Sanarei și ai planta-o fără să te gîndești că încă de a

Mașini și menționa că la UREMOAS-București s-a construit o secție de e- chipament metalic pentru armături neferoase (broaș- . te. pentru uși, cremoane etc), secție care aproape 6 ani n-a lucrat decît cu 40 la sută din capacitate, anul trecut reușind să a- tingă abia 60 la sută. Motivul ?
ancheta socială

pot produce. „Amă- care valorează mi-

doua zi o vei găsi veștejită' Prima reacție a fost ceacum pla ?sipă caz ;în alt caz) „Priviți și dumneavoastră motivările respectivelor ministere. Gîn- direa proastă din faza proiectării. ea se află la originea acestor pierderi !“. ne-a spus examinatorul circulației corecte a nantelor statului.Una dintre fișe purta semnele Ministerului dustriei Construcțiilor

firească : Bine, dar s-a putut întîm- (din fișe reieșea : ri- 7,5 milioane într-un aproape 70 milioane.

fi-in- In- de

a fost întrebatEduard general
— Nu este nevoie de produsele ei.— Atunci de ce construită ? l-am pe tovarășul ing. Ulmanu, director în M.I.C.M.— Întrebarea aceasta s-a mai pus. S-au făcut diferite analize tehnice...— Numai tehnice ? Ne-ar interesa dacă s-a stabilit și responsabilitatea pentru banii investiți fără rost...— Nu, asta nu s-a făcut. • Responsabilitatea erorii n-o veți găsi însă la noi. M I.C.M. a preluat fabrica și duce ponoasele... Vă pot oferi studiul tehnico-econo-

mic pe baza căruia s-a susținut finanțarea investiției. Este semnat de un colectiv de specialiști pro- iectanti.Am cercetat acest studiu. L-am găsit și pe tovarășul care a semnat, în calitate de inginer-șef, din partea proiectantului: tovarășulL. Zaharia, de la 1PIMPC.— Trebuie să vă arăt — ne-a argumentat — că proiect se realizează proiectanți. dai’ pe unei teme dată de cineva, în cazul de Ministerul Industriei Construcțiilor. Ceea ce pot să vă spun este că noi am construit o fabrică bună.Intr-adevăr, tovarășul director general Ulmanu confirmă acest lucru : n-are de reproșat secției de armături de la UREMOAS decît aceea că, într-o bună măsură, este absolut inutilă... Totuși, dacă este vorba de responsabilități, proiectantul pare să fi gîn- dit bine : i s-a dat o sarcină și s-a străduit s-o îndeplinească cu corectitudine. „Sincopa de responsabilitate" se află, în acest caz, în capitolul motivării asupra necesității construcției. Iată, redat pe scurt, acest capitol :La data aceea (1962). armăturile neferoase pentru

un de baza către fată

uși, ferestre, mobilă etc. se lucrau în trei întreprinderi mai mici : una la Arad, alta la Oradea și alta la Cluj. Toate trei, coordonate de Ministerul Industriei Construcțiilor, produceau 1100 tone din necesarul de 1 300 tone. Deci, pentru cea mai mare parte existau posibilități de producere. la care se adauga un minus de 200 tone, care se importau. Ce s-a gîndit M.I.C. ? Să... dărîme două dintre fabricile existente, să reprofileze alta și... să construiască una nouă, în stare să producă laolaltă toate cele 1 300 tone armături. Frumos. Fabrică mare (în loc de fabrici măi... mici !), fabrică nouă (în loc de fabrici mai... vechi I). Un volum de adrese, cereri, justificări s-a consumat pînă a obține banii (valută convertibilă): de'e- gatiî au plecat în străinătate, treaba s-a făcut și, abia la sfîrșit, s-a aflat (bineînțeles, cu surprindere !) că la ora aceea chiar, ceea ce se cerea nu mai erau produsele de mare serie în care este
Eugen FLORESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Azi încep la București — sub auspiciile Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale din România (A.D.I.R.I.) — lucrările colocviului internațional cu tema : „Dezvoltarea cooperării între statele europene — premisă a stabilirii unui climat de pace și securitate în Europa". După cum s-a anunțat, la a- ceastă reuniune au fost invitate un număr important de personalități politice, reputați specialiști în drept și relații internaționale, parlamentari și ziariști din diferite țări ale Europei și de pe alte continente.Inițiativa A.D.I.R.I. de a organiza această întîlâire la București se înscrie pe linia eforturilor constante ale țării noastre îndreptate spre însănătoșirea atmosferei politice în Europa, spre înlăturarea surselor de încordare, spre dezvoltarea colaborării între toate statele, ca o premisă a înfăptuirii dezideratului vital care este securitatea europeană. Militind în spiritul Declarației de la București și al recentului Apel al statelor membre ale Tratatului de la Varșovia pentru convocarea Conferinței europene, țara noastră consideră, după cum se știe, că pentru înfăptuirea a- cestui obiectiv sînt necesari noi pași în direcția destinderii, contacte largi și convorbiri atît între” reprezentanții state’or, cît și între exponenții diferitelor curente ale opiniei publice.Particinarea largă la colocviul inițiat de A.D.I.R.I., ecoul pe care acesta l-a st'rnit în cercurile largi ale specialiștilor învederează utilitatea si oportunitatea sa în contextul la-g al preocupărilor generale spre destindere și securitate pe continent și în întreaga lume. Dorim succes lucrărilor acestei reuniuni Internaționale !
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DatiniStrămoșești9 9în fiecare an, în nopțile spre 
24 și 29 iunie, de sînziene, lo
cuitorii comunei Vișeul de Jos 
(cu peste cinci mii de suflete) 
practică un vechi obicei strămoșesc, moștenit de la daci. Este 
vorba de „Serbarea făcliilor" 
(sau lujhițelor). Participă feciorii 
între 1 și 25 de ani și fetele și 
nevestele între 15 și 25 de ani. 
Pe vîrfurile dealurilor și 
malul Vișeului, grupuri de 
ciori aprind „feterele" și le 
vîrtesc deasupra capului, 
timp ce fetele, aprinzînd cite 
foc la fiecare răspîntie, pe uli
țele satului, sar peste el, după 
care se încinge hora nocturnă, 
luminată de flăcări. Astfel se 
leagă prietenii și adeseori că
sătorii. Anul acesta, cite se vor 
mai încheia ?

pe 
fe- 
în- 
în 

un

Caiauade aurNoi, țăranii din Plugova (Ca- raș-Severin), adunați la poteo- văria din Mehadia, încercăm să batem fierul cît e cald, între- bînd respectuos pe reprezentanții industriei și comerțului : Cu ce ne sfătuiți să potcovim caii ? Că nu găsești caiele nici să-ți bați în talpă I E drept, se găsesc pe la diferiți speculanți, dar la prețuri piperate, de parcă ar fi de aur. Nu putem lucra cu animale nepotcovite. Și, ca să umblăm după cai morți, să le luăm potcoavele, nu-i nici o treabă 1 Ce să facem ? Cu pioneze o ține ? în așteptarea sfatului dv. de specialiști, ne a- dunăm zilnic la potcovărie, cu caii de căpăstru. Di, Mu'rgule !Unde ești
9Chimîtă ?Abia reîntors acasă după ce 

ispășise o condamnare de 4 ani 
și șase luni, Mircea Gelmarea- 
nu, fiul lui Gheorghe și Floarea, 
născut la 2 februarie 1932 în O- 
răștie, a dispărut de la domi
ciliu. Motivul ? încearcă să se 
sustragă de la acoperirea pre
judiciului de 56 045 lei, cauzat 
cooperativei de consum din O- 
răștie, unde lucrase mai înainte. 
Insă n-are unde să fugă — pă- 
mîntul e rotund. Identificîndu-l, 
veți demonstra încă o dată că 
individul certat cu legea nu gă
sește nicăieri sprijin și îngă
duință.

Scriam acum două zile, la a- ceastă rubrică, neclară a unui copilPopa — de la ,Casa de copii din Roman, care a .fost abandonată pe cînd era în vîrstă de o lună. Un telefon primit din partea circumscripției 17 de miliție din Capitală ne informează că ieri a fost depistată Elena Popa, din comuna Moldoveni (Neamț), „mama" micuței Viorica. Cetățenii care și-au exprimat dorința de a o înfia pe fetiță se pot a- dresa Inspectoratului Miliției Municipiului București, unde se găsește în cercetare „mama" copilului.

despre situația-Viorica

Crearea în țara noastră, în ultimele două decenii, a unei largi rețele de instituții stomatologice de tip ambulator și staționar constituie o realizare deosebit de importantă pe plan sanitar. Astfel, pentrtr prima oară în istojia medicinii românești se poate vorbi astăzi de o a-, sistență stomatologică bazată pe criterii științifice, deservită de un corp de medici pregătiți în facultăți de specialitate (la București, Iași, Cluj, Tg. Mureș, Timișoara) și de tehnicieni dentari calificați. Baza materială a asistenței stomatologice numără, ia ora actuală, aproximativ 250 servicii de stomatologie in policlinici și în centre stomatologice urbane, 450 de cabinete în mediul rural și 200 de cabinete în școli, a căror menire este depistarea cariilor dentare în fază incipientă și asanarea acestora S-au produs îmbunătățiri și în ceea ce privește fondul de cadre : în- cepînd din anul 1967, numărul absolvenților facultăților de stomatologie a crescut de la 150 la 450 — ritm care este necesar să fie menținut pînă în anul 1980. în același timp a crescut și capacitatea școlilor tehnice sanitare : ele sînt absolvite, anual, de circa 400 de tehnicieni dentari, fată de 200 în 1967.Nu putem trece cu vederea nici eforturile depuse de specialiștii noștri pentru dezvoltarea industriei de a- paratură și instrumentar românesc, necesare intervențiilor stomatologice ; fabricăm unituri dentare moderne (Dentior), fotolii telescop, aparate Rontgen dentare, aparate de sudat vipla, motoare de prelucrat. de lustruit, aliaje dentare, cimenturi, acrilate. materiale abrazive etc.Recent, Ministerul Sănătății a luat o serie de măsuri menite să ducă la modernizarea unităților stomatologice, la înființarea de noi cabinete pentru a- dulți și copii în policlinici si școli și. mai ales, în mediul rural, la o mai bună organizare și funcționalitate a acestor servicii de mare importanță pentru starea de sănătate a populației.Din largul evantai de probleme înscrise pe a- genda stomatologilor noștri am reținut în special ideea reconsiderării stomatologiei în cadru] măsi’r'lnr de perfecționare a asistentei medicale în țara noastră. în acest context se e- vidențiază necesitatea imperioasă a unor îmbunătățiri pe plin organizatoric pornind, în primul rînd, de la asigurarea unei mai echitabile distribuiri a forțelor medicale și sanitare de specialitate.Terenul oferă, în acest sens, un bogat material. Iată, de pildă, în Craiova. La vechiul centru stomatologic din strada Brestei o afluență covîrșitoare de pacient!, nevoiți să piardă ore îp șir pentru un tratament, o intervenție chirurgicală sau pentru un simplu consult. Altfel stăteau l"c n- rile în noul și modernul centru stomatologic din cartierul Brazda lui Novac ; dacă am spune că aici „batea vîntul". am exagera; în. orice caz. în multe cabinete medicii din tura de dimineață „somau". O situație asemănătoare la Iași : în noua policlinică, la. ora Ia care am fost noi. am întîlnit doar un singur pacient 1 în schimb, la Policlinica industrială. serviciul de stomatologie era suprasolicitat. La Policlinica din Tg. Jiu, pacienta M.D. a trebuit, din cauza afluxului de solicitanti, să bată în fiecare zi, timp de ? săp-

tămînă, drumurile pentru o extracție.Am supus aceste constatări dr. Teodor Nieolau, din Ministerul Sănătății, care ne-a prezentat un tablou al situației cadrelor de medici stomatologi pe țară. Am reținut astfel că în București avem un medic stomatolog la 2 000 de locuitori ; pentru rural, în județul Botoșani se numără unul la 97 500 1 în județul Olt — 1 la 37 000. în Mehedinți — 1 la 53 000, în timp ce la Brașov'— 1 la 6 400 etc. Ni s-a explicat că variația se datorează vechii împărțiri administrative a țării, că fostele regiuni s-au preocupat mai

nicieni etc.). în cele mai multe locuri, medicul stomatolog, în ioc să se dedice intervențiilor propriu-zise, se vede obligat să-și irosească vremea cu pregătirea materialului de tratament (relatările medicilor craioveni) ; o a treia cauză este calitatea deficitară a unor materiale sau lipsa lor, provocată de o aprovizionare neritmică. Dar, aceste neajunsuri, de altfel remediabile în viitor — după cum ne-a asigurat reprezentantul Ministerului Sănătății — par neglijabile în raport cu alte anomalii existente în sistemul de organizare a asistentei stomatologice. La Iași, de pildă, unde asistenta stomatolo-

în mică măsură, și aceasta în interiorul aceluiași oraș, al aceluiași județ (la Craiova, aceeași situație).Ar mai fi multe de spus, pe tema utilizării judicioase a cadrelor de medici stomatologi, despre raportul inegal care există între aceste cadre și personalul auxiliar. Am reținut însă în mod special dorința exprimată de majoritatea interlocutorilor noștri de a se renunța, mai ales în orașele mari, la existența unor cabinete izolate, care nu dau prea mare randament.. .„Cerințele terapeuticii moderne, ne-a spus prof. dr. Gh. Timoșca, decanul Facultății de stomatologie din Iași — a-

CARIILE ASISTENȚEI
STOMATOLOGICE

SÎNT INTRATABILE?
ales de asigurarea cu cadre a centrelor mari. Expri- mindu-ne nedumerirea, ni s-a răspuns că ministerul n-a avut în vedere un ciclu perfect de înființare a centrelor stomatologice in o- rașele mici, dar că situația se va remedia în perioada... 1970—1980 !Specialiștii din rețea ne-au relatat că neajunsurile sînt generate, dimpotrivă.. de viziunea, neștiin- țifică ce mai prezidează la înființarea cabineteloi- stomatologice noi (prof. dr. Gh. Timoșca) ; ele se organizează în funcție de absolvenții noi repartizați fiecărui județ (ceea ce poate că n-ar fi rău dacă s-ar urmări ca aceștia să-și și ia posturile în primire) sau în raport cu uniturile dentare repartizate anual... Este o optică care nu tine seama decît pe hîrtie de cel mai esențial criteriu : nevoile populației, realitatea fiind. de mu te. ori. in contradicție cu cele stabilite. Este adevărat că un cabinet stomatologic nu nocfe ființa fără medic si f”ră instrumentar. Dar ‘corelarea între acești factori și nevoile reale ale populației trebuie operată la timpul potrivit.Or, în momentul în care se pune problema unei mai mari accesibilități a populației la asistenta stomatologică. cînd creșterea continuă a condițiilor de viață este însoțită de o creștere a solicitării celot. mai diverse categorii ale oamenilor muncii către medic, funcționalitatea slabă a unor servicii stomatologice se explică tocmai prin asemenea defecțiuni Interlocutorii noștri au fost unanimi în a considera că. în momentul de fată, randamentul acestor servicii și cabinete (mai ales din categoria celor recent înființate !) este foarte scăzut, sub posibilitățile reale. Fenomenul are diverse cauze și anume : folosirea , nera- tională a timpului de lucru ai medicului stomatolog, datorită uneori amplasării ne.iudicioase a aparaturii și a instalațiilor sanitare (este cazul centrului nou din Tîrgu-Jiu). alteori insuficienței personalului auxiliar calificat (surori, teh

ancheta 
medicală

gică beneficiază de aportul specialiștilor din Facultatea de stomatologie. Policlinica industrială — unitate Care dispune de 8 locuri de muncă, nu funcționează decît cu un randament de 5C ia sută. în__ -schimb,la noua policlinică orășenească din același oraș, randamentul scăzut al uni- turilor dentare se explică prin faptul că, deși este vorba de o mare unitate ambulatorie, instalată în- tr-o clădire modernă (construită după cele mai înalte exigente), nu s-a prevăzut o încăpere pentru... laboratorul de tehnică dentară ! Medicii ieșeni au solicitat în repetate rînduri împlinirea acestui deziderat, dar normele în vigoare nu permit modificări interioare la o construcție nouă timp de trei ani. lată de, ce la 14 locuri de lucru (7 unituri dentare) se înregistrează zilnic doar cîte 3—4 pa- cienți de medic. Este o a- devărată risipă de cadre și de aparatură medicală costisitoare. Asemenea cazuri ilustrează cit se poate de concret de ce unele cabinete sint supraaglomerate, iar altele nu sînt folosite decît

testă existența de cabinete și servicii stomatologice pe lingă și în cadrul marilor unități spitalicești (unul dintre cele mai mari spitale din Iași — Spitalul de adulți dr. C. I. Parhon, nu are un asemenea cabinet) ; în modul acesta, se va putea, în cazul unui bolnav de reumatism de pildă, depista și asana focarul infecției dentare"...O funcționalitate sporită poate aduce — după cum ne-au relatat cei interesați — în unitățile mari, existența unor asa-numite cabinete de triaj (filtru), prin intermediul cărora »e poate realiza cu succes repartizarea pacienților pe medici, programarea lor la ore fixe, rezolvarea asistentei protetice. Asemenea cabinete există în noile centre recent construite, ca de pildă la Craiova. Ne întrebăm însă cum se face că în unele unități se lucrează într-un ritm relaxat. iar în altele, un pacient este obligat să aștepte ore. dacă nu chiar zile în sir pentru un tratament ?Dr. .Iustin Mihăescu, responsabilul problemelor de stomatologie pe județul Dolj, ne-a explicat că situația se datorează faptului că populația Oaiovef nu a aflat. încă de existența noului centru I Așa să fie oare ?

Din aceste constatări se desprind o serie de probleme. Le înregistrăm aici în ordinea în care ne-au fost sugerate de cei în cauză : prima categorie de astfel de probleme se referă la respectarea indicilor de asigurare a județelor cu cadre medicale, cu surori și tehnicieni dentari; repartizarea noilor absolvenți să se facă cu prioritate în județele deficitare, încadrate sub normativ. O asemenea operație trebuie corelată cu o distribuire e- gală a uniturilor dentare — în rfjirt cu condițiile tehnice «de instalare — în acele județe (Botoșani, Dolj, Bistrița-Năsăud, Olt, Mehedinți, care duc linsă de asemenea aparate. Dar, cele mai profitabile transferuri de cadre. în acest sens, se pot face în interiorul fiecărui județ, de la o unitate la alta, prin detașări de cadre sau printr-un program de lucru dirijat, acolo unde solicitările populației sînt mai numeroase.Am reținut, de asemenea, ideea . unei perfecționări profesionale permanente (ea se face sporadic .și, mai a- les, pentru stomatologii din mediul, urban) prin instruiri periodice, cursuri de instructaj la nivelul județelor. schimburi de experiență. Asemenea forme de perfecționare sînt necesare în cazul medicilor care lucrează izolat, în cabinete de întreprindere, circumscripții sanitare urbane sau rurale și ele trebuie să aibă în vedere si personalul auxiliai- (tehnicieni dentari, surori medicale etc).în ce privește baza materială a, stomatologiei, interlocutorii noștri au subliniat faptul că una din Cele mai importante operații — amenajarea spațiilor acordate cabinetelor, 'a laboratoarelor de tehnică dentară — nu trebuie să fie lăsată ]a bunul plac al fiecăruia : este nevoie, mai ales în cazul noilor centre, de o reglementare și o normare științifică a fiecărui metru pătrat existent în unitățile stomatologice, pentru a se evita cheltuieli inutile și îndeosebi proasta funcționalitate. De asemenea. producerea unor materiale dentare de mai bună calitate ar putea constitui un obiectiv de- seamă în activitatea industriei noastre chimice, ca si un flux continuu și eficient al circulației acestora spre uni- tăBle beneficiare.în balanța acestor deziderate. credem că nu trebuie să neglijăm ne cel mai important, si anume orientarea cu precădere a stomatologiei românești spre ac’iuni nrofi)acti.~e de mi'.să. utiJizmdu-se în acest scon toate căile noc!hile. de la educația sanitară în scoli la controlul oeriodi'’ al sa- I lariăt'ior la locul de mun- i că. nrin rețeaua d" cabinete I stomatologice de întreprin- I dere.
G. CONSTANTIN

Mai căutati
9

>pe „cineva" 9

Creduli mai sînt unii! Și 
corecți. Caută să obțină pe 
lăturalnice ceea ce nu pot — și pe drept nu pot — să obțină le
gal. Ei oferă unor persoane du
bioase mari sume de bani, pen
tru „aranjamente". Iată un caz. 
Carolina Balint, în vîrstă de 55 
de ani, din Sighișoara, se ofe
rea să ajute diverși cetățeni în 
rezolvarea unor probleme per
sonale. Pretindea, în schimb, 
„onorarii". Intr-un timp scurt, 
găsind destui naivi, a „colectat" 
peste 200 000 leiI Acum se află 
în cercetare la organul de pro
curatură, pentru escrocherie și 
trafic de influență. Mult a luat, 
multt va primi — există în toate 
o regulă a proporției. Dar cei 
cu naivitatea în traistă, ce con
cluzii vor trage ? Au din ce !

in- 
căi

Si-a făcut-o
9cu mina luiZilele trecute,: un lucrător de miliție din județul Argeș îl ancheta pe Gheorghe Pîrvu — fost brigadier la ocolul Silvic Cot- meana. Fiind autorul unei fraude cu lemne, individul respectiv era întrebat despre... dedesubturile afacerii. Cum, necum.1 pentru a-și demonstra nevinovăția, el, Pîrvu, a întins anchetatorului un plic cu... 10 000 lei, spre a-i îndulci dosarul. Banii au fost preluați de un procuror dinainte avertizat, care se găsea în a- propiere. Acum se aplică pro-' verbul „Unde dai și unde crapă" — pentru că în loc de îndulcirea dosarului, a obținut efectul contrar. Amară învățătură 1

cu
„Scînteii'

Rubrică redactată de
Stefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

(Urmare din pag. I)specializată secția URE- MOAS-ului și că, dimpotrivă, se bucură de o bună primire tocmai produsele de la Arad, Oradea etc. Doar această „mică" eroare, și iată utilaje valorînd zeci de milioane înghețate pur și simplu pe un cîmp de la marginea Bucureștilor.După un șir de tatonări, l-am aflat pe tovarășul care, avînd sarcini directe la data respectivă în proiectarea și achiziționarea fabricii, ar putea să lămurească. în deplină Cunoștință de cauză, situația : tovarășul Gh. Nistor, pe atunci director, actualmente secretar general al Ministerului Industriei Construcțiilor. Interlocutorul nostru susține că aceste „în- tîmplări" sînt de înțeles. Pe baza cărui raționament ? Iată care : o industrie nouă presupune riscul. Și apoi, nu mai poate fi judecată acum gîndirea tehnică de acum șapte ani. în concluzie, nimeni n-are vreo răspundere în această treabă. Să uităm, deci, cele 70 de milioane, să ne gîn- dim la altceva.Sîntem de altă părere. Risc ? Da, acolo unde a- pare o ramură cu totul nouă, o inovație excepțională. Gîndire care se învechește, fapt ce trebuie înțeles ? Da, atunci cînd într-adevăr este vorba de o gîndire nouă care depășește tehnica mai veche. Dar care este situația, aici, la fabrica de broaște pentru uși și foreibere ? Care este tehnica „nouă" care a apărut peste noapte și care ne-a întors de fapt, Învechea făbricuță din Arad ?— Cum putem să dăm vina, în acest caz. pe depășirea gîndirii de acum șapte ani ?— Vina, a conchis tovarășul Gh. Nistor. este că nu s-au mai demolat fabricile de la Arad 'și Oradea Dacă se demolau nu mai era nici o problemă.— Pe baza cărei argumentații s-a propus demolarea fabricilor de la Arad și Oradea, din moment ce ele produc și azi, ba s-au ma! și dezvoltat între timp 7

Asta dovedește că nu erau tocmai de lepădat.— .Batea vîntul demolărilor.„Vîntul demolărilor ?“ In ce ne privește, mărturisim că n-ani auzit de un asemenea „vînt"; dimpotrivă, știm de mulți, mulți ani că astfel de tendințe erau combătute. Și. indiferent de orice tendințe, nu erau oare specialiștii Ministerului Industriei Con-

aduse nu pot acoperi realitatea : ușurința cu care s-a încălcat o lege care prevede ca nici o investiție să nu înceapă fără a se gîndi bine proiectul, fără a se cintări temeinic eficacitatea sa economică.O altă mentalitate, profund dăunătoare, este „filozofia" grandomană, potrivit căreia niște milioane, acolo, nu reprezintă mai nimic față de

— Nu pot fi de acord cu o asemenea interpretare falimentară a răspunderilor, argumenta, în legătură cu faptul de mai sus, tovarășul inginer Titus Sburlan, director tehnic în același minister.— în cazul prizei de aer de la Turnu-Măgurele socotiți că .există niște vino- vați ?— Firește că există.Am aflat, după o anume

însemnări despre
n a

aprovizionarea

Cerințele și exigențele sporite al« cumpărătorilor de la sate sînt strîiis legate de transformările - social-eco- nomice petrecute în viața țăranilor cooperatori, o urmare firească a întăririi și dezvoltării cooperativelor agricole de producție, a sporirii puterii de cumpărare a membrilor lor. Creșterea cererii de mărfuri, categoriile de produse spre care se îndreaptă această cerere alcătuiesc imaginea exactă a exigențelor actuale ale cumpărătorului din mediul rural, în satele județului Iași, prin rețeaua cooperației de consum s-au vîndut, în cursul anului trecut, de 2,1 ori mai multe mărfuri alimentare și nealimentare decît în 1960. O pondere însemnată au bunurile de folosință îndelungată : 2 200 aparate de radio, 700 televizoare, 850 mașini de cusut, 1 530 biciclete, 4 600 de ceasuri, mobilă în valoare de 13 500 000 lei etc. La toate acestea se adaugă cantități însemnate de produse achiziționate de săteni de la magazinele orășenești. Este evidentă apropierea struc
turii cererii populației sătești de a- 
ceea din mediul urban.în condițiile desfacerii unor cantități sporite de mărfuri, se pune întrebarea dacă cooperația de consum de pe teritoriul județului Iași și-a concentrat, în suficientă măsură, a- tenția asupra dezvoltării și modernizării rețelei de desfacere, a extinderii formelor avansate de comerț etc.în anul 1968 au intrat în circuitul comercial două noi complexe (cu etaj) în comunele Sipote și Belcești, 2 magazine universale cu bufete la To- mești și Suhuleț, un laborator de cofetărie la Podu Iloaiei, o unitate turistică — „Stîna Poienii” — în comuna Schitu Duca, un tronson pentru prestări de.servicii la Tg. Frumos. în același timp, au fost modernizate și înzestrate cu mobilier și utilaje mai mult de 20 din unitățile existente. „Si în acest an volumul investițiilor este ridicat — ne-a declarat tovarășul Sabin Niculescu, președintele U.J.C.C.—Iași. El se ridică la peste 9 milioane lei. Se construiesc un complet turistic (la Mi- clăușeni), brutării, complexe comerciale cu etaj și magazine universale etc. Se urmărește, în același t.imD, înzestrarea magazinelor cu utilaje moderne, iar a unităților de alimentație publică cu utilaje frigorifice, îneît să se creeze condiții cît mai bune de prezentare și păstrare a mărfurilor. Va continua, de asemenea, acțiunea de modernizare a comerțului la sate prin introducerea și extinderea unor metode rapide de deservire : 13 magazine vor funcționa pe bază de autoservire, iar în 93 de unități și raioane urmează să se aplice expunerea deschisă a mărfurilor, Vom organiza, ca și pînă acum, expoziții cu vînzare care, pe lingă faptul că stimulează desfacerea mărfurilor, sînt și un sondaj ai cerințelor cumpărătorilor".Fără îndoială, baza materială a comerțului în mediul rural s-a dezvoltat mult. Aceasta se reflectă în crearea unor condiții mai bune de aprovizionare a populației. Nu putem însă trece cu vederea faptul că, în pofida eforturilor evidente făcute în ultima vreme de cooperația de consum ieșeană, continuă să se manifeste încă numeroase carențe. Un raid întreprins zilele acestea prin satele și comunele județului _ne-a dat posibilitatea să constatăm că investirea unor sume importante nu poate rezolva, ea singură, problema aprovizionării populației, că nu . în .toate localitățile este conjugată inițiativa cu spiritul gospodăresc în vederea asigurării unei maxime eficiente a acestor investiții.

Se ridică, în primul rînd, probleme 
legate de organizarea procesului de 
desfacere. Deși prezintă avantaje deosebite, aprovizionarea magazinelor

înainte de a se trece la construcție, atunci cînd se discuta avizarea proiectului ?— Ba da, dar nu am fost etr acela care am avizat. Era normal ca întrebarea s-o pună chiar cei ce urmau să întrețină priza, conducerea Combinatului de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele.Fapt este că s-a produs o situație ciudată : după ce a

PREȚUL „SINCOPELOR
DE RESPONSABILITATE"...

strucțiilor cei chemați să măsoare de zece ori și să taie o dată, dat fiind vorba de alocarea din bugetul statului a unei sume atît de mari ? Pînă și un ne- specialist se poate întreba în ce fel au fost gîn- dite aceste planuri, fără să se fi făcut măcar socoteala că, dacă dintr-un necesar de 1 300 tone produse, exista deja capacitatea producerii a' 1 100, este o gravă eroare fie măcar și să nu ții seama că în localitățile respective existau cadrele necesare, calificate, cu vechime în muncă, cu domicilii stabile, cu condiții de viață și că este o risipă absolut inutilă să „uiți" de existenta acestor cadre tri- mițîndu-le în alte munci, si în schimb să te apuci să califici altele. în altă parte, cu noi cheltuieli și dificultăți. Dovadă că și atît cît a avut cerințe, secția de la UREMOAS (o adevărată fabrică, de fapt) a lucrat slab calitativ, mai multi ani.Drept răspuns la aceste întrebări ni s-a oferit putința de a mai cerceta niște... date. Le putem cerceta, bineînțeles. Dar banii s-au dus. Orice justificări

multele miliarde pe care le investim. In cazul unora, faptul că țara întreagă este o vastă construcție se transformă într-o adevărată „bază teoretică" pentru susținerea unor asemenea năstrușnice teorii. La Ministerul Industriei Chimice doi toVarăși (directori, și independent unu) de altul) întrebați de noi despre u- nele pierderi nejustificate legate de proiectarea și construirea prizei de aer de la Combinatul din Turnu- Măgurele, ne-au făcut demonstrații „cu creionul în mină", că o eroare de șapte milioane și jumătate ’a proiectul de ansamblu aJ unui asemenea combinat înseamnă „mai puțin decit răspunderea unui muncitor care strică o piesă dlntr-o sută, efectuate la strung" (?!) Ciudata părere a cobb- rîrii răspunderilor izvorăște dintr-o filozofie a obligațiilor întoarsă cu capul în jos: „Dumneata răspunzi de o sută de ace. eu răspund de o sută de milioane: dacă dumneata poți pierde un ac. eu pot pierde un milion, fiindcă am pricinuit o pagubă e- ga’ă — numai de 1 la sută..."

investigație, că în concepția unor tovarăși din Ministerul Industriei Chimice răspunderea aparține proiectantului (I.P.R.A.N.). dar că s-a căutat o soluție, azi problema fiind încheiată. Că nu mai este cazul s-o luăm în discuție...— Dacă vorbim de răspunderile morale, dimpotrivă. ne-a răspuns ing. Ni- colae Popovicî. director tehnic al I.P.R.A.N. Fiindcă lucrurile stau altfel. Noi am propus două soluții de construire a acestei prize. Ministerul a ales-o pe cea mai economică — priza verticală. Preluînd construcția, beneficiarul nu s-a preocupat însă s-o și întrețină, adică s-o vopsească o dată pe an cu o soluție specială. rezistentă la mediul coroziv în care se află...Deci. conform părerii proiectantului, vina este , a beneficiarului.— Dar nu i-ați întrebat pe tovarășii de la I.P.R A.N de ce n-au prezentat si soluția acestei vopsiri ? Cum să ne urcăm la 176 m. înălțime ? (director Dinu, din M. I. Ch.).— Nu, nu i-am întrebat. Nu era însă cazul ca dv.. ca beneficiari, s-o fi făcut,

fost de acord cu construirea unei prize verticale, a- celași beneficiar s-a luptat apoi s-o... demoleze. în cele din urmă — întrucît s-ar fi pus direct problema răspunderii față de această practică păgubitoare — a fost însărcinată o comisie care să „studieze", totuși printr-o „ajustare" tehnică (alți bani !), posibilitatea menținerii construcției pe verticală. Acest joc de-a răspunderea între proiectant și beneficiar demonstrează limpede Ia ce consecințe se ajunge cînd gîndirea este eclipsată de o atitudine superficială față de interesele economiei naționale, cind își face loc mentalitatea „inevitabilei pagube". Să nu uităm însă că, așa cum se arată în proiectul de Directive ale Congresului ■ al X lea, „din partea proiec- tnnților. beneficiarilor constructorilor, se cere o înaltă responsabilitate în gospodărirea fondurilor considerabile ce se alocă pentru investiții și o preocupare susținută ca ele să dea în cel mai scurt timp efectele economice scontate".In foarte multe locuri ni

s-a pus problema răspunderii juridice a omului care lucrează cu valori importante și care, printr-o simplă „pană de gîndire" poate risipi- sume atît de mari. Nu este vorba de cazurile în care se asumă'.un risc conștient, necesar și el pentru progresul tehnic, ci de acelea în care omul nu-și face pur și simplu datoria, de situațiile cînd se proiectează. fără simțul măsurii, în virtutea doar a puterii de semnătură, cu o superficialitate alimentată, conștient sau nu, de faptul că nu mai poți recupera, de la el milioane. Nu este oare cazul să se acopere golul unei jurisdicții care să reglementez? obligațiile personale în cazul acestor mari vAjșnonsabilităti profesionale ?Dar lucrul cel mai important ni se pare modul de a înțelege însuși rolul specialiștilor — oameni învestiți cu o deosebită răspundere socială. Am rămas ''surprinși că unii, specialiști se socotesc (și se situează profesional) într-un cadru închipuit în care „a primi o sarcină" înseamnă a se elibera automat de răspunderea directă. „în baza adresei (cutare) am primit sarcina să execut (cutare) proiect. L-am executat"... — Dar nu v-ați dat seama de eroare ? „Tovarășe, eu a- veam o sarcină, vă arăt adresa.." O mentalitate care nu ține cont că, dincolo de sarcina imediată, obligatorie pînă la altă dispoziție, există . încă o sar*, cină permanentă, generală — de a veghea pe toate căile și cu toată responsabilitatea la folosirea judicioasă a fondurilor bănești ale statului...„.Pana de gîndire" la proiect — atunci cînd a- pare — ne-am dat seama, este, cel mai adesea, nu un gol de capacitate tehnică propriu-zisă, scuzabilă (nu știe omul, și n-ai ce-i face),- ci o fisură în axul moral o „sincopă" sau o „flexibilitate" nejustificată a spiritului de răspundere.

ieșene
prin tranzit direct se practică doar ta 17 la sută din totalul volumului de mărfuri desfăcute în satele județului. Este adevărat că extinderea tranzitului este îngreunată, întrucîtva, de lipsa unor spații de depozitare. Dar nu numai din acest motiv aprovizionarea șchioapătă. La unitatea din satul Co- ropeeni lipseau, în ziua vizitei noastre, chibriturile, petrolul, sandalele pentru copii și alte mărfuri pe care magazinul din centrul comunei Ciortești le avea din belșug. Mulți cooperatori din satul Coropceni și din alte părți veniseră la centru după cumpărături. Spre deosebire de gestionarul Gh. Asăvoaie, de la magazinul din centrul comunei, care întocmește cu regularitate hotele de comandă pentru ca unitatea să fie tot timpul bine aprovizionată, gestionarul Toader Ocneanu, de la cooperativa din Coropceni, se culcă pe-o ureche, uitind, pasămite, să ceară marfă din depozit.. Golurile în aprovizionare se dato- resc și depozitelor întreprinderii comerciale din Iași, care nu onorează întotdeauna cu operativitate notele de comandă ale unităților. Unitatea de desfacere din satul Slobozia, comuna Schitu Duca, de exemplu, a cerut de mai multe ori la rînd cămăși pentru cOpii, ciorapi albi, pește sărat, ulei, vopsele, farfurii, căni, lighene etc. Dar nu i s-au trimis, deși articolele respective existau în depozit. Neglijenței lucrătorilor din depozite i se adaugă faptul că unii șoferi ai întreprinderii comerciale Iași și ai filialelor din Pașcani și Hîrlău nu duc marfa în satele îndepărtate, lăsind-a la magazinele de centru. De aici și pînă la cooperativă drumul mărfii este și mai greu, pentru că nici cooperativele agricole de producție nu-i ajută pe gestionari cu mijloace de transport. Situații asemănătoare am întîlnit în satele comunelor Focuri, Vlădeni, Dagîța, Coarnele Caprei, Ro- "l mânești. Practica aprovizionării preferențiale a magazinelor de centru ale comunelor, mai ales în perioada lucrărilor de întreținere a culturilor, cînd cooperatorii n-au timp de pierdut cu deplasările la centrul comunei pentru a-și cumpăra cele necesare, provoacă pagube materiale nu numai cooperativelor agricole, ci și activității rețelei de desfacere, al cărei volum de vînzări este scăzut.în același timp, există prea puțin 
interes și din partea unor consilii 
populare comunale pentru asigurarea 
condițiilor necesare desfășurării ac
tivității comerciale. „Sarcina noastră— ne spunea tovarășul Vasile Crăciun, președintele cooperativei „lașul" — este să aprovizionăm populația din 7 comune. Cum să ne achităm însă de această sarcină, de vreme ce nu sîntem sprijiniți să găsim spațiile strict necesare măcar în satele îndepărtate ? Pe de altă parte, nu se iau măsuri nici pentru a se repara drumurile de acces, în multe locuri impracticabile. Din această cauză, în primăvară n-am putut intră v- pentru aprovizionare Ia Slobozia — comuna Ciurea, la Tăutești — comuna Rediu, Ia Cornești și Ciurbești— comuna Miroslava. Ca urmare, în unitățile amintite nu s-au găsit nici măcar mărfurile de strictă necesitate, ca petrolul lampant, sarea, u- leiul etc.".în domeniul aprovizionării populației rurale din județul Iași se ridică și alte probleme, a căror rezolvare nu îngăduie amînare. în primul rînd, este vorba de faptul că înțrfti. prinderea de panificație Iași, care a ■ preluat aprovizionarea cu pîine pe anumite trasee sătești, nu-și respectă obligațiile, neglijînd trimiterea cu regularitate a pîinii. Așa s-a intîm- plat pe traseele Iași-Ciurea, Iași-To- mești-Costuleni etc. Alteori, aprovizionarea cu pîine este lăsată la bunul plac al șoferilor; care nu opresc la toate unitățile, ci numai unde vor ei.Faptele de mai sus demonstrează că se impun măsuri pe mai multe planuri. în primul rînd, un control mai. atent și măsuri practice, eficiente, în relațiile cu furnizorii, impri- mîndu-se o mai strictă disciplină contractuală, pentru a se asigura o aprovizionare continuă, ritmică îh momentul de față, la unitățile cooperației de consum din județul Iași nu se găsește deloc sare drob pentru animale, întrucît întreprinderile producătoare (salinele) au livrat în trimestrul II cantități minime, deși s-au făcut numeroase intervenții pentru soluționare*" acestei probleme.îmbunătățirea condițiilor de apro- . vizionare a populației din satele și comunele județului Iași trebuie să stea mai mult în atenția organelor locale. Este de așteptat, de asemenea, și din partea Uniunii județene a cooperativelor de consum mai multă strădanie pentru a cunoaște cererea acestei categorii de cumpărători și a elabora măsuri eficace spre a se putea asigura aprovizionarea populației rurale la nivelul exigențelor actuale. ,

Mnnole CORCACI 
corespondentul „Scînteii*

r

i nistrația Loto Pronosport atri-
1 buie IN NUMĂR NELIMITAT 

autoturisme Dacia 1 100, Moslc-
i viei 408 cu 4 faruri și radio,
1 Skoda 1 000 MB și Trabant / 
ț 601, 10 autoturisme prin trage- ’ 
1 re la sorți și numeroase alte 
’ premii în bani.ț Norocul poate surîde oricui. 

De altfel, de la începutul anu
lui și pînă în prezent s-au atri
buit cîștigătorilor la sistemele 
de joc Loto-Pronosport — 430 
de autoturisme.

Pentru a putea participa la 
toate cele 10 extrageri de eîte 
10 numere din 45, în 4 faze, 
este bine să vă procurați bile
te seria „N“, de 30 lei.

O nouă posibilitate de a in
tra în posesia unui autoturism 
o constituie concursul excep
țional PRONOEXPRES din 29 
iunie. La acest concurs, Admi-

1 J.I
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Problemele producției LA UZINELE

pentru export
„23 AUGUST" 
DIN CAPITALĂ

/

STUDIUL DIN SERTAR
O INVESTIȚIE RATATĂ

5

la ministere (Urmare din pag. I)

și in județe
Ing Dumitru BREABĂN

secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R.

Pentru a avea o imagine asupra contribuției județului nostru la asigurarea fondului de mărfuri destinate exportului, este suficient să arătam că, anul acesta, volumul planificat a! producției pentru export este de pesțe două ori mai mare față de realiza- , rile obținute în 196B. Ne-am asumat ' sarcina ca, în peste 20 de țări ale lumii, să livrăm 730 000 bucăți confecții diferite, 1,3 milioane m p țesături, 23 000 tone zahăr, diverse utilaje și piese de schimb pentru agricultură, însemnate cantități de alte produse. O atare creștere are loc concomitent cu diversificarea producției destinate exportului, cu ridicarea nivelului calitativ al mărfurilor.Este, desigur, un succes că. — în cinstea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării țării — prevederile planului de export aferente perioadei care a trecut din acest an au fost depășite, livrîndu-se suplimentar. 3 000 mp țesături de bumbac, S.tlOO bucăți confecții etc. La Uzina de reparații din Botoșani, numai în acest an s-au asimilat 29 de utilaje și confecții metalice, solicitate de a- , gricultorii din Iran, iar unitățile cooperației meșteșugărești și ale industriei locale produc și livrează în. prezent o gamă mult mai variată de obiecte destinate uzului casnic.Rezultatele amintite nu reflectă, însă, nici pe departe pot.ențele maxime de care dispune la ora actuală economia^ județului. Ele pot și trebuie să fie mai. consistente, prin în- l?‘s<-area mor neajunsuri ce și-au ■ . „> !...■ ■■ activjtatea anumitor uni-' o. îice — între care, neres- . inului sortimental, a clau-. , actuale privind calitatea oriuse. Dar. în aceiași ținto.u.ă și o anumită încetineală- Ministerului Comerțului a altor organe centrale în 1 unor probleme legate de •, ■ exemplară a cerințelor •:.!or externi.■e cunoscut că pînă la sfîr- mai a.c trebuia să se no- și să se contracteze la .,-eaga producție a trimestrului III a.c., precum și cea pînă la sfîrșițpl anului. Or, ne aflăm aproape de finele lunii iunie și numai 50 - Ia șută din prevederile planului nos- truZ.de export pe trimestrul III sînt acoperite cu contracte de livrare a mărfurilor. Mari rămîneri în urmă se constată îndeosebi la unitățile Ministerului Industriei Ușoare, precum și la întreprinderile de industrie alimentară. Asemenea neajunsuri îngreunează pregătirea temeinică a tuturor condițiilor impuse de realizarea . șl livrarea la timp și în bune condiții a producției. în mod imnerios se impune definitivarea încheierii tuturor contractelor în cazul Fabricii de confecții din Botoșani unde, potrivit prevederilor planului de stat, peste 80 la sută din valoarea producției este destinată exportuluiNu este însă îndeajuns să se asigure neîntirziat contracte și comenzi pentru producția care urmează să fie livrată peste hotare Important este, totodată, ca forurile de resort să a- provizioneze cu prioritate unitățile producătoare cu materiile prime și materialele necesare, să le acorde întregul sprijin în elaborarea documentațiilor de execuție și în asimilarea unor noi tehnologii Facem această remarcă pentru că de pe acum se întrevede o nerespectare a termenelor contractuale, mai ales la fabrica de confecții, dacă Ministerul Industriei Ușoare nu va interveni energie pentru asigurarea țesăturilor de bumbac din sortimentul „Diagonal de Domnești", fabricate la întreprinderea textilă din Pitești. Nu mai vorbim că unele întreprinderi ale Ministerului Economiei Forestiere, între care I,F. Focșani, și-au făcut un obicei din a nu livra la timp anumite materiale, strict

drepturi și avantaje economice. De ce uzinele textile „Moldova" din Botoșani, de exemplu, sâ nu suporte consecințele nehvrării în termen a țesăturilor către fabricile de confecții care au sarcini la export și, în același timp, să nu se bucure de stimulentele materiale atunci cînd își realizează sarcinile în mod exemplar ? In cinci luni din acest an, tex- tiliștii din Botoșani au produs și expediat peste 3,5 milioane m p țesători (de două ori mai mult decît sarcina proprie anuală), care au fost transformate în confecții de către alte unități.Partidul și statul nostru pun un mare accent pe descoperirea și valorificarea a noi rezerve de extindere și diversificare a .exportului. De a- ceea, permanent trebuie cunoscută cît mai complet și din timp, de cît mai multe întreprinderi, gama produselor cerute pe piața externă, prezent, însă,, unitățile economice din județul Botoșani nu cunosc nici departe ce anume mărfuri sînt. sau ar putea fi solicitate la export. Ca urmare, considerăm ca o necesitate stringentă instituirea (le către Ministerul Comerțului Exterior a mior forme operative și eficiente <le informare a cerințelor clienților externi, fie prin cataloage și mostre, fie prin organizarea de expoziții 'permanente în diferite centre din țară. Periodic, s-ar putea organiza și întîlniri directe intre nroducători și genții externi. Multe lucruri așa-zise „mărunte", multe pretenții ale beneficiarilor, ce nu pot. fi stipulate în contracte, ar . putea fi astfel precizate.Bine ar fi, de asemenea, ca Ministerul Comerțului Exterior, plin specialiștii săi. să asigure întărirea Și extinderea modalităților de contacț direct cu întreprinderile economice, pentru a îmbina preocupările producătorilor cu experiența și cunoștințele lucrătorilor respectivi, astfel îneît, prin eforturi conjugate, să se asigure permanent identificarea de noi resurse pentru lărgirea producției destinate exportului. Anul trecut, de pildă, prezența în județul nostru a specialiștilor din acest minister a permis ca numai într-o zi să se pună' în evidență rezerve de valorificare pe piața externă a unor produse in valoare de 30 milioane lei. Dar, de atunci, nimeni nu i-a mai văzut pe acești tovarăși prin Botoșani..Colectivele unităților economice din județ sînt hotărîte să-și îndeplinească în mod exemplar planul și anga-, jamentele luate de către conferința județeană de partid Angajamentele prevăd ca planul anual de export să fie realizat cu o lună mai devreme, ceea ce va crea posibilitatea livrării în plus a unor produse în valoare de circa 25 milioane lei Dorim, însă, ca eforturile pe care oamenii muncii din județul nostru le depun pentru a obține cît mai bune rezultate economice în acest domeniu să fie sprijinite cu răspundere și operativitate de toate ministerele și organele economice centrale.

Inpe
unităților producătoare asupra lor clienților externi, fie prin

(Urmare din pag. I)

necesare producției pentru export realizată de industria locală.Se poate aprecia că, în general, colectivele unităților economice din județ se străduiesc să realizeze la timp și la un nivel calitativ superior producția pentru export. Eforturile lor sînt, însă, uneori diminuate de lipsa de Dreocupare a unor organe centrale de resort pentru preluarea operativă a mărfurilor în consecință, st-nurile persistă, imobilizînd importante valori materiale. Timp de peste o jumătate de an au stat în stoc 90 tone de marc și suc de vișine, în valoare de 600 000 iei. Alte produse în sumă d-<i peste 1 milion lei, cu destinația iinițială pentru export, s-au depreciat. Toate intervențiile făcute pe lîngă Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor au rămas fără un rezultat concret Oare cei care au încurcat lucrurile nu oot fi cu nimic trași la -ăspundere pentru daunele provocate economiei naționale ?înv, lunile următoare avem de îndeplinit importante sarcini în domeniul exportului. Proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. stabilește, în continuare, noi obiective de covîrșitoare însemnătate în acest domeniu, cu accent pe creșterea eficienței comerțului exterior. Așa stînd lucrurile. îmi pronun să formulez unele sugestii în legătură cu îmbunătățirea activității unităților producătoare și a întreprinderilor de comerț exterior.Mai întîi, consider că atît unitățile producătoare care livrează produsele finite, cît și cele care furnizează materialele ce servesc la realizarea a- cestora ar trebui să aibă aceleași o- bligații ți .să beneficieze d« aceleași

tantă contribuție, prin fabricarea motoarelor pentru locomotive Diesel hidraulice. Cota noastră de contribuție în realizarea tuturor obiectivelor viitoare va fi sensibil influențată însă de felul în care vom reuși să depășim unele greutăți de moment și, mai ales, să înlăturăm deficiențele existente în organizarea muncii. Se impune, cred, din partea noastră, a tuturor comuniștilor, o mai hotărî- tă intervenție în această direcție, mai multă insistență în lichidarea unor asemenea „dereglări" în activitatea curentă.— S-a vorbit aici mult despre export, a continuat ing. Dan lonescu, » șeful secției motoare. Problema exportului este larg tratată în proiectul de Directive. Pe bună dreptate se remarcă m acest document că' dezvoltarea economiei naționale în viitorul cincinal impune participarea ' mai intensă și mai eficientă a Româ- , niei la diviziunea internațională a muncii, prin creșterea în ritm susținut a schimburilor comerciale, a- dîncirea specializării și extinderea cooperării cu alte state. Nu cred că mai trebuie să amintesc, în acest context, că producția noastră este destinată exportului aproape în întregime. Aceasta este o dovadă a prestigiului cîștigat de produsele noastre pe piața mondială, dar, totodată, ne invită la o serioasă concentrare a e- forturilor spre ridicarea permanentă a performanțelor lor tehnice și calitative, spre creșterea productivității muncii, pentru a asigura în continuare competitivitatea mărfurilor exportate. Faptul că în ultimii 4 ani ■ nu am avut nici o reclamație de calitate din partea beneficiarilor externi — firește un îmbucurător rezultat — nu trebuie să genereze auto- liniștire. Comandamentele înaltei calități trebuie riguros și continuu stă- pînite— In documentele pentru Congres se subliniază cu pregnanță necesitatea unei mai bune gospodăriri a mijloacelor tehnice și materiale, combaterii risipei, înlăturării tuturor surselor care scad eficiența activității economice, a spus strungarul Bo- rasan Negimendin. Sînt deplin actuale și pentru noi aceste deziderate. Este criticabilă actuala stare de fapte din secția motoare, unde stau nefolosite diferite utilaje, procurate din import, iar altele sînt utilizate doar la o parte din capacitatea lor De aceea, este necesar să se acționeze neîntirziat în direcția întăririi îiăs'punderij personale, a tuturor; ca fiecare utilaj, fiecare valoare investită să-și găsească justificarea în rezultate economice superioare— Chezășia înfăptuirii amplului program al viitorului cincinal — a spus tovarășul Marin Gheorghiță, locțiitorul secretarului comitetului de partid al uzinei „23 August" — este creșterea necontenită a rolului conducător al partidului. Dar, așa cum se subliniază în Teze, îndeplinirea rolului conducător al partidului presupune, în primul rînd, perfecționarea activității tuturor organizațiilor de partid, cărora le revine obligația să studieze și să cunoască amănunțit situația din domeniul de activitate în care lucrează, să asigure, în cunoștință de cauză. îndrumarea calificată, să hotărască asupra soluțiilor concrete pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin. Trebuie, deci, să perfecționăm simțitor formele și metodele muncii' de partid, să creștem și să întărim rolul activ al comuniștilor la locul de muncă, tn felul acesta, întreaga activitate a colectivului va deveni rodnică.

Finalizarea neîntîrziată a studiilor întreprinse în cadrul acțiunii de organizare științifică ă producției și a muncii se înscrie ca o îndatorire de prim ordin a comitetelor de direcție din întreprinderi. Pe această cale se pot pune în valoare importante rezerve latente de creștere a productivității muncii, a economiilor și beneficiilor, se poate perfecționa întreaga activitate economică. Nu trebuie să căutăm prea mult pentru a vedea și măsura efectele pozitive consemnate de anumite întreprinderi industriale prin aplicarea studiilor întreprinse, care încorporează în ele muncă de concepție, gîndire tehnică și economică.La fabrica de piele și încălțăminte „Flacăra roșie" din Capitală, de pildă, atît anul trecut, cit și în primele , cinci lupi din acest an, majoritatea studiilor de organizare științifică a producției și a muncii au fost aplicate — sau se află în curs de valorificare — eficiența economică fiind de ordinul a milioane de lei. Și totuși aici există încă studii importante care nu s-au tradus în viață. De ce ? Ne-am notat, în acest sens, părerea ing. Virgil lonescu, șeful serviciului de organizare a producției din întreprindere.— S-a terminat încă din anul trecut un amplu studiu privind organigrama unității noastre, corespunzătoare cerințelor actuale ale producției de încălțăminte, mereu mai variată, mai pretențioasă. Nu l-am putut însă aplica, cu toate că nu se depășesc numărul de salariați necesari, fondul de salarii, cu toate că anual s-ăr cîs- tiga un milion lei.De ce nu s-a putut aplica studiul ațnintit ? întrucît nu a fost de acord direcția generală de resort; perfecționarea organizării nu coincidea cu nomenclatorul actual de funcțiuni, elaborat cu ani în urmă. Studiul a fost aprobat de comitetul de direcție al fabricii și apreciat ca foarte necesar. Mai mult, el a fost inițiat cu a- vizul serviciului de resort din direcția generală, care a comunicat întreprinderii : „faceți cum credeți, lucrați ti- nînd seama de principiile organizării științifice și nu de forme", Și întreprinderea a procedat cum a putut.

Documentaristul de care avea nevoie a fost încadrat pe state ea tehnician I la... laborator, dispecerul informațional își desfășoară activitatea în cadrul... serviciului financiar. Mai greu este cu inginerii din secțiile de producție, despre care nimeni nu spune că nu trebuie să fie prezenti în „focul" procesului tehnologic, dar nu în calitate de șefi de secție. Practica dovedește că aceasta este o muncă carq poate și trebuie făcută de tehnicieni sau maiștri.Direcția generală de resort din Ministerul Industriei Ușoare a inițiat acest studiu sau, în orice caz, a fost de acord cu efectuarea lui, toc-

de elaborare. O situație deloc satisfăcătoare pentru o uzină considerată a fi printre „fruntașele" acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii.Ne oprim la studiul despre reglarea producției prin gestiunea stocurilor, deosebit de atractiv chiar prin titulatura sa. In uzină, în majoritatea cazurilor, pompele apar nominalizate ca atare doar în secția montaj ; în secțiile de prelucrări ele sînt descompuse (și evidențiate) ca repere și piese. Aceste piese figurează, în ultimă instanță, în evidențele magaziilor și de aici merg la montaj. Datorită acestei particularități, există posibi-
Din nou despre organizarea științifică 

a producției și a muncii

mai din considerentul de a preveni irosirea muncii cadrelor de specialiști, de a perfecționa nomenclatorul existent de funcțiuni și servicii, rămas în urmă, depășit de cerințele practicii, de sarcinile care stau în fața întreprinderii în particular și a sectorului de pielărie și încălțăminte, în general. Și urmarea ? S-a văzut. Credem că nu este vorba de formalism în avizarea temelor de organizare științifică a producției și a muncii — cum se exprima cineva din întreprindere — ci ide lipsă de curaj în învingerea rutinei.Ce se întîmplă, însă, cînd un a- numit studiu este aplicat trunchiat, fără convingere — numai așa „ca să fie ?“ Răspunsul l-am aflat la Uzina de pompe București. Și aici, în gene- ■al, studiile de organizare științifică a producției și a muncii s-au valorificat. Anul trecut, de pildă, din măsurile programate să fie materializate, cu o eficiență antecalculată de peste 10 000 000 lei, s-au realizat 80 la sută. Iar în acest an, din 23 măsuri s-au finalizat 8, altele aflîn- du-se încă într-un stadiu incipient
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Tot ce s-a înfăptuit în primii trei ani ai cincinalului constituie un suport material și moral, care ne dă siguranța că sarcinile din proiectul de Directive vor fi realizate și depășite cU succes. însă producția agricolă putea fi și mai mare dacă în toate sectoarele agricultorii, în toate unitățile, ar fi fost aplicate măsurile care au constituit noul cadru creat de Congresul al IX-lea pentru îmbunătățirea conducerii și planificării agricultorii.Este de relevat că, pe baza aplicării Hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R din martie 1967 cu privire la îmbunătățirea activității în agricultura de stat, anul trecut pe ansamblul Departamentului I.A.S. au fost obținute beneficii de peste 1.5 miliarde lei, ceea ce reprezintă un mare salt calitativ pe liniă rentabilizării producției în întreprinderile a- gricole de stat. Rezultatele economice și financiare obținute în primele cinci luni din acest an constituie o dovadă că activitatea de rentabilizare continuă. Faptul că noul cadru organizatoric creat nu a fost folosit peste tot. este dovedit de existența a numeroase ferme și chiar întreprinderi agricole de stat care și-au încheiat activitatea pe 1968 cu pierderi. Aceasta se datorește producției mici care se realizează în unele unități, productivității muncii scăzute și cheltuielilor neeconomice care se fac. De aceea, potrivit prevederilor cuprinse în proiectul de Directive, va trebui continuată politica de dezvoltare susținută a activității întreprinderilor agricole de stat, astfel îneît aceste unități să devină unități model din punct de vedete al organizării, al metodelor de cultivare a pămîntului și de creștere a animalelor, al producției Ia hectar și pe animal, al productivității muncii și rentabilității producției.Măsurile luate de partid cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agricultorii au făcut cu putință ca cea mai mare parte a cooperativelor agricole să utilizeze gospodărește sprijinul acordat de stat și, pe baza valorificării resurselor proprii, a organizării mai bune a muncii, să obțină succese însemnate în spori-

dezvoltarea pre prie- creșterea veniturilor Comparativ cu anul cooperativelor agricole a fost anul trecut mai mare cu 17 la sută la grîu, cu'35 la sută la porumb și cu 79 la sută la sfecla de zahăr. Cooperativele agricole au încă mari posibilități ca pe baza folosirii intensive a terenului â- gricol, a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă de care dispun, să obțină producții mari, să redu’că cheltuielile pe unitatea de produs și astfel să participe în mai mare măsură la formarea fondului central de produse agricole.Nivelul producției în cooperativele

rea producției, tații obștești și cooperatorilor.1962, producția se subliniază că se va acorda și în viitor o atenție permanentă dezvoltării agriculturii, creșterii contribuției sale la formarea venitului național, la îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agroalimentare și a industriei cu materii prime, la sporirea resurselor destinate exportului, în acest scop șe va accentua procesul de dezvoltare și. modernizare a bazei tehnico-materiale a agriculturii. Așa cum se desprinde din proiectul de Directive, în agricultură vor fi investite în viitorul cincinal, din fondurile centralizate ale statului, circa 60 miliarde lei. La acestea se adaugă și cele 10—11 miliarde lei pentru lărgirea capacităților de pro-

duciivității muncii, pentru a se putea reduce cheltuielile pe unitatea de produs.Rezultatele obținute pînă acum în sporirea producției agricole permit să se tragă concluzia că nivelul recoltelor diferă foarte mult de la o unitate agricolă la alta si chiar în cadrul aceleiași unități, deși condițiile materiale si economice în care își desfășoară activitatea sînt identice. Cauzele care determină aceste diferențieri sînt de ordin subiectiv si au la bază defecțiuni în organizarea muncii, ceea ce face ca. lucrările de semănat și întreținere a culturilor să nu se execute la timp si de bună calitate. Uneori intîrzle-

agricole este determinat de sprijinul primit din partea întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii. Și îr, activitatea acestor unități au fost obținute unele rezultate bune. Ele se datoresc faptului că în 1968 întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii au fost trecute pe principiul gestiunii economice proprii, ceea ce a contribuit la o mai bună gospodărire a mașinilor și utilajelor, la executarea unui volum sporit de lucrări. Ca urmare, s-au creat premise de rentabilizare a acestor unități. Trebuie spus însă că unele întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii execută lucrări necorespunzătoare din punct de vedere calitativ Ca urmare, recoltele obținute de unitățile deservite de ele sînt mici, sub posibilități, ceea ce provoacă daune atît statului, cît și cooperativelor agricole. De a- ceea, așa cum se subliniază în proiectul de Directive, ele vor trebui să se preocupe mai mult de reducerea termenelor de executare a lucrărilor și de îmbunătățirea calității lor.In Tezele C.C. al P.C.R pentru cel de-al X-lea Congres al partidului

ducție industrială, care deservesc a- gricultura. De asemenea, cooperativele agricole vor investi circa 20 miliarde din acumulări proprii.Principala direcție spre care sînt orientate investițiile din fondurile statului o constituie amenajarea pentru irigat a unei suprafețe de 1,3—1,5 milioane hectare, spre a ajunge în 1975 la 2,2—2,5 milioane hectare, acțiune, căreia îi sînt destinate aproape jumătate din investiții. Mari progrese se vor înregistra în anii viitori în procesul de chimizare a agriculturii, concretizate în cele circa 2 milioane tone îngrășăminte chimice în substanță activă, in cantitățile sporite de insectofungicide, erbicide, biostimula- tori etc., care vor contribui din plin la obținerea unor recolte mari și la o eficiență tot mai sporită. Sume importante vor fi destinate pentru dotarea agriculturii cu tractoare, mașini și utilaje moderne, care să asigure o mecanizare complexă și o folosire pe scară mai largă a energiei electrice în diferite ramuri de producție și procese de muncă. Toate acestea vor trebui să concure la creșterea pro-

rile în efectuarea lucrărilor agricole se justifică prin starea nefavorabilă a timpului. După cum se știe, la Plenara C.C al P.C.R. din decembrie 1968 s-a subliniat că munca agricolă trebuie făcută în condițiile oferite de natură, pe care noi nu le stăpînim încă. Pentru a face o agricultură avansată, intensivă, cu producții stabile, nu se poate aștepta un timp special pentru efectuarea lucrărilor agricole. De aici se desprinde concluzia că atît acum, cit si în anii ce vin. în roate unitățile agricole munca să. fie astfel organizată îneît toate lucrările să se facă la timpul optim, condiție hotă- rîtoare pentru obținerea unor recolte mari. Și în primăvara acestui an, datorită prelungirii timpului rece, lucrările agricole s-au executat în condiții mai grele. Cu toate acestea, în cele mai multe locuri, datorită bunei organizări a muncii, semănatul s-a făcut în limitele timpului optim, re- cuperîndu-se întîrzierea determinată de condițiile climatice nefavorabile. Acum culturile agricole se prezintă

litatea de a se elimina stocurile șl de a se simplifica considerabil evidența și documentele de producție, prin reglarea fabricației pe baza variației stocului minim și maxim al diferitelor piese din magazie. Studiul este apreciat în uzină și, datorită am- plorii și noutății lui, înainte de a se trece la aplicarea sa generală s-a - considerat necesar să se experimenteze într-un sector bine delimitat. Tocmai aici s-a ivit obstacolul, în sensul că cei care fac experimentul întîrzie furnizarea unor concluzii; se justifică cu faptul că, în prealabil, nu s-a asigurat funcționarea corectă a sistemului informațional pe circuitul magazie-producție. Și nici acum nu s-a găsit un remediu al acestei deficiențe. Iată cum un mic „amănunt" a dat peste cap munca specialiștilor compartimentului respectiv și a comitetului de direcție al uzinei. Din păcate, în aceeași situație se află și studiul referitor la codificarea informațiilor economice — întrucît prea puține cadre de aici cunosc principiile concepției de lucru si de aplicare a măsurilor preconizate.Tot la această uzină bucureșteană am mai depistat un inconvenient în calea aplicării riguroase, cu efecte e- conomice superioare, a unor studii. Despre ce este vorba? Studiul, o dată întocmit și înainte de a fi materializat, este supus discuției celor care lucrează în domeniul unde el își întinde raza de aplicare. Pînă aici, toate sînt în regulă. Cum decurge, însă, această discuție ? Oamenii în cauză sînt întrebați : „Este munca respec- . tivă într-adevăr necesară ? Ce se întîmplă dacă operația X sau Y nu s-ar mai face ?“ etc. etc. Cum este vorba de oameni care 5, 10 sau chiar mai multi ani au prestat aceeași muncă, este greu să se primească un răspuns clar și precis de la ei. Oamenii sînt tentați să spună : ..De ce au venit cu asemenea întrebări... 7“ Muncitorilor și tehnicienilor nu li se explică avantajele reale ale aplicării studiilor, nu li se demonstrează că este vorba de o redistribuire rațională a muncii, de economisirea celei cheltuite inutil, în scopul creșterii neîntrerupte a productivității muncii. . .Asemenea „scăpări" în materializarea unor studii de organizare științifică a producției și a muncii trebuie lichidate de urgentă la întreprinderea bucureșteană. Pentru că este inadmisibil ca atunci cînd există rezerve de utilizare optimă a capacităților de producție, a forței de muncă, „bilanțul" celor 5 luni care au trecu din an să consemneze o producție marfă vîndută și încasată sub cifra planificată, un beneficiu a- proape de regulă sub cel din plan, cheltuieli neproductive și rebuturi de aproape 1,5 milioane lei.

Studii valoroase, de organizare științifică a producției și a muncii, concepute de oameni cu înaltă calificare, există și la uzina „Laminorul de tablă" din Galați. Am discutat despre finalizarea lor, despre eficiența generală în producție, cu economistul Nicolae Soltuz, șeful compartimentului de resort.— Totul merge bine, ne-a spus interlocutorul. De fiecare studiu răspunde un tovarăș din comitetul de direcție al întreprinderii, care urmărește și coordonează finalizarea Iui. Așa se explică de ce eficiența- e- conomică obținută în urma aplicării studiilor s-a ridicat anul trecut la un spor de peste 66 milioane lei la producția globală și de peste 27 000 lei la productivitatea muncii pe un / salariat.în bună măsură, economistul a înfățișat realitatea. Totuși,' lucrurile nu stau chiar pe... roze. Anul trecut, de pildă, din cele 17 măsuri preconizate a fi aplicate în producție, s-au finalizat efectiv doar 10. Vreo cîteva studii au tratat probleme care, în ultimă instanță, nu au putut fi soluționate (de pildă, mărirea capacității laminorului 1 prin montarea celei de a 5-a caje) și altele de abia se vor experimenta, deși termenul a- expirat de mult. In ce privește studiile pentru acest an — primul semestru — aproape toate au scadența în decada a IlI-a a lunii iunie. De ce această amînare — nu ne-a explicat nimeni. Fapt este că dacă aplicarea studiilor s-ar fi eșalonat în mod rațional, atunci efectele pozitive ar fi putut să fie mai consistente, să influențeze o perioadă mai îndelungată bilanțul rezultatelor acestei întreprinderi.Amintim și de cazul Uzinei de țevi din Roman, unde comitetul de direcție nu sprijină și trece cu vederea finalizarea studiilor de organizare științifică a producției și a muncii. Aici, 3 din cei 5 membri ai compartimentului respectiv au fost redis- tribuiți în diferite sectoare ale uzinei. Un inginer economist, inițial încadrat- în acest compartiment, cu o calificare corespunzătoare pătrunderii problemelor de organizare, pregătit. la CEPECA în două etape, se ocupă acum de... reparații mecanice. Cu atît- mai de peînțeles apare a- ceastă stare de lucruri, cu cît conducerea uzinei a dat problema organizării _ producției și a muncii cel mai înalt grad.Concluziile ancheteicel mari resurse nevalorificate există în! unele întreprinderi în domeniul organizării științifice a producției și a muncii. Și tot din investigații se desprinde că obstacolele din calea finalizării studiilor au la bază cauze subiective, generate de o defectuoasă înțelegere a necesității de a crește în continuare eficienta activității economice. Acțiunea de organizare științifică nu este un corp străin, grefat pe organismul unei întreprinderi, ci ține de însăși esența activității productive, de necesitatea perfecționării producției, creșterii productivității muncii, a economiilor si beneficiilor. In proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. se arată clar că trebuie acționat cu perseverență pentru organizarea științifică a producției și a muncii. Ca urmare, este stringent necesar ca comitetele de direcție din întreprinderi și forurile lor de resort să facă tot ceea ce este posibil pentru înviorarea a- cestei acțiuni, să soluționeze neîn- tîrziat toate problemele care se pun în legătură cu finalizarea studiilor întreprinse — luînd măsuri energice pentru adîncirea lor, pentru abordarea a noi laturi ale organizării științifice a producției și a muncii.
Dan POPESCU

as’gurări că științifice a o preocupă înnoastre relevă

f

O B OSe cere să se acorde cea mai atentie lucrărilor de întreti- care influențează în cea mai măsură nivelul recoltelor.bine, mare nere mareBuna aprovizionare a populației culegume, fructe si struguri necesită dezvoltarea în continuare a legumicultorii. viticulturii și nomiculturii. Plantațiile de vii și pomi se vor extinde în bazine și podgorii consacrate. se vor efectua în principal plantații intensive mecanizabile de la care există certitudinea obținerii u- nor producții mari, de calitate, corespunzătoare cerințelor pieței interne și ale exportului. Cele mai mari eforturi trebuie depuse în legumicultură unde randamentul Ia hectar este încă scăzut.Ținînd seama de neajunsurile din zootehnie, în proiectul de Directive se prevede ca în cincinalul viitor în întreprinderile agricole de stat să se construiască noi complexe de creștere și îngrășare a animalelor. Și în cooperativele agricole se vor dezvolta ferme specializate pentru producția de lapte, carne de porc și pasăre etc. Paralel cu măsurile ce se vor lua în vederea creșterii mai rapide a șeptelului, se vor întreprinde ample acțiuni pentru realizarea cantităților de furaje necesare sporirii efectivelor și a producției animale. In acest scop, plantele de nutreț vor fi amplasate în mai mare măsură pe terenuri irigate, se va mări suprafața culturilor duble și se vor construi noi fabrici de furaje combinate. Trebuie avut în vedere faptul că există mari suprafețe cu pășuni și finețe naturale, dar care au un randament scăzut de masă verde la hectar. De aceea, aceste terenuri trebuie întreținute și cultivate cît mai rațional pentru a produce cantități cît mai mari de furaje. încă din a- ceste zile, în fiecare unitate agricolă, să se întreprindă măsuri . hotărîte pentru asigurarea bazei furajere de care depinde dezvoltarea în viitor a zootehniei și sporirea producției în această importantă ramură a agriculturii noastre.Realizarea sarcinilor Drevăzute în proiectul de Directive la producția vegetală depinde. în foarte mare măsură. de' folosirea chibzuită și integrală a pămîntului. în primii ani ai cincinalului următor vor fi terminate

lucrările de introducere a cadastrului funciar și de organizare a teritoriului. în toate unitățile agricole, tn acțiunile ce se vor întrenrinde în direcția conservării si utilizării raționale a întregii suprafețe agricole trebuie să se tină seama de unele învățăminte de pînă acum. Prin planul cincinal ne anii 1966—1970 și prin planurile anuale s-a Drevăzut creșterea suprafeței arabile pe seama recuperării terenurilor inundabile din lunca Dunării si prin alte lucrări de îmbunătățiri funciare, nentru care, în ultimii trei ani. s-au investit peste 1,4 miliarde lei. Cu toate acestea, se manifestă o tendință de scădere a suprafeței arabile. Această situație nu poate fi justificată numai prin ocuparea pămîntului de către obiectivei’ industriale, construcții agricole sau social-culturale. Continuă să se facă multă risipă de teren prin scoaterea din producția a- gricolă a unor suprafețe mai mari decît nevoile reale ale obiectivelor de investiții ce se construiesc. Dw a- semenea. în unitățile agricole socialiste există. încă mari suprafețe o- cupate de curți, drumuri si alte folosințe. care depășesc cerințele minime ale exploatării agricole. De a- ceea, specialiștii, din agricultură, organele agricole trebuie să se ocupe cu cea mai mare răspundere de folosirea fiecărei bucăți de teren. Neajunsuri se constată și în ce privește folosirea terenurilor amenajate pentru irigat. Anul trecut nu au fost irigate mii de hectare de teren din cele amenajate. Și în acest an udarea a doua s-a făcut numai pe o parte din terenuri. Deci, desfășurînd acțiunea de extindere a irigațiilor, trebuie luate, totodată, măsuri în vederea exploatării raționale a acestor terenuri pentru a obține recolte maxime.Proiectul de Directive pentru viitorul cincinal constituie pentru oamenii muncii din agricultură un prilej nimerit de a analiza temeinic și de a pune în valoare toate rezervele de sporire a producției vegetale și animale. Există toate condițiile ca printr-o muncă harnică și entuziastă a tuturor celor care lucrează pe ogoare — cooperatori, lucrători din I.A.S. și I.M.A., specialiști — să se obcină noi și însemnate succese în sporirea producției agricole.
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A FI POET PATRIOT

SCRIITORUL
mesager al spiritualității

poporului

îmi amintesc din . vremea copilăriei că, acolo în Oltenia, dacă mergeai cu o căruță cu cai dintr-un sat într-altul, dacă te găsea noaptea, la cîmp, ori la vie, dacă mergeai duminica pe malul Dăznățuiului, dacă venea toamna și în curtea familiei tale în- tîrziau să spele butoaiele de vin cîțiva oameni, și dacă în toate aceste prilejuri auzeai vorbindu-se, despre una, despre alta, lucrul asupra căruia oamenii se întorceau cu cea mai mare .insistență, chestiunea 'despre care nu trecea ocazie fără să vorbească. punctul fascinant de reper la care reveneau era istoria.Toți colegii mei de școală primară învățau de bunăvoie sau erau îndemnați — insistent îndemnați — de părinții lor, să învețe istoria. Acesta era, lingă „limba română" obiectul de studiu cu cei mai multi adepti. Pentru țăranul din acele locuri, și — îndrăznesc să zic — pentru țăranul român, cine nu știa anii domniei lui Ștefan cel Mare, nestătătorul, cine nu știa obiceiul lui Vlad Tepeș. cine nu știa originea și faptele lui Mihai Viteazul era un infirm. Cînd se simțeau mai bine, oamenii vorbeau despre istorie. Cînd se simțeau mai necăjiți, oamenii vorbeau despre 'istorie.Părea — atunci cînd începeau să întrebe ori să răspundă — că abia ieri se terminaseră faptele despre care vorbeau ei. O extraordinară dragoste făcea trecutul să se apropie și oamenii schimbau cuvinte despre Mihai Viteazul, ca despre un unchi plecat de curînd să-și caute soarta mai la nord ori mai la vest.Căci dacă oamenii aceștia erau — și sînt ! — în stare să considere opacitatea cuiva la istorie drept o infirmitate mai gravă de- cît opacitatea Ia muzică ori la muncă se vede că ei păstrează un cumplit, nealterat sentiment ai istoriei, că își asumă tot trecutul și că au ceva de spus viitorului.Dintr-un asemenea complex moral derivă împrejurarea că toți marii poeți ai neamului nostru au fost și niște mari patrioti, dacă nu chiar niște mari poeti- patrioțî.
★A fi poet-patriot nu înseamnă, cred, numai a fi un poet al patriei tale. Nu înseamnă numai un poet al elanurilor și al umbrelor ei. nu înseamnă numai un poet al oamenilor ei.

Adrian PÂUNESCU

A fi poet-patriot înseamnă, în credința mea, a fi un poet ca patria ta. A fi poet- patriot înseamnă a fi un poet ca elanurile și ca umbrele ei, un poet ca oamenii ei. A fi un poet al, e desigur foarte mult. A trece însă dincolo de apartenență, a intra în identitate. a reprezenta, a structura în tine o alcătuire infinită înseamnă, am impresia, a da glas mai exact, a colora mai adevărat, a tulbura mai larg.Poetul-patriot îndepărtează de sine și de poezia sa orice frivolitate, accep- tînd să respire în însăși condiția umană, purtînd blazonul și stigmatul stir- pei sale născătoare. EI nu se poate juca de-a modele și de-a confuzia, pentru că simte că ar înjosi capul de pod care plutește în, el Există, probabil, un protocol sever al spiritelor a- lese care nu îngăduie poe- ților-patrioți ceea ce le îngăduie poeților minori.Dacă vocația rn.-ar ajuta, dacă acesta este adevărul despre poeții-patrioți. asta aș voi să fiu, sub stelele lumii : poet al acestei patrii, poet ca această patrie.Trăim un moment excepțional al afirmării ființei noastre naționale. Aflată în plin proces de edificare a socialismului. România este țara cu care poeții ei cei mai mari se identifică.Nici un poet adevărat nu a durat vreodată mai mult decît patria lui. Poetul și patria 1 întreaga noastră istorie încuviințează consensul dintre poet și patrie, unitatea lor de soartă.Cînd în Tezele sale partidul spune despre scriitor că este „mesager al spiritualității națiunii noastre" e limpede că noțiunea are margini generoase de care realitatea să nu se împiedice. în asemenea lărgimi de spirit, ca și în multe altele. în chemarea adresată scriitorilor de a se îndrepta spre marile probleme ale actualității, ale omului contemporan, ale țării de azi, stă valoarea cu privire la literatură, a acestor Teze ce constituie un pas înainte pe calea dezvoltării literaturii române, în linia consolidării și amplificării libertăților democratice la care societatea românească a ajuns.Dacă ne amintim că Emi- nescu a scris „Ce-ți doresc eu ție", că Ion Barbu a 

scris „Bălcescu trăind", că Blaga a scris „Mirabila sămînță", că Bacovia a scris „Prin codrii Bacăului", că Goga a scris „Oltul". în vina fertilă a aceleiași teme patriotice, trebuie să cădem de acord că a fost un timp cînd o îngustare exagerată a noțiunii de poezie patriotică de către estetică și sociologie i-a micșorat acesteia dimensiunile.Anii noștri au adus, clarificări deosebite. Opinia mea este că unul din punctele în care s-a cîștigat. în ce privește înțelegerea conceptului de poet-patriot, este cel în care trebuie stabilit că poetul-patriot este poet al patriei, dar și poet ca patria. Trăim vremea în care poetul trebuie să fie, da, al patriei, dar — în direcția sincerității și a forței artei sale — și un poet ca patria Să-și asume destinul ei.
★O realitate complexă șade de-a stingă și de-a dreapta poetului. Sînt atî- tea de spus ! Iar cînd partidul, prin cuvîntul secretarului 'său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a chemat pe oamenii acestei țări să gîndească despre toate cu „propriile capete", adică a cerut o maximă responsabilitate socială fiecăruia, atunci poetul a vibrat fericit. Condiția lui era — social vorbind — împlinită.A fi poet-patriot în anii, cînd partidul a devenit atît de puternic, cînd politica tării tale — de pace și prietenie — este un model viu de înțelepciune, de curaj și de abnegație jnter- naționalistă, a fi poet-patriot, în astfel de momente, înseamnă a avea un destin într-adevăr fericit.Cînd a avut poetul sim- țămîntul cel mai acut al prezentului și viitorului socialist, ca azi ? Cînd și-a iubit el patria, și cînd a a- vut nevoie patria de el, ca azi ?într-o tară ai cărei oameni cunosc și prețuiesc cu adevărat istoria, a fi poet-patriot înseamnă și a vibra la ceea ce se petrece azi, cînd civilizația și progresul sînt drepturile firești ale acestui popor, cînd acest popor își construiește istoria de azi, istorie la care poetul e martor și participant, cînd socialismul a devenit visul intim al fiecăruia. Știe, adică, sigur că nimic nu se poate petrece aici fără ca istoria să judece și fără ca sunetul sublim al marii poezii să refuze sau să adjudece.

Răspuns entuziast freneticei chemări
Corneliu OMESCU

Unii scriitori tineri ai generației mele sînt câteodată neglijenți cu ceea ce s-ar numi, cunoașterea vieții. Nu este vorba’ de un evazionism, ci pur și simplu de o epuizare prea bruscă a materialului de viață, a trăirilor autentice care constituie carnea și singele prozei lor... Sînt foarte surprins cînd un coleg tînăr, după o plachetă de schițe, în care a pus a- proape tot, îmi declară cu emfază : locul unui scriitor e la masa de scris. Da, acolo este locul unde se scrie. Dar pentru asta trebuie să ai despre ce. Există un clocot subteran al existenței pe care nu-i poți cunoaște trecînd prin viață ca un turist. Pe oameni îi înveți și îi descoperi numai muncind alături de ei : împărțind aceeași pline, aceleași eforturi zilnice sau sumă de senzații, și sentimente Există un inedit al vieții în fiecare detaliu, pe care nu-1 poți învăța, ci numai redesco- , peri după ce l-ai cunoscut...Trebuie să ne gîndim însă în primul rînd la cititorul care cumpără cărțile noastre. Că doar nu scriem ca să ne citim între noi și să ne dăm autografe reciproce la ședințe de cenacluri. Scriem pentru omul de azi și cel de mîi- ne. Cel care ne citește vrea să descopere, să do- bîndească în existența sa spirituală alte dimensiuni sau valențe. Nu poate fi mințit și nu acceptă să fie dezamăgit. Nu acceptă să i se arunce praf în ochi sau povești compuse din cioburi fără noimă. Un scriitor care nu-și iubește cititorii și crede că-i poate păcăli, transformîndu-și necunoașterea vieții în exerciții sterile de acrobație verbală, rămîne singur ori- cîtă energie ar risipi și ori- cîte cărți s-ar scrie despre cărțile sale ca să explice și să justifice lipsa de substanță vie a jocului său. Imaginația, speculația, în- demînarea, strălucirea artizanală nu pot înlocui materia primă a creației.Pentru un scriitor tînăr sînt atîțea locuri în țara fțșta de unde își poate extrage experiența de viață I 

In clocotul vieții contemporane nu există puncte • neimportante, neinteresante. Bătălia pe care o ducem sub conducerea partidului transformă fiecare loc de muncă într-o redută și într-o altă direcție de asalt. Efortul este continuu, dîrz, intens. In orice punct de lucru. Și- noi, scriitorii, se cuvine să ne străduim să cunoaștem toate dimensiunile acestui efort, să participăm la el, lucizi, pasionați, cot la cot și umăr la umăr cu oamenii despre care vrem să scriem. E de-ajuns să citești Tezele și proiectul de Directive pentru a descoperi cîte subiecte, cîte spații albe din literatura noastră de pînă acum, cîte zone de investigație își așteaptă prospecto- rii, cartografii și constructorii literari. Cite locuri de inspirație și cunoaștere, pentru un tînăr scriitor, nu sînt cuprinse în paginile documentelor de partid !De la un capăt la celălalt, Tezele și Directivele sînt o invitație la cunoaștere cît mai adîncă și Ia scris. Aș spune chiar că putem încerca o senzație de riemulțumire pentru ceea ce n-am scris, dar și un puternic entuziasm în țața acestei chemări, a tuturor invitațiilor și tentațiilor pe care ni le oferă textele documentelor de partid.Realitatea noastră contemporană este foarte bogată în evenimente ce-și cer, toate, letopisețul literar. Citind Tezele și Directivele C.C. al P.C.R. am încercat o puternică emoție înțelegînd adînca responsabilitate și datorie a noastră, a scriitorilor, de a comunica și redescoperi în lucrările noastre această realitate complexă, inten-' să, a timpului pe care traversăm sub conducerea partidului.Am convingerea că de-a lungul cincinalului, în toate punctele-cheie ale acestei mari bătălii constructive, noi, scriitorii tineri, vom participa și cu forțele noastre, și cu condeiul...Traversăm un timp ce-și cere cronicarii... Un timp care e pentru noi o irezistibilă tentație.Ne-am obișnuit să căutăm și să găsim în documentele de partid, in- diterent cu ce prilej .sînt ele elaborate, propriile noastre certitudini și întrebări Fiindcă sîntem departe de a' constitui o societate amorfă, tributară dogmelor și canoanelor prestabilite, inhibată față de problemele cite agită azi omenirea, Ne a- flăm, dimpotrivă, într-un proces continuu de reconsiderare a valorilor morale ale trecutului și de structurare a spiritualității pe care, mai ales, prezentul ne-o impune.Legile obiective ale dezvoltării sociale se aplică, firește, pe etape foarte largi, dar în aceeași măsură ele pot fi descifrate și în mișcarea insesizabilă a clipei, mereu implicînd conținutul nou al clipei următoare. Tocmai de aceea, făurirea și evoluția noii orînduiri este un proces conștient, gîndit și planificat pe temeiul cunoașterii profunde a realității. Sentimentul acesta l-am trăit plenar parcurgînd Tezele C.C. al P.C.R și proiectul Directivelor celui de-al X-lea Congres al partidului, documente elaborate pe baza unei prospectări adînci a tuturor coordonatelor pe care se împlinesc năzuințele și aspirațiile omului zilelor noastre, nu numai în planul dezvoltării economice și sociale, ci și în acela al existenței sale individuale.De aici și atenția deosebită pe care aceste documente o acordă atît de complexei probleme a desăvîrșirii personalității umane, căli viața omului contemporan nu poate fi concepută în afara realităților specifice e- pocii moderne, nu poate fi golită de problemele sale fundamentale. Doar că la punctul de interferență al celor mai diverse aspecte ale realității cu luciditatea, omul societății noastre stă, dacă mi se îngăduie vorba unui mare poet român, ca o sabie cu vîrful în sus. După cum la interferența dintre justiție și injustiție, dintre etic și imo-

Laurențiu FULGA

ral, i s-a acordat dreptul de a opta, și trebuie precizat, fără echivoc, că niciodată el n-a optat împotriva binelui sau împotriva permanenței sale, aici, pe aceste coordonate socialiste.Semnificativ însă mi se pare, de o importanță copleșitoare, faptul că partidul comuniștilor nu limitează la atît problemele omului în socialism. Discuția despre stat și națiune, despre democrație și umanism, despre cunoscutele și necunoscutele personalități umane, raportată la însăși condiționarea ce se operează asupra ei de către noua orînduire socialistă, exprimă o atitudine deschisă, clarvăzătoare, a partidului nostru față de aceste probleme. Iar cînd filozofii și scriitorii sînt solicitați la cercetare și concluzii, la reflectarea cu profunzime a proceselor și fenomenelor actuale din viața, societății noastre — ei avînd calitatea excepțională de a vedea „nevăzutul" și de a-1 releva tuturor — cu atît mai convingătoare devine contribuția pe care Partidul Comunist Român o aduce la îmbogățirea gîn- dirii marxist-leniniste contemporane.Hotărît că trăim sub semnul libertății de a ne afirma adevărurile artistice, foarte proprii fiecărei categorii de creatori, și acest fapt este încă o dată înscris cu autoritate în tezele apropiatului congres al partidului, ca un corolar strălucit al triumfului definitiv împotriva oricărei umbre posibile de dogmatism.Eliberată de rigorile albului și negrului, altădată forme unice ale reflectării fenomenelor vieții, creația literară, de pildă, se află în plină ex

plozie a forțelor sale multiple, și nu-i de fel o simplă întîmplare că unda de șoc a acestei explozii a legitimat atît de puternice, remarcabile talente de poeți, prozatori și drama-' turgi. Confruntarea de opihlv'.'ișf-, schimbul de idei au avut dărui de a declanșa virtuțile unor noi modalități artistice, oferind peisajului nostru literar o impresionantă varietate de culori. Tocmai certitudinea acestei varietăți în toate planurile vieții sociale și spirituale constituie gloria timpului socialist din România, aprecierea lui superlativă în lume, în optica partidului nostru nu este exclus dialogul', ci, dimpotrivă, el este implicat ca lege absolută a clarificării și reliefării a- devărului. Neprevăzute pot fi, și sigur așa va fi, doar capodoperele ce se așteaptă a fi duse la capăt, originalitatea lor și întrebările ce se vor pune, prin mijlocirea lor, umanității întregi.Prezența noului val de poeți și prozatori, dintre care s-au și ales cîteva personalități cu sunet distinct și de fermă audiență la universal, afirmarea, în contextul general, a unor căutări creatoare novatoare ne îndreptățesc să așteptăm cu încredere operele care să reflecte din perspective multiple universul omenesc pe care-1 oferă socialismul, univers care nu poate fi cuprins — în toate datele sale esențiale — doar pe o singură dimensiune.Mesageri ai spiritualității poporului nostru, cum atît de simplu și nobil îi denumește partidul, scriitorii români vor ști să exprime în cărțile lor adevărul specific acestei societăți socialiste, vor ști să confere operelor lor durabilitate și valoare, o permanentă forță de înrîurire a gîndirii și sensibilității umane, aducind astfel o contribuție efectivă la afirmarea valorilor noastre naționale în circuitul culturii mondiale. E dreptul și datoria lor.

Cîndva, într-o călătorie — de fapt, nu era urț_. voiaj oarecare, ci prima , mea; deplasare ..ca ziarist — mi-a.y_e- nit id’eea de a-mi consemna impresiile cotidiene într-un jurnal. Undeva, între Mediaș și Bistrița, s-a născut atunci prima filă... care, pînă astăzi, a rămas și ultima. Totuși, co- lindîrid timp de două decenii prin țară, descoperind de fiecare dată alte meleaguri, alți oameni, s-au adunat multe notițe, însemnări, cugetări.Recitindu-le, am ajuns Ia o constatare pe cît de neoriginală, ne atît de surprinzătoare : aceste file răzlețe reprezintă într-adevăr un jurnal, ba chiar unul deosebit de interesant, dar mai puțin al meu și mai mult al altora.Iată, de pildă, o pagină, ruptă cîndva dintr-un caiet de matematică, pe care notasem, probabil sub impresia proaspătă a unei discuții : „Oamenii de aici sînt încă rezervați; dar interesul lor pentru ceea ce va fi îi face să chibzuiască. să cîntă- rească și, în cele din urmă, să-și ofere ajutorul scontat". Deși data lipsește, stîlpul electric schițat pe verso îmi readuce în memorie discuția nocturnă, la un comitet comunal provizoriu : oamenii citiseră planul de electrificare, iar lectura le trezise setea de lumină într-un sens foarte concret.Pe atunci, hidrocentrala de la Bi- caz era doar o idee. Bicaz — un nume sinonim în urmă cu un deceniu pentru uriaș, gigantic, fenomenal. Asta era și impresia pe care o consemnasem în însemnările mele. Pînă nu de mult, cînd. în drum spre Timișoara, făcînd un popas la Porțile de Fier, am avut revelația a ceea ce poate fi astăzi sinonim pentru uriaș, gigantic, fenomenal. Nu mi-a trecut atunci prin minte să aștern măcar două cuvinte pe hîrtie, dar n-am să uit niciodată sentimentul care te cuprinde în fața unei albii golite de apă pentru prima 

oară după, mii și mii de ani. Dou.ă șute de mii db-m'etri1 pătrați se Vtîfeiă j omului pentru a primi, cuminte, j: hamul ingenios alcătuit din beton și piloni de oțel — spre îmbiînzirea' unei herghelii uriașe de cai putere...Trecutul, prezentul, viitorul — pe undeva, în interdependența lor, s-a schimbat ceva ; cel puțin însemnările răzlețe care s-au născut în locuri și timpuri diferite îmi provoacă această senzație. Și aceasta pentru că viito
IZVOR DT INSPIRAȚIE
PENTRU 0 LITTRATUHA 
PROFUOÂ, ÎNARIPATĂ

Franz STORCHrul clar conturat — avînd totodată acea' „acoperire în aur" care se numește experiență — pierde mult din neprevăzut. Vrînd-nevrînd, apar analogii cu realizările de pînă acum, la care adăugăm în mod firesc și o accelerare a ritmului, iar rezultatul întrezărit transmite o siguranță generatoare de energii. Nu este doar un elogiu bazat pe dorința legitimă ca țara noastră să progreseze și mai repede, ci, în primul rînd, o confruntare reală a diferitelor etape trăite, 

o comparare a etaloanelor, a scărilor.de valori proprii acestor etape.Se desprinde astfel, din filele răzlețe ale „jurnalului" meu, și o altă paralelă : „2 decembrie. Viscol în valea Cernei. O temperatură arctică după jarul cuptoarelor. Josef Beder nu-și încheie paltonul. Iarna, zice el. este aliatul oțelarului, că-i permite să se aerisească pentru un an întreg..." însemnarea făcută într-o cofetărie din Hunedoara, imediat 

după ce am asistat la turnarea unei șarje la oțelăria nr. 2 consemnează doar una dintre imaginile ce se concentrează în graficul publicat recent într-un ziar : „Producția de oțel : 1970 = 100 la sută ; 1975 = 154—161 la sută. Căci, între timp, „uriașul de pe valea Cernei", acel furnal de 1 000 metri cubi, ca și vecinul său de 700 metri cubi, a fost întrecut de un alt gigant, de -la Galați, care însumează la metri cubi exact cît amîndouă la un loc : 1 700 !

Peste un milion tie tone fontă vor curge de aici.. anual în circuitul e- conomic —dintr-un singur furnal, a- proape de șase ori mai mult decît producea întreaga Românie antebelică. Ce e mare, ce e mic ? Galații vor da 2,6 milioane tone de oțel anual, chiar dacă în notițele mele de acum cîțiva ani centrul siderurgic Hunedoara părea de neîntrecut. Ce e mare, ce e mic 7 Comparații pur cantitative nu pot răspunde la această întrebare, mai cu seamă astăzi nu, cînd etaloanele calitative devin alfa și omega întregii activități economice.Poate că această trecere de la can- titate la calitate — o trecere care.se. referă nu numai la viața economică, ci la fel de mult și la relațiile sociale, la metodele și stilul de muncă în aparatul de stat, la participarea efectivă a maselor cînd e vorba de conducerea treburilor țării — această schimbare spre bine marchează cel mai convingător noua treaptă de ascensiune a țării. România, patria a- devărată pentru toți cetățenii săi, indiferent de naționalitate, a parcurs intr-un sfert de veac, sub conducerea partidului nostru comunist, un drum imens ; iar Tezele Comitetului Central, proiectul de directive cu privire la noul cincinal și liniile directoare pentru anii 1976—1980 reprezintă o continuare fermă a acestui drum spre înălțimi. Citind aceste documente nu poți să nu te simți și personal vizat, năzuințele și planurile tale încadrîn- du-se la fel de organic în planurile mari ale țării, ca de altfel și potențialul tău de muncă și de gîndire în rezultatele comune ale viitorului. Pornind de la acest raport individ — societate, de la izvorul permanent de inspirație pe care îl constituie realitățile contemporane ale țării, cred că voi putea acum să alcătuiesc, într-adevăr, din filele răzlețe, un jurnal, ca o modestă contribuție la jurnalul de aur al ultimilor 25 de ani.
g g o o o
(Urmare din pag. I)Dar Argeșul nu se epuizează nici pe departe în strălucirile poliedrice ale diamantului principal ; pe un traseu de cincizeci de kilometri, rîul face un a- devărat maraton, o demonstrație de forță, realizează „fugi", succesive „prăbușiri", urmate de „relaxări" și pasagere popasuri, ca trecerea prin ciur și prin dîrmon să fie iar și iar reluată, pînă își dă întreaga putere luminiscentă celorlalte hidrocentrale, mărgelele de ametist ale marelui colan. Spre a le strălumina și a le transforma în tot atîtea torțe ale focului sacru, rîul-șta- letă parcurge întregul amfiteatru natural constituit din munte-deal-cîm- pie, coborînd treaptă cu treaptă, de la peste _ 800 metri altitudine (oglindă lacului Vidraru), pînă la circa 250 metri, cît va avea în raport cu nivelul mării ultimul dintre lacuri, acela situat în preajma Piteștilor ; deci plonjonul pe care îl realizează aventurosul rîu spre a-și transfera energiile este, de la Măgură la poalele Piteștilor, de peste 550 metri.Ar fi o eroare să judecăm nou] destin șl rîului doar prin tezaurul de electricitate. Amenajările care sînt în curs vor face din

@ @ @ H Brîul-legendă un agricultor' de prestigiu, bun irigator de teritorii fertile și, în strînsă legătură cu acestea, un hidrolog care își va controla jocul apelor ; nu-1 vor mai hărțui primăverile și toamnele ploioase, cu zbucium, viituri și clocot potopitor (argeșenii își aduc aminte cu spaimă cînd apa a luat cu sine case, vite, poduri, linii, șosele, vieți omenești), mii de hectare inundabile vor reintra în circuitul agricol, suprafețele vor fi mai Rațional cultivate, roada mai spornică, apa mai judicios distribuită, în sfîrșit, același Argeș — lucru de neignorat —. va deveni un harnic „sacagiu" al Capitalei ; vara, pe caniculă, cînd orașul va trebui să-și bea cei 24 de metri cubi de apă pe secundă (1975), Argeșul va căra în oraș „partea leului", adică două treimi.Am schițat un portret al Argeșului amenajat Hidroenergetic. Multe alte ape interioare ale țării se vor amenaja similar în viitorul imediat ; pe rozeta cu munți și depresiuni, cu măguri și repezișuri abrupte, cu cîmpii ondulate și zone de interfluvii vor apărea curînd-curînd alte coloane asemeni celor de pe Argeș și Bistrița noi salbe, noi brățări și medalioane ivite din energia a- pelor, toate avînd loc bine stabilit în diadema de lumină a tării. Se vor ame

naja în viitorii zece ani, ne spune proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al partidului, cursuri ale apelor Lotru, Olt. Someș, Sebeș, Dunăre, Șiret, Rîul Mare și altele, în- cheindu-se astfel un însemnat capitol din destinul hidroenergetic de lungă perspectivă al României socialiste.
Argeș - arborele de foo

E firesc și de la sine înțeles ca. pornind de la o- biective singulare, să relevăm cititorului imagini de ansamblu în preajma celui de-al X-lea Congres al partidului și în vara celebrării unui sfert de veac de la eliberare ; e și motivul pentru care am abandonat de astă dată orizontalitatea obișnuită a călătoriei noastre, am urcat la geneza rîului Argeș, de unde am coborît cu firul de apă, secționînd vertical Paralela 45, făcînd un cruciș- curmeziș necesar, spre a arăta forța domesticită a apelor. E o abatere ? Nu. Geometria spune că două 

linii care se intersectează egal nasc punctul ; un punct de pornire stabil pentru narațiunea în care vom înfățișa biografia colectivă a oamenilor ce fac hidrocentrale.Constructorii de hidrocentrale sînt, m-am convins, o categorie aparte, un peisaj uman care 

merită sondat, descris în verb cu pastă multă și idei limpezi.Debutul societății în care mă aflu s-a produs la Bicaz, deci o genealogie care se întinde pe aproape două decenii. Banalul țăruș al tuturor începuturilor și mătăsoasa panglică festivă a marilor inaugurări sîn* simbolurile extreme pe care le-aș pune pe emblema breslei. Destin dur. derulat în forță, neprietenos: pe de o parte aceleași fastidioase și solemne arcuri de boltă care ÎNCHEIE un ciclu. în mijlocul explicabilei bucurii generale urmat invariabil de pustiul 

și solitudinea care. ÎNCEP ciclul următor, după care istoria se repetă în același stil ; se. schimbă doar calendarul și geografiile oamenii rămîn aceiași. S-au isprăvit lucrările la Bicaz; familia s-a împărțit în două aripi mari — una rămîne să lucreze, să amenajeze Bistrița în aval, cealaltă se mută cu arme 

și bagaje pe Argeș. Intră în funcțiune și hidrocentrala de aici : o aripă rămîne pe loc, îrr- timp ce alta — de astă dată o puternică cohortă — se apucă să întemeieze colosul de la Porțile de Fier. Paralel, vitalul organism își continuă proliferarea, se divide în alte aripi, arborescente, ramificații și încrengături, acționînd la Paltinul-Bre- bu, lîngă Cîmpina. ori în Poiana Uzului din Moldova, ca să menționăm doar „migrările" de ultimă oră (1968). Pe Argeș găsesc grupul de șantiere din a cărui matrice s-au ivit, direct sau indirect, cam toa

te celelalte. Aici e trunchiul. Aici sînt veteranii. Nimic orgolios nu surprind pe fața lor impregnată de acizii tari ai evenimentelor pe care le traversează.— Porțile și Lotru sînt cei doi mari fii ai Argeșului ; ei și-au depășit „părintele", atît prin amploarea acțiunii, cît și prin operă de dificultate. Situa- 

tia intră în firea lucrurilor, afirmă Nicolae Pău- nescu, directorul general al „gintei" argeșene : citesc în cuvintele sale (a lucrat și la Bicaz) mîndria celor puternici, un sentiment de paternitate care nu inspiră amărăciune, din contră, tonifică.Partenerii mei de dialog se întrec în a-i evoca pe „cei plecați". în a le etala virtuțile și autodevenirea ; directorul general de la Lotru e de-„al lor" tot astfel șirul de ingineri șefi și directori tehnici de la Porti „s-au ridicat dintre noi", apoi inginerii și maiștrii fără de număr, sute

de betoniști, mineri de suprafață și subteran, lucrători de carieră și terasa- mente, șoferi, electricieni, dulgheri, zidari, mecanici — care toți laolaltă îi „reprezintă" cu cinste în alte locuri.— Dar voi, veteranii ?— Am mai ridicat trei hidrocentrale pe Argeș- aval și mai avem unsprezece. Să n-ai grijă, n-a slăbit arborele și nici nu i-a pierit semeția. Sămînța lui e încă bună și felul de a fi nemodificat. Există o școală hidroenergetică a Argeșului ; doar nu degeaba s-au ridicat la munci calificate în cîțiva ani peste 5 000 de localnici, mă a- vertizează Racoși Ladislau (și el de la Bicaz venit), inginerul șef al „clanului" de pe Argeș.Cum a fost posibil fenomenul celor cinci mii ? Ce a dat viață acestei realități sociale, aici fără precedent ? Răspund : forța transformatoare a marșului celor puternici. Cu ce virtuți ? Cu virtuti comuniste. Maistrul mecanic Gheorghe Ologu, om surprinzător de tînăr pentru sarcina de secretar al comitetului de partid (16 organizații), mă sprijină să aflu „pe viu" cîteva trăsături definitorii ale constructorilor comuniști : voi numi , cîteva dintre ele, argumentîndu-le într-o succesiune mozaicală cu

spuse din spusele acelor oameni.SPIRITUL DE ECHIPĂ („Ideea de unitate e pentru noi lucru sfînt ; sîntem o familie vitală, avem un cult al ei"). ACUTUL SENTIMENT DE ADAPTABILITATE („Ne intră foarte repede în sînge meleagul pe care punem piciorul ; deși avem fiecare o casă, o familie, noi despre locurile astea zicem „ale noastre", că zău !. te și miri de cum. te fură necunoscutul, noutățile"). RELAȚIILE DE COMUNIUNE („Fără frățietate la noi nu durezi o săptămînă ; omenia nu alege că ești oltean, moldovean, ardelean și nici că ești român, ungur, neamț — iar la noi ea, omenia, apasă în cîntar. că celelalte vin încetișor"). ORGOLIUL DURABILITĂȚII („Noi nu mergem unde mergem pentru cîte un sezon, cum se întîmplă altundeva ; noi plecăm să ne petrecem o parte din viață, un număr de ani, așa că ne iese din cap ușurătatea lucrului de mîntu- ială. știm prețul faptei care durează, mîndria u- nlcatului, simț pe care nu-1 dăm pentru nimic sub soare"). ÎNVESTITURA DE CIVILIZAȚIE („Cu ce crezi că începem ? înainte de a face case, vetre de șantier, baracamente, facem școli. Nu-i posibil altfel, Cum nu-i posibil să

lași doar hidrocentrale. Corbenii a fost un sat ca vai de lume ; plecînd din el. lăsăm o zestre. E liceul, Sînt spitalul și policlinica. E șoseaua asfaltată, azi „națională". Niște clădiri solide, care vor deveni probabil hoteluri de turism. Două relee de televiziune. Apa infectată (multi gușați !) a fost trecută prin filtre, clorizată și trasă în case, la robinet ; i-am învățat pe localnici să facă la fel. Purtăm cu noi infuzia de civilizație ; avem această chemare, o învestitură, dacă te gîn- dești, ceea ce nu-i puțin".) în sfîrșit, toate aceste virtuți, sentimente. stări, converg și se confundă cu ceea ce numim CONȘTIINȚĂ DE SINE. („Noi n-am învățat doar să facem hidrocentrale, am învățat — poate înainte de toate ! — să producem si să reproducem viață"). “Aleasă misiune, nobil mesaj ! A lăsa o dîră pe unde treci rămîne poate cea mai vie aspirație a omului: ne rugul ei tonești efort, sănătate, vis. Uneori si numele. Fiul secretarului de partid se cheamă Cernat ; i-a dat numele unui munte pe versantul căruia a lucrat cel mai frumos timp al său. Romantism ? Poate nu ; sau nu numai. Gest suprem de a te confunda cu propria operă.
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VIZITA SECRETARULUI EXECUTIV
AL COMISIEI ECONOMICE A O.N.U.

PENTRU EUROPAVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a primit miercuri după-amiază pe Janez Sta- novnik, secretarul executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, care face o vizită oficială în tara noastră, la invitația Ministerului Afacerilor Externe.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de
★Miercuri seara, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a oferit o masă în cinstea secretarului executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, Janez Stanovnik.Au participat George Macovescu,. prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guverna-
*Miercuri dimineața, secretarul e- Kecutiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, Janez Stanovnik, a fost primit la Ministerul Afacerilor Externe de George Macoves-, cu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, și de Mircea Malița, adjunct al ministrului. La convorbirile care au avut loc cu acest prilej au participat Nicolae Ecobescu, ambasador, reprezentantul permanent al României pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, funcționari superiori din M.A.E.

★Secretarul executiv al Comisiei •conomice a O.N.U. pentru Europa

La 25 iunie a fost semnat, la București, Acordul intre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Franceze privind înființarea unei biblioteci române la Parii și a unei biblioteci franceze la București.Din partea română Acordul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea franceză de Pierre Pelen, ambasador extraordinar și plenipo-

tcolaborare și cooperare economică și tehnică. Nicolae Ecobescu, ambasador, reprezentantul permanent al României pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite de Ia Geneva.Cu acest prilej au fost discutate probleme referitoare la lărgirea activității de cooperare economică și tehnică în cadrul Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, precum la relațiile dintre țara noastră și cest organism internațional.*mentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Nicolae Ecobescu, ambasador, reprezentantul permanent al României pe lingă Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva. ,A fost prezent lakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

și 
a-

*s-ă întîlnit membri ai și instituții miercuri după-amiază cu conducerii unor ministere , centrale, reprezentanți, ai țării noasțre în diverse comitete și organe de specialitate ale C.E.E.Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri referitor la posibilitățile lărgirii cooperării economice europene, la aportul Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, la îmbunătățirea relațiilor dintre țările din această parte a lumii, precum și la contribuția adusă de România la activitatea acestui organism internațional. (Agerpres)

tențiar al Republicii Franceze, la București.La semnare au asistat Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Radu Voinea, secretar general al Academiei Republicii Socialiste România, și alte persoane oficiale.Au fost, de asemenea, prezenți membri ai Ambasadei Franței la București,
SESIUNI ȘTIINȚIFICE JUBILIARE

LĂ INSTITUTUL
MITICĂ ĂL

DE MĂTE-
ĂCOEMEILa Institutul deUmatematică al- A- _caciemiei au început, miercuri dimi- ileața, lucrările unei sesiuni științi- îice jubiliare consacrate aniversării a 25 de ani de la eliberarea patriei și a două decenii de la crearea institutului.Manifestarea a fost deschisă de acad. Miron Nicoleșcu, președintele Academiei, directorul Institutului de matematică.In continuare, acad. Gh. Mihoc, directorul Centrului de statistică matematică al Academiei, s-a referit la rialul matematicii în dezvoltarea ști- ' ințelor, în acțiunea de dotare a e- conomiei naționale cu echipament modern de calcul și prelucrare a datelor. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, necesitatea colaborării permanente între statisticieni și matematicieni pentru soluționarea diferitelor probleme ale economiei în continuă dezvoltare.Participanții la sesiune au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central Român, CEAUȘESCU, tivele Institutului că și Centrului cie afirmă sentimentele mă și recunoștință cerea partidului și sprijinul acordat dezvoltării' activității de cercetare științifică și se angajează să muncească cu hotărîre pentru traducerea în viață a sarcinilor care le revin din proiectul de Directive ale celui de-al X-lea Congres al P.C.R., contribuind astfel la

dezvoltarea economică și înflorirea spirituală a României socialiste.In continuare au fost prezentate comunicările înscrise în agenda sesiunii,' care tratează t'âoria distribuțiilor, analiza funcțională, mecanica fluidelor, mecanica solidelor, logica matematică, geometria diferențială (Agerpres)
LA AEBrminjL DE stat

al Partidului Comunist tovarășului NICOLAE prin care colec- de rhatemati- statistică își rede profundă sti- față de condu- statului, pentru

In zilele de 24 și 25 iunie a avut loc în Capitală o sesiune științifică a Arbitrajului de Stat prilejuită de aniversarea a 20 de ani de activitate a acestei instituții.Lâ deschiderea , lucrărilor, tovarășul M. Witzinan, prim-arbitru de stat, a trecut in revistă activitatea lucrătorilor instituției, subliniind sarcinile importante care stau în fața lor în viitoarea, etapă de dezvoltare economică a ' tării noastre.Au fost prezentate , apoi referate tratînd unele probleme juridică cu privire Ia raporturile contractuale dintre organizațiile economice și rolul Arbitrajului de Stat.In încheierea lucrărilor, partici- panții la sesiune au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care a- șigură conducerea partidului că vor depune toate eforturile pentru ca, prin metodele de muncă specifice instituției, să contribuie la realizarea disciplinei de plan și contractuale, la apărarea proprietății socialiste, adu- cîndu-și astfel aportul la desăvîr- șirea construirii socialismului în patria noastră — Republica Socialistă România.

0 Opera Română : Carmen — 19,30. 
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Heidelbergul de altă
dată — 20. o Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea" : Un asasin ciudat — 20. 
0 Teatrul „C. I. Nottara" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : La ciorba de 
potroace — 20. o Teatrul Giulești : 
Martorii se suprimă — 19,30. 0 Tea
trul satiric muzical ,,C. Tănașe" (sala 
Savoy) : Nu te lăsa Stroe — 19,30 ; 
(grădina Boema) : Femei, feifcei, fe
mei — 20. Ansamblul folcloric „Pe- 
rinlța» (în sala Teatrului „ C. I. Not
tara") : „Perinița mea" — 19.

cinema

o Sfîntul la pîndă : LUMINA — 8,45—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
O Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10.
0 Piramida Zeului Soare : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Anul trecut la Marieubad : UNION
— 16 ; 18 ; 20,15.
0 Aventurile lui Tom Sawyer ; Moar
tea lui Joe Indianul ; Program de 
filme documentare : TIMPURI NOI
— 9,15 : 12,30 ; 15,45 ; 19.
O 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 conti
nuare ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 La dolce vita : GRIVIȚA — 9 :
12.15 ; 16 ; 19,30.
0 Profesioniștii: ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Rio Bravo : MUNCA — 15 ; 18.
0 Nu vor fi divorțuri : BUZEȘTI —
15.30 ; 18, MUNCA — 20,30.
0 Vicontele plătește polița : GRĂ
DINA BUZEȘTI — 20,3(L
O
17

In umbra coltului : DACIA — 8,15— 
în continuare ; 19 ; 21, MOȘILOR 

15,30 ; la grădină — 20,30.
Roșii și albii : MOȘILOR — 18.
Prințul negru : BUCEGI — 9,30 ; 

16 ; 18,30, la grădină — 20,30,

O Lovitură puternică : SALA PALA
TULUI — 19 (seria cie bilete — 2 954), 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30.
q Noaptea generalilor : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, BUCUREȘTI —
8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
© Aruncați banca în aer : REPUBLI
CA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,15, 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 20,30, FAVORIT
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
STADIONUL DINAMO - 20,30.
© Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
o Roata vieții: VICTORIA — 9 ; 11,45 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,15, GRĂDINA DOINA
— 20,45.
O Becket : CENTRAL — 8,45 ; 11.30 ; 
14,30.
o Ziaristul : CENTRAL — 17,30 ; 20.30.

•
12 ; , ____
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA 
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30. 
0 încurcătură blestemată : CINEMA
TECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
O Rolls Royce-ul galben : UNIREA — 
15,30, la gradină — 20,15.
O Pipele : UNIREA — 18.
O Feldmareșala : LIRA — 
la grădină — 20,15.
0 Vremuri minunate la 
DRUMUL SĂRII - 15,30 ;
0 Neîmblînzita Angelica :

13,30; 16; 18,30;
20,30, FLOREASCA — 

: 16 ; 18,15 ; 20,30, GLO- 
16 ; 18,15 ; 
13,30 ; 16 ;

15,30 ; 18,

Spessart : 
18 ; 20,15. 
AURORA 

20,45,— 9 ; 11,15 ;
la grădină —
9 ; 11,15 ; 13,30 , „ . ___ _
RIA — 9 ; 11,15 : 13,30 ;
20.30, TOMIS — 9 ; 11,15 
18,15, la grădină — 20,30.
e Pentru încă puțini dolari : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15, COTROCENI
— 15,30 ; 18.
0 Soare șl umbră : COTROCENI —
20.30.

(Agerpres)

La casele de cultură din Filiași și Segarcea au avut loc miercuri simpozioane dedicate împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Băl- cescu. Despre personalitatea istoricu-

★In cadrul schimburilor culturale dintre România și Norvegia, la mu-

UNIUNEA SOVIETICA

K (ME DE CALM

\ necesare

cu succes

R. S. F. IUGOSLAVIA

HIDROCENTRALELE
DE PE NERETVA

SPORT

LA FOTBAL

vor primi 
privire la 

diferi-

ÎN „TURUL ROMÂNIEI"

R. P. UNGARĂ

„CUPA BALCANICĂ*

RRIMIRE
LA CONSILIUL DE STAT

PE NOILE ȘANTIERE

A APARUT

Miercuri 25 iunie, tovarășii Gheorghe Stoica, membru al Consiliului de Stat, și Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, au primit pe tovarășul Otto Gotsche, secretarul Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, care
★Ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, Ewald Moldt, a oferit miercuri după-amiază un cocteil cu prilejul prezenței în țara noastră a secretarului Consiliului de Stat al R.D. Germane, scriitorul Otto Gotsche. Au luat parte Constantin Stătescu, secretarul Consiliu-

Subsecretarul de stat pentru agricultură al Tunisiei, L. Ben Osman! împreună cu președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Nicolae Giosan, a plecat miercuri, dimineața într-o călătorie prin țară. Cu acest prilej au fost vizitate Combinatul pentru creșterea și îngrășarea industrială a porcilor al Întreprinderii a- gricole de stat Căzănești-Ialomița, precum și stațiuni de pe litoral și o- biective turistice din Constanța. La vizită a luat parte Mahmoud Maa- moiiri, ambasadorul Tunisiei la București.

(Agerpres)

„Cupa balcanică" la fotbal, competiție rezervată selecționatelor de tineret, a continuat ieri la Sibiu cu disputarea a două intîlniri. In primul joc, reprezentativele Turciei și Bulgariei au terminat la egalitate : 1--1 (1—0), iar în cel de-al doilea, echipa României a scorul de 2—1 (0—0) băniei. întrecut-o cu pe cea a Al-
în cîteva rînduriAST AZI DE LA ORA X7 la baza sportivă a clubului METALUL (ȘOS. PANTELIMON) va avea loc un CONCURS INTERNAȚIONAL DE MOTO (DIRT-TRACK) cu participarea unor alergători din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia și România. Duminică dimineața de la ora 10, în același loc, concursul se va reedita.DATCOMPLEXULNoua bază sală de gim- una de lupte.

LA CONSTANȚA A FOST IN FOLOSINȚA SPORTIV „TOMIS". sportivă dispune de o nastică, una de box și SPECTATORIPESTE 50 000 DEau urmărit, în nocturnă, la Milanci. MECIUL INTERNAȚIONAL DE FOTBAL dintre echipele INTERNA- ZIONALE MILANO și F.C. SANTOS, contînd pentru „super-cupa intercontinentala" (competiție rezervată echipelor care în trecut au cucerit cupa intercontinentală). Fotbaliștii brazilieni au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0).
• Pe urmele Șoimului : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Pașa : CRÎNGAȘI' — 15.30 ; 18 ; 20,13.
• La Est de Eden : VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• A trăi pentru a trăi : MIORIȚA — 
8,30—15,30 în continuare ; 18 ; 20,45, 
RAHOVA — 15,30 1 18, la grădină — 
20,30.
Paradisul îndrăgostlților i POPU

LAR — 15,30 ; 18.
• Crimă in stil personal : POPULAR
— 20,30.
• Recompensa : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Un dolar găurit: FLACĂRA — 15 ; 
17.
• Vițelul de aur (ambele serii) : FLA
CĂRA — 19.
0 Tarzan, omul junglei : ARTA — 
9,15—15,15 în continuare ; 17,30 ; 19,45, 
la grădină — 20,30.
0 încotro, omule 2 (ambele serii) i 
VITAN — 16.
0 Adio, Gringo : GRADINA VITAN
— 20,30.
0 Alexandru cel fericit : FLAMURA
— 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Căsătorie pripită? : PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.

PROGRAMUL I

10,00 — Limba germană. Lecția 63 
(reluare). 10,30 — Ce-ați dori să re. 
vedeți ? Filmul artistic : „Destry" cu 
Andie Marchall șl Marl Blanchard. 
12,00 — închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
Lumea copiilor': „Aventurile lui Pi
nocchio". 17,50 — Limba rusă. Lecția 
62. 18,15 — Studioul, pionierilor la

și-a petrecut concediul de odihnă în țara noastră.La primire a fost de față tovarășul Ewald Moldt, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democrate Germane.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire prietenească.
★lui de Stat, Zaharia Stancu membru al Consiliului de .Stat, președintele Uniunii Scriitorilor, funcționari superiori din Consiliul dd Stat și Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură.

zeul Brukenthal din Sibiu s-a deschis miercuri , o expoziție de artă populară norvegiană. Sînt expuse covoare, costume naționale, obiecte de uz casnic din lemn sculptat și pictat.
★Marți și miercuri, portul Constanța a găzduit nava de pasageri „Auso- nia“ transportînd sub pavilion italian peste 400 de turiști germani, englezi, francezi și italieni. în cursul celor două zile, turiștii străini au vizitat orașul Constanța, stațiunile de pe litoral și Delta Dunării, după care s-au îndreptat spre București.(Agerpres)

lui și revoluționarului român veacul trecut au vorbit profesori de istorie și de literatură română.(Agerpres)

derovina Institutului 
studii istorice și socid- 
politice de pe lîngă G.C.

al P.C.B,

„ANALE
DE ISTORIE

3/1969 (mai—iunie) 
cu următorul cuprins :ARTICOLE : „Rolul conducător al partidului, rezultat al unei întregi evoluții istorice", de Paul Radovan ; „Din activitatea P.C.R. pentru făurirea u- nei largi coaliții de forțe antihitleriste", de Constantin Nicolae, Petre Ilie.DIN LUPTA DE REZISTENȚA ANTIFASCISTA A POPOARELOR DIN SUD-ESTUL EUROPEI : „Războiul național de eliberare a popoarelor Iugoslaviei (1941—1945)“, de Nicolae Ciachir ; „Rezistența antifascistă a poporului bulgar", de Ion Bahici ; „Mișcarea de rezistență albaneză împotriva cotropitorilor fasciști italieni și germani (aprilie 1939— noiembrie 1944)“, de Geicu Maksuto- vici ; „Rezistența în Grecia (1940—1944)“, de Dan Baran.ISTORIA MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI — CONSULTAȚII: „Mișcarea muncitorească in a- nii avîntului. revoluționar. Crearea Partidului Comunist Român (1918—1921)“, de Ștefan Mușat.VIAȚA ȘTIINȚIFICA : „ să rotundă : Suveranitatea principiu fundamental al dezvoltării statului și națiunii în socialism*1 ; „Intervenția delegatului român N. Copoiu la referatul «în legătură cu istoriografia Internaționalei a II-a», prezentat de I. Braunthal la Conferința internațională de la Linz".EVOCĂRI: Panait Mușoiu Coloman Miiller, Gheorghe O- prescu, Olga Bancic.Revista mai cuprinde : RECENZII — NOTE BIBLIOGRAFICE, -INFORMAȚII.

J4 totuși, contratimpul 
n-a zguduit clasamentul».

ARAD (prin telefon de la trimisul nostru). — De la această.. mini etapă a „Turului României", desfășurată ieri pe distanța de 25 km, în apropierea orașului, s-a așteptat foarte, mult. în primul rind o clarificare, dacă putem spune astfel, a problemei fruntașilor : cei de pînă acum își vor menține pozițiile sau, mergînd mai slab la contratimp, vor ceda supremația ? In caravană, încă de la... (Galați și apoi etapă de etapă, s-a discutat intens pe această temă. Iată că etapa de la Arad, această „probă a probelor" — cum este denumită în ciclism cursa de contratimp — a venit, s-a consumat și.' cîștigătorul n-a luat nimic ! Fruntașii de pînă acum ai întrecerii (ne referim la primii 10 din clasamentul general) sînt, cu excepția unuia, aceiași, dovedind că nu-și datoresc pozițiile întîmplării. Dar, avînd in vedere că diferențele de timp dintre ei au rămas în continuare mici (între primul și al 10-lea doar 3 min. 46 sec.), ca și faptul că mai sînt încă etape destule și grele, nimeni nu-și asumă riscul de a indica pe cîștigătorul marii competiții. Aceasta nu face decît să întrețină, ba chiar să sporească interesul pentru cursă, și în rîndul competitorilor și în rîndul celor ce o urmăresc ca noi. pe traseu, sau ca dv. cititorii — tn ziare.Cîștigătorul etapei de ieri este un tînăr alergător de la clubul Steaua — Teodor Puterity, căruia foarte puțini
Oradea. 18,45 — Un interpret îndrăgit 
al cînteculul transilvănean : Ion Cris- 
toreanu. 19,00 — Consultație tehnică 
TV. Prezintă : Aurel Popea. 19,15 — 
Metafore contemporane : Versuri de 
Miron Radu ParaschiVescu, Veronica 
Porumbacu, Letay Lajos, Al. Andrl- 
țoiu, Lotte Berg, Victor Tulbure, Dl- 
mitrie Rachici. 19,30 — Telejurnalul 
de seară — Buletin meteorologic. 20,00
— Cronica ideilor. Structuralismul și 
științele sociale. Participă : acad. C. 
lonescu-Gulian, Octavian Chețan, re
dactor șef adj. al revistei de filozo
fie, criticul N. Tertulian și Manase 
Radnev. 20,30 — Secretul Suzanei. 
Operă de Wolf Ferari, în montarea 
Studioului de Televiziune. In distri
buție : George Popa și Emil Rotundu. 
Conducerea muzicală : Alexandru 
Sumski. Regia : Marianti Banu. 21,20
— Transfocator. Fiii satului — emi
siune de Carmen Dumitrescu, 21,45 — 
Teleglob — emisiune de călătorii geo
grafice : Canada (II). 22,10 — Telejur
nalul de noapte. 22,20 — Publicitate
— Buletin meteorologic. 22,25 — Nau
fragiul Lusitaniei — film documentar. 
23,15 — închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

19,30 — Telejurnalul de seară. 20,00
— Concert simfonic : Program Mo
zart. Orchestra de cameră a Filar
monicii „George Enescu". Dirijor : 
Paul Popescu : Simfonia în La major 
KV 134. Orchestra simfonică a Radio- 
televlziunii. Dirijor : Michael Ganot
— Franța : Concertul în Fa major 
pentru trei plane și orchestră KV 242. 
Soliste : Victoria ștefănescu, Viorica 
Diaconu-Zorzor, Suzana Szdreny. 20,45
— Vitrina cu cărți : o Trilogia cul
turii la L. Blaga, prezintă Romul 
Munteanu ; • Panorama deceniului 
literar românesc 1940—1950 de Al. Plru, 
prezentată de N. Clobanu ; o Prin
cipii de literatură comparată de Al. 
Dima, prezentată de C. Crișan ; 0 
Cărți noi în librării. 21,10 — Film 
serial : Comisarul Maigret (relpare). 
22,00 — închiderea emisiunii progra
mului II.

DI/WRILESOMIISIL

Specialiștii sovietici 
au început să lucreze 
la crearea unui sistem 
de planificare a eco
nomiei, bazat pe tehni
ca electronică de cal
cul. Sistemul va consta 
dintr-0 rețea de centre 
de calcul amplasate pe 
întregul teritoriu al 
U.R.S.S. în următorii 
5—6 ani, în Uniunea 
Sovietică vor fi create 
§00 de astfel de cen
tre, care 
date cu 
funcționarea 
telor sectoare și între
prinderi industriale, le 
vor prelucra și vor e-

Recent a fost pusă 
în funcțiune hidrocen
trala de pe rîul Rama 
— a doua din cadrul 
cascadei de hidrocen
trale de pe Neretva fi 
afluenții săi, Obiectiv 
cu o putere instalată

La Combinatul me
talurgic „Csepel“ a fost 
dată în exploatare o 
nouă secție, de turnare 
sub presiune a meta
lelor' neferoase. Utilată 
cu instalații automate, 
secția va prelucra a- 
nual 40 000 tone de 
cupru.

După cum transmite 
agenția M.T.I., nu e-

labora, p.e această 
bază, soluții de plan. 
Marile întreprinderi sau 
grupuri de întreprin
deri mai mici vor fi 
dotate cu mașini elec
tronice și cu aparatură 
periferică necesară cap
tării informației prima
re și prelucrării ei.

Automatizarea unor 
operațiuni \ necesare 
muncii de conducere 
s-a aplicat 
în unele întreprinderi, 
ca fabrica de mașini- 
unelte „Frezer" din 
Moscova și fabrica de 
televizoare din Lvov. 
Aceste întreprinderi sînt

utilate cu cite o ma
șină de calcul „Minsk- 
22“ care este legată la 
rîndul ei prin teleim
primator cu panoul cen
tral de comandă al 
dispecerului principal. 
După cum transmite a- 
genția „Novosti", la fa
brica de calculatoare 
electronice „Ordjoni- 
kidze" din Minsk a în
ceput producția în se
rie a mașinii „Minsk- 
32“ care va executa, în 
aceeași unitate de timp, 
de 5 ori mai multe o- 
perațiuni decît „Minsk- 
22".

de 160 MW, care va da 
anual 710 milioane 
kWh energie electrică, 
noua hidrocentrală a 
fost proiectată de între
prinderea „Energoin- 
vest“ din Sarajevo.

In proiectul privind

sistemul hidroenergetic 
de pe Neretva fi aflu
enții săi se prevede 
construirea a încă opt 
hidrocentrale, cu o pu
tere instalată de 621 
MW fi o producție a- 
nuală de 2,5 miliarde 
kWh.

xistă județ în care să 
nu se afle în plină con
strucție 7—8 fi chiar 
mai multe obiective in
dustriale fi social-cultu- 
rale. Jn acest an vor 
intra în funcțiune noua 
uzină constructoare de 
utilaj minier de la Sal- 
gotarjan, aflată în sta
diu final de construc
ție, noua turnătorie de

oțel de la GySr, care va 
produce anual 18 000 
tone de diferite pro
duse, fabrica de hîr- 
tie din Budafok, care 
va avea o producție de 
30 000 tone carton, fa
brica de țesături de 
bumbac fi piele artifi
cială din Gudr fi al-

din cei ce însoțesc caravana îi acordau șanse. Pe arbitrul principal Octavian Aniza, succesul lui Puterity nu-1 surprinde însă. Intr-o discuție după cursă ne spuneau „Nici eu nu-1 vedeam învingător — mă gindeam la cu totul alții — dar nu pot spune că mă surprinde victoria lui. Anul a- cesta în „Cursa Păcii" a mers destul de bine. Să nu uităm că Puterity este tipul alergătorului de forță, apt mai degrabă pentru astfel de probe individuale, decît pentru cele colective, care presupun receptivitate la indicații tactice..."Dintre cei care, înaintea etapei, a- veau prima șansă, Al. Sofronie (România B) a înregistrat timpul cel mai bun (34’ , 24”, Puterity — 34’ 07”) •= 43,586 km pe oră), apoi francezul Hezard (34’ 30”), Emil Rusu (34’ 35”), Mollet (34’ 41”), norvegianul Andresen (34’ 47”) etc. Nu vrem să vă punem, însă, răbdarea la încercare și tocmai de aceea ne vom opri asupra „celor trei mari", primii clasați după 7 etape : Wanzlik (R.D.G.), Tudor și Grigore (amb'i România B). Wanzlik păstrează mai departe „tricoul galben", deși s-a clasat ieri de-abia al 19-lea la 1’ 36” de învingătorul etapei. Tudor a mers mai bine decît liderul cursei, dar a fost retrogradat cu un loc de Sofronie, de altfel principalul bene ■ ficiar al etapei de ieri : a săltat trei locuri în clasamentul general, a- 1 flîndu-se acum la 1’ 38” de Wanzlik. Grigore s-a văzut devansat de Andresen și Ardeleanu (ieri al 8-lea timp (35’ 02”), ocupînd la această oră locul 6, la 2’ 40" de lider.Credem că nu-i lipsit de interes să vă anunțăm și situația din celelalte clasamente ale Turului României. După aceste 8 etape pe e- chipe conduce România B, urmată de R.D.G. (la 1’ 58”), Franța (3’ 59”), Steaua (5’ 09”), România A la (5’ 39”) etc. O poziție foarte bună o are Wanzlik — liderul general, al cursei— în clasamentul pe puncte, acordate la sprinturile intermediare și la cele finale : 18 puncte avans față de Andresen și 20 față de Tudor și Șt. Suciu, a căror luptă, cel puțin pentru locul secund, se observă a fi foarte aprigă. In fine, în clasamentul cățărătorilor, francezii domină. Hezard (cu puncte) sînt■ proape, deDe astăzitapelor lungi, care — fiecare pe profilul său, fiecare cu surprizele sale— vor oferi noi ecuații de rezolvat celor 51 de alergători mași să se întreacă în cel mai animat tur alTraseul etapei a 9-a, sus, măsoară 165 km de la Arad la Deva și apoi la Hunedoara.
I. DUMITRÎU

23 puncte și Viard urmați, destul de Huster (R.D.G.). se reintră în seria
20
a-e-

(din 58) ră-— .poate — României.pe Mureș, în

PRONOEXPRE5Numerele extrase la concursul din 25 iunie 1969 nr. 2613 30.EXTRAGEREA 1 ; 19 1 5 17 Fond de premii : 342 994 lei.EXTRAGEREA A II-A : 936 18 22 7. Fond de premii : 280 980 lei. 23 25

(

R. P. D. COREEANA

In anii puterii populare, industria constructoare de mașini grele din
Ix.P.D. Coreeană a luat o mare dezvoltare. în fotografie : o secție 

a unei uzine de excavatoare/

1

CUBA

UNITĂȚI ȘTIINȚIFICE PENTRU
DEZVOLTAREA AGRICULTURII

In localitatea San
tiago de Las Vegas, din 
apropierea capitalei Re
publicii Cuba, au fost 
inaugurate, nu demult, 
cinci importante labo
ratoare de cercetare 
științifică. Personalul 
acestora se ocupă de 
prelucrarea fi elabora
rea dotelor necesare

specialiștilor pentru fo
losirea mai bună a con
dițiilor de sol și de cli
mă în vederea dezvol
tării într-un ritm mai 
susținut a agriculturii si 
creșterii animalelor. A- 
ceste laboratoare, ser
vind cercetărilgr în do
meniile agrocnimiei, fi- 
topatologiei, hematolo-

giei, virologiei fi ento
mologiei, se vor înca
dra Institutului agrono
mic de pe lingă Aca
demia de Științe a Re
publicii Cuba fi vor de
veni o școală pentru 
pregătirea cadrelor spe
cializate destinate agri
culturii. V

Ieri în tară : călduroasă, cu mai mult noros în jumătatea de vest a tării. S-au semnalat a- verse locale, însoțite de descărcări electrice în Transilvania și Moldova și izolate în Muntenia. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 18 grade la Cotnari și Avrămeni și 33 de grade la Medgidia. în București : ■vremea a fost călduroasă, cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab

vremea a fost cerul variabil.
pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 31 de grade.Timpul probabil pentru 27, 28 și 29 iunie. în țară : vremea continuă să se răcească în prima parte a intervalului. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi locale sub formă de averse, mai ales în nordul țării. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă • durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar maximele între 18 și 28 de grade. în București : vremea în răcire ușoară în prima parte a intervalului. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse de ploaie. Vînt potrivit. Temperatura în scădere Ia început, apoi în creștere.
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PARIS 25 (Agerpres). — Miercuri dimineață a avut loc la Palatul Elysee prima ședință a noului guvern francez. Participanții la ședință au ascultat o expunere a ministrului de externe, Maurice Schumann, cu privire la conflictele din Asia de sud-est și Orientul Apropiat. Minis
trul a subliniat dorința Franței de a contribui cît mai mult cu putință la soluționarea acestor conflicte. Consiliul de Miniștri a dezbătut, de asemenea, declarația program pe care primul ministru, Chaban Delmaș, urmează să o prezinte joi în Adunarea Națională. Purtătorul de cuvînt a menționat că guvernul se va întruni în fiecare miercuri chiar în cursul vacanței de vară.

O ACHILLE PERETTI 
A FOST ALES PREȘE
DINTE AL ADUNĂRII 
NAȚIONALEMiercuri după-amiază, Adunarea Națională a ales pe noul ei președinte, în locul rămas vacant prin numirea Iui Chaban Delmas în fruntea guvernului. Cu majoritate de voturi, Achille Peretti, vechi colaborator al generalului de Gaulle, a fost ales președinte al Adunării Naționale.Adunarea Națională a ascultat apoi mesajul președintelui Georges Pompidou. După un călduros omagiu . adus generalului de Gaulle, noul șef al statului a exprimat dorința statornicirii unor „relații de încredere și eficace11 între puterea executivă și parlament, pentru a se putea face față „problemelor dificile pe care Franța urmează sâ le înfrunte". Definind politica externă a Franței, președintele a relevat că „este vorba mai întîi de a menține independența noastră în respectul alianțelor noastre, apropierea și cooperarea cu toate popoarele, în primul rînd în ' Europa, pentru a duce continent’.)1 nostru la conștiința politică care îi va permite să-și afirme personalitatea și să joace un rol propriu in slujba păcii". Mesajul a trecut apoi în revistă problemele interne ale Franței. Mesajul a fost citit și în Senat.

MONTEVIDEO 25 (Agerpres). — 
Aproximativ 200 de persoane au 
fost arestate marți, după ce guver
nul președintelui Pacheco Areco a 
decretat stare excepțională pe în
treg teritoriul țării. Agențiile de 
presă anunță că poliția a operat 
arestări în toate cele 18 departa
mente ale Uruguayului. Numeroși 
lideri sindicali au trecut în ilega
litate. Armata, în permanentă stare 
de alertă, ocupă punctele strategice' 
din capitală, în jurul edificiilor gu
vernamentale, a serviciilor publice 
și a instituțiilor de învățămînt. De 
asemenea, 20 000 de funcționari din 
serviciile publice, care au anunțat 
că își vor înceta activitatea, au fost 
puși sub controlul armatei. Cu 
toate acestea, legăturile de telex 
internaționale au fost întrerupte de 
lucrătorii din direcția generală a 
telecomunicațiilor.

în tot cursul serii de marți, la 
radio au fost difuzate ultimatumuri 
prin care se cerea ca lucrătorii de 
la întreprinderile de stat să asigure 
desfășurarea normală a activității. 
Printr-o decizie guvernamentală, 
orice concediu în administrație și 
armată a fost suspendat pînă la noi 
ordine. Funcționarii de la băncile 
din Montevideo și-au întrerupt ac
tivitatea și au părăsit locurile de 
muncă.

ș/ delegația C. G. T.
PARIS 25. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Miercuri după-amiază s-au înche
iat, la sediul C.G.T., convorbirile 
dintre delegația sindicală din Ro
mânia, condusă de tovarășul

Gheorghe Apostol, și 
C.G.T., condusă de Benoit 
Cele două delegații au

SESIUNEA
EXTRAORDINARA
A CONSILIULUI
MONDIAL AL PĂCII

BERLIN 25 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a 20-a aniversări a 
constituirii mișcării mondiale pen
tru pace, la Berlin s-a întrunit 
miercuri sesiunea extraordinară a 
Consiliului Mondial al Păcii. Ro- 
mesh Chandra, secretar general al 
Consiliului Mondial al Păcii, a pre
zentat un raport de activitate.

ACTIVITATE DIPLOMATICĂ

IN PROBLEMA
ORIENTULUI APROPIAT

AMMAN 25 (Agerpres). — Gu
vernul iordanian a cerut convoca
rea Consiliului de Securitate în ve
derea examinării unor măsuri .'re
cent adoptate de autoritățile israe- 
liene privind orașul Ierusalim, a 
anunțat la Amman un purtător de 
cuvînt oficial. .

★PARIS 25 (Agerpres). — Toate centralele sindicale din Franța ău reafirmat în aceste ultime zile voința lor de a relua dialogul cu guvernul, pentru a discuta principalele revendicări economico-sociale, dialog ce fusese întrerupt în timpul referendumului și al alegerilor prezidențiale.Primul ministru al Franței, Jac-, ques Chaban Delmas, a făcut, lâ rifidpl său, cunoscut, într-un comunicat, că va întreprinde cu aceste organizații un gen de dialog care să-i permită să fie la curent cu preocupările și aspirațiile lor. Primele contacte vor începe săptămînă viitoare.

CAIRO 25 (Agerpres). — Pre
ședintele'R.A.U., Gamal Abdel Nas
ser, a avut marți seara o întreve
dere cu generalul Emile Boustani, 
comandantul forțelor armate liba
neze, care întreprinde o vizită ofi
cială în R.A.U.

BRUXELLES 25 (Agerpres). — 
La sfîrșitul vizitei sale oficiale de 
trei zile în Belgia, ministrul aface
rilor externe al Republicii Arabe 
Unite, Mahmud Riad, a ținut 
miercuri o conferință de presă la

MITING LA PHENIAN
cu prilejul Zilei de lupta 
pentru retragerea trupelor 
americane din Coreea de sudPHENIAN 25 (Agerpres). — La Phenian a avut loc un miting cu ocazia „Zilei de luptă pentru retragerea neîntîrziată a trupelor agresoare ale imperialismului american din Coreea de sud". La.miting au participai 200 000 de oameni ai muncii din capitala R.P.D. Coreene, Kim Ir, membru al Prezidiului Comitetului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii, prim-vicepreședmte al Cabinetului de

Miniștri al R.P.D. Coreene, alți conducători de partid și de stat, reprezentanți ai armatei și ai organizațiilor de masă. Au fost prezenți,de asemenea, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați Ia Phenian.La miting au luat cuvîntul Chun Ciang Ciul, președintele C.C. al Federației sindicatelor din Coreea, și reprezentanți ai unor organizații de masă' Participanții au adoptat un apel către poporul Coreei de sud.
Conferința 0.1. M

si-a încheiat
3

lucrările
■;l

GENEVA 25 (Agerpres). — 
Miercuri a luat sfîrșit la Geneva 
cea de-a 53-a sesiune a Conferinței 
Organizației Internaționale a 
Muncii. La lucrările conferinței, 
care, au durat trei săptămîni, au 
participat 1 400 de delegați din 116 
țări. Din partea Republicii Socia
liste. România a participat o dele
gație condusă de ministrul muncii. 
Petre Lupu.

Cea de-a 53-a sesiune a Con
ferinței O.I.M. s-a desfășurat în 
anul în care această organizație 
împlinește 50 de ani de existență. 
Tema principală abordată în dis
cuții a fost valorificarea și utili
zarea mai rațională a forței de 
muncă. In afară de această pro
blemă, în cadrul conferinței au fost 
dezbătute și alte aspecte ale preo
cupărilor Organizației Internațio
nale a Muncii, cum ar fi: inspec
ția muncii în agricultură, revizui
rea unor convenții cu privire la 
asigurările i 
agricultură, 
a salariului 
și altele.

de boală în industrie și 
, mecanismul de fixare 
i minim, a concedierilor

NEW YORK 25 (Agerpres). — , 
Consiliul de Securitate a respins 
marți seara un proiect de rezolu
ție prezentat de grupul țărilor a- 
fre-asiatice care cerea Marii Bri
tanii să folosească forța pentru a 
pune capăt regimului rasist de la 
Salisbury. Proiectul recomanda, de 
asemenea, instituirea unui embar
go total și obligatoriu asupra co
merțului și relațiilor de orice fel 
cu Rhodesia și aplicarea de sanc
țiuni economice împotriva Repu
blicii Sud-Africane și coloniei por
tugheze Mozambic. Proiectul de re
zoluție nu a întrunit decît opt vo
turi (Algeria, Senegal, Pakistan, 
Nepal, Zambia, U.R.S.S., Ungaria 
și ciankaișistul), iar ceilalți șapte 
membri ai Consiliului de Secu
ritate (Marea Britanie, . Franța, 
S.U.A., Finlanda, Spania, Colum
bia și Paraguay) s-au abținut. Pen
tru adoptarea rezoluției erau ne-

Bruxelles. în legătură cu convorbi
rile de la New York, ministrul e- 
giptean și-a exprimat speranța că 
cele patru mari puteri vor veghea 
ca rezoluția Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967 în pro
blema Orientului Apropiat să fie 
aplicată. Pe de altă parte, Mahmud 
Riad a făcut cunoscut că R.A.U. 
va începe luna viitoare negocieri 
la Bruxelles cu Comisia Pieței co
mune în legătură cu trimiterea u- 
nei misiuni egiptene pe lîngă Coj 
munitatea Economică Europeană.

delegația 
Frachon.

___ ___ ___.... făcut un 
schimb de păreri în legătură cu 
problemele actuale ale mișcării 

. sindicale internaționale, ale activi
tății Federației Sindicale Mondiale 
și in legătură cu pregătirile celui 
de-al VII-lea Congres Sindical 
Mondial. în încheierea discuțiilor, 
cele două delegații au adoptat un 
comunicat comun.

Miercuri seara, Biroul Confederal 
al C.G-T. a oferit o masă tovără
șească în cinstea delegației U.G.S.R. 
A participat, de asemenea, Con
stantin Flitan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Paris.

★

Delegația sindicală română a vi
zitat miercuri dimineața uzinele de 
automobile Renault din suburbia 
pariziană Boulogne-Billancourt.

LONDRA 25. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, transmite: 
Miercuri dimineața, membrii dele
gației parlamentare române, con
dusă de președintele Mani Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, au avut o 
întrevedere cu lordul Gardiner, 
lord-cancelar al Camerei Lorzilor, 
și cu alți membri ai Camerei Lorzi
lor. De asemenea, parlamentarii ro
mâni s-au întîlnit cu Horace King, 
președintele Camerei Comunelor, și 
cu alți membri ai Camerei Comu
nelor. întrevederile, în cadrul că
rora Ștefan Voitec a înmînat lor- 
dului-cancelar și președintelui Ca
merei Comunelor medalii comemo
rative ale Marii Adunări Naționale 
a României, s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Guvernul Marii Britanii a ofe
rit în cinstea delegației parlamen
tare' române un prînz, la care au 
participat Goronwy Roberts, mi
nistru de stat la Ministerul Aface
rilor Externe și Commonwealth-

ului, membri ai Camerei Comu
nelor și Camerei Lorzilor. în 
timpul prînzului, Goronwy Roberts 
și Ștefan Voitec au rostit toasturi, 
în care au scos în evidență bunele 
raporturi și colaborarea care se 
dezvoltă între cele două țări, sub
liniind rolul parlamentelor în ex
tinderea relațiilor bilaterale, în in
teresul destinderii și păcii. Tot
odată, vorbitorii au relevat exis
tența premiselor favorabile pentru 
a lărgi și diversifica în continuare 
cooperarea multilaterală între Ma
rea Britanie și România.

în cursul după-amiezii, parla
mentarii români, însoțiți de mem
bri ai Camerei Comunelor, au vi
zitat Centrul de televiziune al 
B.B.C., unde au fost primiți de 
H. Wheldon, directorul general al 
centrului, și de alți membri ai con
ducerii acestuia. Seara, delegația 
Marii Adunări Naționale a asistat 
la un spectacol cu opera „Orfeu și 
Euridice" de Gluck, la Royal Opera 
House — Covent Garden din Lon
dra.

LIMA 25 (Agerpres). — Preșe
dintele Peruvian, Juan Velasco Al
varado, a anunțat marți, într-un 
mesaj către națiune, adoptarea li
nei legi de reformă agrară prin 
care sînt expropriate marile lati
fundii, iar pămîntul împărțit țăra
nilor. Legea pentru reforma agra
ră, primită, potrivit agențiilor de 
presă, cu mare însuflețire, va a- 
fecta o suprafață totală de 2 400 
km pătrați de teren arabil, inclu
siv marile plantații de trestie de 
zahăr deținute în Peru de proprie
tari nord-americani.

Agenția Associated Press, care 
informează despre adoptarea aces
tei reforme agrare, relevă că pre
ședintele Velasco Alvarado nu a 
precizat proporția despăgubirilor 
pe care guvernul Peruvian este dis
pus să le acorde.

HO O El O 0

de presă

VIETNAMUL DE

agențiile

transmit

Guvernul revoluționar 
provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, ime
diat după alegerea sa 
de către Congresul repre
zentanților populafiei din 
zonele eliberate. Al pa
trulea din stingă — 
Huynh Tan Phat, preșe

dintele guvernului

* ‘

AMMAN 25 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Iordaniei, Abdel 
Moneim Rifai, a avut marți o între
vedere cu Hassan Sabri el Kholi, 
reprezentantul personal al pre
ședintelui Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser, care se află 
într-o vizită oficială la Amman. în 
cadrul unei conferințe de presă, 
Hassan Sabri el Kholi a declarat 
că discuțiile au fost consacrate si- 

' tuației din Orientul Apropiat în lu
mina ultimelor evenimente. El a 
menționat, potrivit agenției France 
Presse, că în timpul convorbirilor 
s-a constatat o identitate a puncte
lor de vedere ale celor două țări.

La Geneva își continuă 
lucrările cea de"a XVII-a sesiune plenară a Conferinței statisticienilor din cadrul Comisiei economice O.N.U. pentru Europa. Luînd cuvîntul îrft cadrul dezbaterilor, reprezentantul român, Constantin Ionescu, director general al Direcției Centrale de Statistică dinte al sesiunii pe perioada 1970—■ 1971 — s-a ocupat de o serie de aspecte referitoare Ia sistemele de prelucrare electronică a informațiilor, întocmirea de modele statistice economice și de perspectivă, precum și de aplicarea metodelor matematice și a tehniciloi de calcul în cercetările economice.

care a ■ fost ales vicepreșe-
iauur-

0 înțelegere de colabo
rare Pe anul 1969 care, printre altele, prevede schimburi de experiență, de delegații, materiale informative, participări reciproce Ia festivaluri cinematografice internaționale, a fost semnată la Cracovia. Din partea Asociației cineaștilor din România, documentul a fost semnat de Ion Po- pescu-Gopo, iar din partea Asociației cineaștilor polonezi de J. Dmowski, vicepreședinte al asociației.

IMPORTANT!

PARIS 25 (Agerpres). — Gideon 
Raphael, director general în Minis
terul Afacerilor Externe al Israelu
lui, însoțit de ambasadorul Israe
lului la Paris, W. Egtan, a avut o 
întrevedere cu Herve Alphand, se
cretar general în Ministerul Aface
rilor Externe al Franței. La sfîrși
tul întrevederii, Raphael a declarat 
ziariștilor că a procedat cu colegul 
său francez la un vast tur de ori
zont. Această întrevedere constituie 
prima luare de contact franco-isra- 
eliană după alegerile prezidențiale 
și formarea noului guvern francez.

0 ciocnire între forțele 
Pathet Lao și unitățile gu
vernamentale din Laos s a produs la 90 krn sud-est de Luang Prabang. Potrivit corespondentului din Vientiane al agenției Associated Press, lupta a durat 12 ore și s-a soldat cu pierderi grele de ambele părți. O parte din trupele guvernamentale au evacuat un important punct fortificat.

In cadrul referendumului 
organizat marți în Dane
marca asuPra proiectului de lege privind reducerea vîrstei electorale de la 21 la 18 ani, corpul electoral s-a pronunțat împotriva acestuia cu 1 638 562 de voturi, față de 445 066 voturi pentru. Numărul celor care au respins proiectul a fost de două ori mai mare decît al acelora care s-au opus în 196.1 reducerii vîrstei electorale de la 23 la 21 de ani. Primul ministru danez, Hilmar Baunsgaard, a anunțat că guvernul său studiază în prezent posibilitatea prezentării unui nou proiect de lege care să reducă vîrsta electorală de la 21 la 20 de ani.

de la Salisbury
cesare două treimi din numărul 
membrilor acestui organ, adică un 
minimum de nouă voturi favora
bile. Reprezentanții țărilor ăfro-a- 
siatice din consiliu au respins o 
propunere privind punerea la vot 
pe paragrafe a proiectului de re
zoluție.

După cunoașterea rezultatului 
votului, reprezentanții Zambiei și 
Pakistanului, care s-au numărat 
printre autorii proiectului de re
zoluție, ău declarat că se manifes
tă în continuare lipsa dorinței de 
a se adopta măsuri adecvate față 
de pericolul pe care îl prezintă si
tuația din Rhodesia. Reprezentan
tul Marii Britanii, lordul Caradon, 
a afirmat că țara sa nu intențio
nează „să se dezangajeze" de a- 
ceastă problemă și își propune să 
continue aplicarea de sancțiuni îm
potriva regimului de la Salisbury.

Marșul săracilor din sta
tul Mississippi. DuPă ce au parcurs peste 200 km, participanții la marșul săracilor din statul Mississippi au sosit în capitala statului, orașul Jackson, unde s-a dat citire, în cadrul unui mare miting, „manifestului poporului negru". Populația de culoare din Mississippi cere autorităților să asigure săracilor locuri de muncă și un minimum de salariu, îmbunătățirea sistemului de asigurări sociale, lichidarea discriminării rasiale în școli.

Sesiunea Consiliului Mi
nisterial al Pieței comune, consacrată problemelor economice, monetare și fiscale ale „celor șase" se va țin.e Ia 17 iulie la Bruxelles. Cu acest prilej, miniștrii de externe vor lua în discuție și „planul Barre", plan elaborat de unul din vicepreședinții Comisiei C.E.E. și care prevede un anumit număr de măsuri în favoarea armonizării politicilor economice și dezvoltării cooperării monetare.

Nikolai Fodgoniîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a primit miercuri la Kremlin pe Khaled Hassan Abbas, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției Sudaneze, informează agenția TASS.
Congresul Partidului Li

ber-Democrat din R. F. a 
Germaniei, aflat în opoziție, s-a deschis la Niirnberg. La dezbateri parte 400 de delegați. Congresulmează să stabilească tactica pe care P.L.D. o va urma în timpul campaniei electorale pentru alegerile generale din luna septembrie a.c.

Secretarul general al 
O.N.U., u Thant, va face la sfîrșitul lunii iulie și începutul lui august o vizită în nouă țări din Africa de vest. El va vizita, printre altele, Senegalul, Mauritania, Guineea, Liberia, Nigerul, Coasta de Fildeș.

în urma tratativelor po- 
lono-braziliene,care s-au desfă- fășurat la Rio de Janeiro, acordul comercial și de plăți dintre cele două țări a fost prelungit pînă în octombrie 1972. în relațiile comerciale bilaterale, Polonia și Brazilia vor aplica clauza națiunii celei mai favorizate, Brazilia fiind unul din cei mai mari parteneri comerciali neeuropeni ai Poloniei.

OBIECTIVE INAMICE
BOMBARDATE
DE PATRIOTI7

APOLLO-11" SE PREGĂTEȘTE 
PENTRU START

Cei trei astronauți 
americani, Neil Arm
strong, Michael Collins 
și Edwin Aldrin jr, care 
alcătuiesc echipajul 
navei cosmice^,Âpollo- 
11", I'.’ •*----
întrerupere 
mentele.

Programul 
rilor premergătoare 
lansării la 16 iulie a

i cosmice^,Apollo- 
își contmuă fără 

antrena-

pregăti-

navei spațiale „Apollo- 
11“ a fost defalcat în 
două etape : prima, 
care se va încheia la 2 iulie, prevede verifi
cări ale instalațiilor 
fără participarea di
rectă a astronauților, 
iar cea de-a doua, care 
va începe de 
va constaAdministrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic (NASA) a anunțat oficial că șederea pe Lună a astronapților americani Neil Armstrong și Edwin Aldrin va fi televizată în întregime, in direct. La 21 iulie, de la orele 6,12 la 8,52 Gmt, camerele de luat vederi instalate pe modulul lunar vor transmite in direct — in negru și alb — activitatea primilor doi pămînteni ce vor păși pe suprafața Sele- nei. Emisiunea va incepe în momentul in care Neil Armstrong, coborînd primul din modulul lu-

La Hanoi a fost înche
iat un acord sovieto—nord-viet- namez, în baza căruia se stabilește o linie aeriană directă Moscova-Hanoi. Societățile aeriene „Aeroflot" și „Hang Chong Vietnam" vor efectua cîte o cursă pe săptămînă.

Miercuri s-a deschis la 
Islamabad reuniunea ministerială a Organizației de cooperare regională pentru dezvoltare, din care fac parte Pakistanul, Turcia și Iranul.

La Londra s-a deschis 
Expoziția retrospectivă 8 sculptoriței românce Milița Petrașcu, în sălile Galeriilor de artă ale Federației artiștilor britanici.

în
la 3 iulie, 
umplerea

cu combustibil a tutu
ror rezervoarelor ra
chetei și verificarea di
verselor aparate ale 
cabinei și modulului de 
către astronauți. Ul
tima etapă se va înche
ia cu începerea numă
rătorii inverse ce va 
preceda lansarea pro- 
priu-zisă.planta pe solul Lunii Statelor Unite. El va de Edwin Aldrin și,

,1

SAIGON 25 (Agerpres). — țiile de presă relatează că în nopții de marți spre miercuri, detașamente ale patrioților sud-vietna- mezi au lansat atacuri și au bombardat importante obiective americano- saigoneze în mai multe regiuni ale Vietnamului de sud. Astfel, obuzele patrioților au lovit în plin cartierul general al celei de-a doua regiuni tactice, o unitate de artilerie, o stație de radar și un pod. De asemenea, rachetele lansate de forțele patriotice au explodat în perimetrul cartierului general al armatei americane de la Long Binh și au distrus pozițiile deținute de o unitate americană de blindate situată în apropiere de localitatea Tan Ky, precum și cartierul general al diviziei 1-aero- mobile a S.U.A. de la Phuoc Vinh.în același timp, avioane americane de tip „B-52“ au efectuat în ultimele 12 ore șapte misiuni de bombardament asupra zonelor de la Dak To, regiunea Platourilor înalte, Tay Ninh și Binh Long, din apropierea capitalei sud-vietnameze.

Agen- cursul

nar, va drapelul fi urmat după două ore și patruzeci de minute, cei doi astronauți vor urca din nou in „gindacul de aluminiu", luind cu ei numeroase eșantioane de sol lunar. NASA a precizat că, în total, pe parcursul zborului navei „A- pollo—11“ vor fi transmise în direct opt emisiuni de televiziune. Imaginile transmise cu ajutorul camerelor instalate în cabina de comandă vor fi în culori, iar cele luate de camerele instalate pe modulul lunai vor fi în alb-negru.

Declarația
B

al R.P. a Yemenului

Trei state din America
Latină : Guyana, Trinidad și Jamaica și-au anunțat intenția de a participa la conferința țărilor neangajate, care se va deschide la 8 iulie în capitala Iugoslaviei.

Două trenuri de pasageri 
S-au ciocnit marți, în apropierea orașului vest-german Stuttgart, provocînd moartea unuia dintre mecanici și rănirea a 45 de pasageri. Accidentul a avut loc pe o porțiune de cale ferată în care ambele trenuri circulau pe aceeași linie. Deși mecanicii au observat fiecare trenul celălalt, ei nu au reușit să frîneze la timp, pentru a evita accidentul.

ADEN 25 (Agerpres). — Noul prim- ministru al Republicii Populare a Yemenului de Sud, Mohamed Aii Haithem, a făcut marți o declarație în care a precizat unele puncte ale programului de viitor al guvernului său. El a arătat că vor trebui luate măsuri pentru eliberarea economiei de sub dominația monopolurilor străine, dezvoltarea agriculturii și înfăptuirea unei reforme agrare, dezvoltarea întreprinderilor cu capital național, precum și realizarea • unor proiecte pentru dezvoltarea' economiei Ia care urmează să contribuie țările prietene. De asemenea. Aii Haithem a subliniat că țara sa va depune e- forturi pentru întărirea relațiilor cu celelalte țări arabe și în special cu Republica Arabă Yemen.
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