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a Reppbl.ici.i Socialiste România

■ i amplă, responsabilă, a r pregătitoare ale celui Congres al Partidului• '-’oman se situează în a- i centrul atenției între- partid, a întregii opinii țara noastră Reține în ; atenția locul important upă în programul parti- ritinuare a operei de de- construcției socialiste, rerfccționării activității nplicit, ale lărgirii de- :ialiste. Măsurile judi- nizate în Teze pentru ■1 activității tuturor or- atale — de sus și pînă iză în mod strălucit gri- i Central pentru adap- lui mecanism al vieții nțele actuale și de vii- •ii patriei pe noi trep- piogresului și civilizației.Prevederile din Teze, pătrunse de spiritul științific marxist-leninist, realist, caracteristic partidului nostru au la bază o suită complexă de înfăptuiri din ultimii ani, urmare a transpunerii în fapt a hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres și ale Conferinței Naționale ale partidului. Aceste înfăptuiri sînt ilustrate concludent și de activitatea Marii Adunări Naționale, la care mă voi referi în cele ce urmează.După cum se știe, Marea Adunare Națională are rolul de organ suprem de conducere'1 a statului, de unic organ legiuitor, sub conducerea și controlul căruia își desfășoară activitatea toate celelalte organe ale statului. Potrivit prevederilor constituționale, în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naționale, Consiliul de Stat. înfăptuiește conducerea supremă de stat. Componența Marii Adunări Naționale — aleasă prin vot secret — structurii universal, egal, direct și este o imagine fidelă a societății noastre, deputății

UNUL VINDE,
privirea

Există situații cînd aglomerația din magazine este justificată. Nimeni, de pildă, n-a reușit să inventeze un a- parat pentru reglarea absolut perfectă a cererii. într-o zi, la o oră „x“, un magazin poate fi extrem de aglomerat. Ai senzația că tot orașul și-a dat întîlnire acolo. în aceeași zi, la o altă oră — „y“ — magazinul e aproape gol. Acestea sînt situații imprevizibile, iar comerțul, cu toată stima și respectul pe care le poartă cumpărătorilor, este pus într-o situație dificilă. Vom sublinia deci pînă aici faptul că aglomerația provocată de imprevizibil, de o conjunctură oarecare a pieței, de apariția unor bunuri foarte solicitate e un fenomen de înțeles, deși neplăcut. Dar însemnările de față nu se referă la aglomerația imprevizibilă, accidentală, ci la cea nejustificată, pe care o creează organizatorii comerțului în cele mai diverse și neașteptate forme și sectoare ale acestui important compartiment al deservirii.Să trecem deci la exemplificări 

fiind reprezentanții clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității.Ca for suprem de conducere a statului, Marea Adunare Națională e- xercită atribuții constituționale de interes hotărîtor pentru destinele țării. Ea adoptă și modifică Constituția țării, aprobă planul de stat al e- conomiei naționale și bugetul de stat. Tot ea are acum funcția firească de control al întregii vieți de stat — al activității Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, a celorlalte organe centrale ale administrației de stat și consiliilor populare. Urmărind înfăptuirea politicii internaționale a statului nostru, Marea Adunare Na-
(Continuare în pag. a VII-a)

Viaductul Slătinicul Mare de pe noua cale ferată de la Porțile de Fier — Orșova Foto : Gh. Vințilă

a- 
e- 

nunu

Duminică dimineața, în magazinele pentru desfacerea pîinii. Am întrebat 15 sau 20 de gestionari : „D.e ce se naște duminica o aglomerație atît de mare ?“Răspuns aproape identic :— Nu știm ce să credem. Duminica toți cetățenii vin să cumpere pîine între 9—11 De aceea se produce glomerație. Dacă oamenii ar veni șalonat — între 6,30 și 12,30 — s-ar face coadă.Deci, cumpărătorii sînt de vină : cumpără duminica pîinea cu noaptea în cap, nu se aprovizionează... ritmic și eșalonat IMergem mai departe. Ne aflăm la O.C.L- Pîinea, sectorul 3. Punem tovarășei E. Negrușoiu, directoarea organizației, aceeași întrebare :— Nu ne ferim s-o spunem deschis — ne răspunde dînsa — avem și noi, comerțul, partea noastră de vină Știți, lipsuri de organizare... Dar principalul vinovat pentru situația semnalată e furnizorul nostru, fabrica de pîine Titan. Cum să nu se creeze a-

Ilustrînd puternica efervescență politică ce caracterizează această perioadă de dezbatere a Tezelor C.C. al P.C.R. și a proiectului de Directive, în întreaga țară continuă să aibă loc adunări generale ale organizațiilor de partid, în care comuniștii își exprimă adeziunea totală față de politica partidului, hotărîrea de a-și consacra e- forturile înfăptuirii programului ce va fi elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R.
UZINELE

Aici se produc aparate de măsură și control de înaltă precizie — de la bascule pînă la balanțe analitice, vitezome- tre, manometre și altele. Făuritorii acestor aparate delicate, cei 400 de membri ai organizației de partid, au dezbătut cu un înalt spirit de responsabilitate documentele pregătitoare pentru cel de-al X-lea Congres al partidului.— Anii care au trecut de la Congresul al IX-lea — a arătat secretarul comitetului de partid, Vasile Tătulescu — au constituit o ilustrare grăitoare, prin
(Continuare în pag. a VII-a)

glomerație artificială dacă noi deschidem magazinele la ora 6,30, iar mașinile cu pîine vin la unele centre la... 12 ?...Sîntem la fabrica de pîine Titan.— Comerțul e de vină, precizează din capul locului tov Marin Borîia, șeful serviciului desfacere. Nu contestăm, avem și noi partea noastră de răspundere, dar principalii vino- vați sînt organizatorii comerțului cu pîine, care vor să desfacă duminica, în cîteva ore, tot atîta pîine cît în- tr-o zi obișnuită..în realitate, au partea lor de vină și furnizorii, și comerțul Pentru desființarea aglomerației nejustificate este nevoie, firește, ca producătorii să livreze pîinea în condițiile impuse de contracte. S-a constatat totuși că, și în această situație, se creează duminica aglomerație Cauza ? La o privire mai atentă. înțelegem imediat că avem de-a face, și în acest caz, cu imobilismul, cu anchiloza de care suferă unele sectoare ale comerțului. Pentru evitarea aglomera-

Noul furnal de 1 700 mc aflat în construcție la Combinatul side
rurgic Galați Foto : S. Cristian

superior
Cu un sfert de veac în urmă, pe cînd se ridicau din cenușa răz

boiului, Galații se gîndeau tot la tradiționalele surse vitale — la 
navigație, pescuit, reparații de vase, morărit... Dar socialismul i-a 
hărăzit orașului un alt destin, destinul de a deveni, în primul rînd, 
un puternic bastion al industriei noastre grele, una din epopeilo 
impresionante ale operei de construcție. Treaptă spre noul cincinal, 
Combinatul siderurgic Galați se înfățișează în preajma Congresu
lui al X-lea al P.C.R, și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării 
ca un simbol al succeselor politicii de industrializare socialistă și, 
totodată, ca o premisă pentru accelerarea progresului României 
socialiste.

Citiți in pagina a V-a reportajul:
FOCUL NESTINS DE PE PLATOUL TITANILOR

de Traian FILIP

Ing. Gheorghe CIOARĂ
prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării

Ca și Directivele Congresului al IX-lea al partidului, care au pus cu tărie problema atragerii pe scară tot mai largă a resurselor țării în circuitul economic ,și a valorificării.. supe-.. rioare a acestora, proiectul de Directive ale Congresului al X-lea subliniază că procesul de dezvoltare, maturizare și modernizare a economiei naționale va continua să se bazeze în mare măsură, pe fructificarea plenară și mai eficientă a resurselor materiale, tehnice și umane ale țării, pe dezvoltarea prioritară a ramurilor hotărîtoare pentru dezvoltarea rapidă a întregii economii — energetica, chimia, metalurgia, construcția de mașini — iar în cadrul acestora se va pune un accent deosebit pe acele subramuri moderne, strîns legate de progresul tehnico-științific contemporan.O asemenea orientare, care răspunde unor necesități vitale ale dezvoltării economice a țării, nemijlocit legată de extinderea cuceririlor științei și tehnicii în toate sectoarele activității productive, de reducerea importurilor de materii prime, materia- 

ției au fost date o sumedenie de soluții : angajarea de personal auxiliar (pentru orele și zilele de vîrf), schimbarea orarelor în funcție de necesitățile reale ale populației, înființarea de unități mobile. Soluții sînt, dar există prea puțin interes, inițiativă, nu există cineva — o direcție generală comercială activă, de pildă — care să tragă la răspundere pe cei îmbătrîniți în rutină. Dar asupra a- cestor considerații o să mai revenim...Ne găseam deunăzi în Piața Unirii. La unul dintre magazinele „Gostat" ni s-a înfățișat o scenă aproape neverosimilă 40—50 de persoane al- cătuiseră un șir respectabil la roșii. Cineva ar putea spune : „Bine, bine, dar ce e neverosimil în asta Vînza- rea merge uneori greu la legume. Poate că magazinul „Gostat" era uni-
Gheorghe GRAURE

(Continuare în pag. a II-a)
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REPORTAJ
PE GLOB

CENTRUL SPATIAL AȘTEAP
TĂ „EȘANTIOANELE 
LUNĂ".
LAGUNA VENEȚIEI ÎNFRUN
TA... APA, PAMÎNTUL SI BLA
ZAREA.
„POP-MUSIC“ : BEATLES-II 
CîNTĂ SUB BAGHETA DIRI
JORILOR DIN CITY.

le și utilaje, prin satisfacerea în măsură sporită a nevoilor economiei din producția internă, a dat roade deosebite în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. La ora actuală, atragerea consecventă a resurselor materiale ale țării în circuitul economic și prelucrarea lor complexă au căpătat proporții considerabil lărgite, trăsături cu totul noi, au devenit o caracteristică esențială a dezvoltării industriei noastre socialiste, a întregii economii. Cercetarea sistematică și cunoașterea temeinică a bogățiilor țării, care au permis stabilirea unor ritmuri tot mai raționale de exploatare a diferitelor resurse, folosirea lor judicioasă, au fost însoțite de creșterea continuă a gradului de valorificare industrială, complexă a acestor resurse. A crescut gradul de prelucrare a unor materii prime și, mai ales, a metalului, producția multor suu- ramuri s-a diversificat substanțial, ponderea produselor de calitate superioară s-a mărit în permanență în întreaga industrie. S-a asigurat astfel o utilizare a resurselor materiale în condiții de eficiență tot mai ridicată, de la un an la altul, în întreaga perioadă a cincinalului actual.Ritmurile înalte de creștere a producției industriale în cincinalul actual sînt, în mare parte, rezultatul valorificării superioare a materiilor prime ale țării. Prin îmbunătățirea valorificării țițeiului, bunăoară, în 1970, față de 1965, urmează a se realiza circa o treime din sporul de producție stabilit pentru industria de prelucrare a țițeiului; prin creșterea valorii produselor obținute dintr-o tonă de produse petroliere și un metru cub de gaz metan urmează a se realiza circa 25,1a sută din sporul total al producției în industria chimică ; în industria lemnului, întreaga creștere a producției din cincinalul în care ne aflăm este prevăzut să se obțină pe seama ridicării gradului de valorificare a resurselor de masă lemnoasă. Și dacă am amintit de aceste proporții, am făcut-o pentru a scoate și mai mult în evidență justețea prevederilor din proiectul de Directive ale Congresului al X-lea, referitoare la valorificarea și mai eficientă a resurselor materiale ale țării — prevederi esențiale, care fixează nu numai obiectivele ce trebuie atinse în acest domeniu, dar și numeroase măsuri concrete menite să asigure, în următorul cincinal, o dinamică continuu ascendentă
(Continuare în pag. a IlI-a)

Telegrame
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Vă transmit mulțumirile mele și ale poporului afgan pentru bunele 
urări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a sărbătorii naționale afgane.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am fost foarte mișcat de amabilele urări transmise cu prilejul sărbă
torii naționale a Luxemburgului, pentru care transmit mulțumirile mele 
sincere Excelenței Voastre, o dată cu cele mai bune urări de fericire per
sonală și pentru prosperitatea poporului român.

economice a
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiază pe Janez 
Stanovnik, secretarul executiv al 
Comisiei economice a O.N.U. pen
tru Europa, care se află într-o vi
zită oficială în țara noastră.

A luat parte Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

U.R.S.S.

SOCIAL ECO
CORESPONDENTA din moscova de la silviu podina

Cutreierînd marile zone și unități industriale, cunoscînd uzine, fabrici, șantiere, instituții, reporterul este frapat nu numai de datele și cifrele ce reflectă realizările în sporirea continuă a marelui potențial e- conomic al Uniunii Sovietice, dar și de numeroasele șl variatele aspecte ale efervescentului progres tehnico- științific care face parte integrantă

MOHAMMAD ZAHER 
Regele Afganistanului

JEAN
Mare Duce de Luxemburg

cooperarea Republicii So- 
România cu Comisia eco- 
a O.N.U. pentru Europa, 
și rolul acestei comisii în

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind 
cialiste 
nomică 
precum 
promovarea și intensificarea coo
perării dintre țările europene în 
diverse sectoare de activitate eco
nomică. (Agerpres)

din tabloul vastei activități de edificare a construcției comuniste.Expresie a stadiului avansat a- tins de oamenii sovietici în dezvoltarea multilaterală a industriei și a întregii economii naționale, realizările tehnico-științifice, care situează U.R.S.S. la loc de frunte printre țările lumii în domenii dintre cele mai importante pentru progresul societății, impulsionează, la rîndul lor, în măsură considerabilă, dezvoltarea ascendentă a întregii economii.Atenția deosebită acordată mecanizării și automatizării în producție se concretizează în faptul că întreprinderile industriale au fost dotate cu mașini și agregate automate, eu dispozitive de reglare automată a regimurilor, parametrilor cu linii tehnologice automate, mașini-unelte cu comandă program etc. Astfel, în anii puterii sovietice productivitatea muncii a crescut dintre cele mai actuale probleme ționale a U.R.S.S matizarea muncii planificare și organizare a întreprinderilor, domenii în care s-au repurtat succese remarcabile.Ca urmare a specializării unităților productive s-au extins considerabil legăturile dintre ele. Astăzi activitatea normală a unei mari uzine depinde. în mare măsură, de activitatea a sute de alte fabrici furnizoare de materii prime, subansamble, materiale, de calitatea acestora și de livrarea lor la timp, în strictă conformitate cu graficul de producție.

de 60 de ori. Una importante și mai ale economiei na- o constituie auto-, administrative, de

(Continuare în pag. a VIII-a)
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[faptul'
DIVERS

Magazinul 
cadourilor

în iazurile lașului»
Pe meleagurile județului Iași sînt multe iazuri — peste 3 000 de hectare. Numai în 1968, de pildă, populația a fost aprovizionată, din aceste iazuri, cu a- proximativ 1 000 tone de pește, îndeosebi crap de cultură. Peștelui autohton de aici a început să i se alăture, zilele acestea, o nouă specie (așa numita Chtenofaryngodon Idella). A- ceastă specie de pește are un ritm de creștere de peste 

5 ori mai mare față de crapul autohton, fără a fi furajată, hrănindu-se numai cu vegetație acvatică. Puietul noii specii de pește este colonizat în iazurile de la Belcești, Forăști, Deleni și alte iazuri ale întreprinderii pisciole Iași, fiind adus de la stația de cercetări Nucet (Dîmbovița) cu elicopterul.Tot pățitu-i priceputLucrătorii miliției județului 
Harghita au arestat un hoț de 
autoturisme, Ioan Simon, domi
ciliat în Cluj, de meserie meca- 
nic-auto. Profiting de impru
dența proprietarului autoturis
mului (nr. 1—Ab—1359) care a 
uitat, în mașină, cheia de con
tact și actele (chiar și ușile erau 
deschise t) Ioan Simon a furat 
autoturismul, parcat într-o stra
dă lăturalnică și s-a deplasat la 
Băile Harghita. Timp de cîteva 
zile s-a ocupat cu... transportul 
clandestin de călători ocazionali. 
Mai tîrziu, plecînd, cu o cunoș
tință, spre platoul Haiducilor 
din Muntele Harghita, mașina a 
fost accidentată și abandonată. 
A doua zi a fost identificat 
hoțul. El va fi pedepsit. Și pe 
drept. Reține atenția însă ges
tul automobilistului (și al altora 
ca el) de a lăsa actele și ma
șina la discreția infractorilor.

trei

Fotbaliști I huligani?De astă dată e vorba deI tineri fotbaliști de la Universitatea Cluj : Codrea, Lică și Io- nescu. în ziua de 24 iunie, vrînd, . probabil, să scurteze drumul de la cantină la cămin, au sărit gardul înalt de metal și au pătruns în incinta consiliului I popular orășenesc. Portarul, om în exercițiul funcțiunii, le-a atras 
I atenția că n-au procedat demn, I invitîndu-i să se întoarcă pe unde au venit. Drept răspuns, | doi din ei l-au prins de mîini pe portar iar al treilea a înce- I put să-i aplice lovituri. La intervenția unor cetățeni, „spor- I tivii" au plecat, nu înainte de I a-i spune portarului: „Ne întoarcem noi curînd și o să vezi | tu" ! Codrea și Lică și-au îndeplinit amenințarea. Ei s-au întors și au început să-1 ia din nou la bătaie pe portar. De astă1 dată au intervenit energic cîțiva I salariați și cetățeni. Dar „bătăușii" nu s-au lăsat. Au lovit în
I dreapta și-n stînga neținînd , cont dacă-i femeie sau bărbat, dacă-i tînăr sau bătrîn, pînă cînd cei doi eroi au fost imobilizați și dați pe mîna organelorI de ordine. Un lucru este sigur : portarul Pavel Moldovan „a fostI molestat în exercițiul funcțiunii. I Fapta celor trei bătăuși este josnică. Vom vedea ce măsuri vor lua clubul și facultățile la care învață. Și organele de.an-I chetă. Cu ordinea publică și cu securitatea persoanei (mai alesI în exercițiul funcțiunii) nu-i de I glumit!Nu renunțăm la întrebareLa întreprinderea minieră Ro- 

vinari — unitatea Gorj — se gă
sea, pînă mai acum un an, un 
siloz vechi, din lemn, pentru 
antracit. Ce și-au zis tehnicienii 
întreprinderii: Hai să-l de
molăm și să construim altul, din 
beton. Oameni hotărîți, au tre
cut la fapte. S-au cheltuit peste 75 000 de lei și... A urmat faza 
constatărilor ; Lucrarea risca să 
se prăbușească. După ce s-a sta
bilit cu precizie că se lucrase 
de mîntuială, s-a adus o ultimă 
„soluție" : la ultimul inventar a 
fost înregistrat tot silozul vechi, 
care era demolat de cînd hăul. 
Cum, de ce ? — n-am reușit 
aflăm. Dar nici nu renunțăm 
întrebare.Atentîe la

9chibrituri
să 
la

deNe sosesc îngrijorător multe sesizări privind neglijența omului matur în păstrarea chibriturilor. Cum și de ce a- jung chibriturile pe mîna copiilor? Jocul cu focul îi atrage și — din lipsă de discernămînt — izbucnesc incendii în gospodăriile personale sau se pierd vieți omenești. O recentă corespondență ne relatează': cetățeanul Petre Gogu (comuna Miroslava, județul Iași), împreună cu soția, a plecat de acasă lăsîndu-i închiși pe cei doi copii (unul de 3 ani, celălalt de 5 ani). Văzîndu-se singuri, copiii s-au jucat cu chibriturile aflate la îndemîna oricui — și gata nenorocirea! începutul de incendiu a fost lichidat dar copiii au pierit asfixiați.
cu

L_

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților
„Scînteii" J

IN DEZBATEREA SESIUNII CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL BUCUREȘTI UN FIU CREDINCIOS
Stadiul realizării investițiilor

pe anul în curs
ANTIHITLERISTînfăptuirea propunerilor formulate 

de cetățeni în campania electoralăIn aula Facultății de științe juridice a avut loc joi a doua sesiune din actuala legislatură a Consiliului popular municipal București. Lucrările sesiunii, care au avut la ordinea de zi stadiul realizării planului de investiții pe anul în curs și analiza rezolvării propunerilor formulate de oamenii muncii în campania electorală, au fost deschise de tov. Dumitru Popa, președintele comitetului executiv al consiliului popular municipal.Desfășurată în atmosfera de puternic entuziasm prilejuit de dezbaterea Tezelor și directivelor Congresului al X-lea al partidului, sesiunea a afirmat, prin caracterul ei amplu de lucru și înalta responsabilitate civică demonstrată de depu- tați, creșterea competenței autorității și prestigiului organelor locale de stat, expresie elocventă a democratismului orînduirii noastre socialiste.Din raportul cu privire la stadiul realizării planului de investiții, prezentat de tov. T. Ispas, vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal, se desprinde ca o notă dominantă grija permanentă pe care o acordă partidul dezvoltării edilitare a Capitalei, ridicării ei pe treptele cele mai înalte ale urbanisticii moderne, fapt invederat de creșterea masivă a fondurilor a- locate pentru construcția de locuințe, gospodăria comunală, îmbunătățirea deservirii populației prin unități comerciale și social-culturale. în anii 1966—1968 — se menționează în raport — în economia locală a municipiului s-au investit peste 4,4 miliarde lei, cu aproape 100 de milioane mai mult decît s-a prevăzut. în anul de față, investițiile însumează peste 1,7 miliarde lei, ceea ce depășește volumul realizat în 1968 cu 63 milioane lei. Sporirea investițiilor a deschis largi posibilități pentru intensificarea ritmului de construcții. Așa cum prevede planul inițiat de consiliul popular municipal, locuitorii Capitalei vor primi în folosință anul acesta 23 000 de apartamente — cu 10 000 mai multe decît anul trecut. Pe tărîmul edilitar-gospodăresc, preocupările/Consiliului popular sînt orientate îndeosebi spre creșterea dotărilor tehnico-edilitare pentru îmbunătățirea alimentării cu apă, dezvoltarea rețelei de canalizare, extinderea, modernizarea și refacerea pavajelor, dotarea în continuare a întreprinderii de specialitate cu mijloacele necesare îmbunătățirii , transportului urban, ridicarea gradului de salubrizare a orașului. Raportul menționează eforturile depuse în ultimul timp de constructorii bucure.ș- teni pentru grăbirea execuției unor lucrări_ menite să mărească debitul de apă potabilă. Prin intrarea în
 /
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autoturism oricărui economii în auto-dorință, Consem-

311 AUTOTURISME DIN MĂRCILE 
MERCEDES-190, EIAI-1800, VOLGA

M-21 PENTRU DEPUNĂTORII 
IA C.E.C.Cîștigarea unuiconstituie o dorință a titular de librete de cu dobîndă și cîștiguri turisme.Satisfăcînd această Casa de Economii șinațiuni acordă depunătorilor pe aceste librete, în fiecare trimestru, prin trageri la sorți, sute de cîștiguri în autoturisme de. diferite măici.La tragerea’ la sorți pentru al doilea trimestru al anului, de pildă, care va avea loc la 30 iulie a.c., în Capitală, se vor a- corda 311 autoturisme de diferite mărci, printre care MERCEDES 190, FIAT 1800, VOLGA M-21, FIAT 124, RENAULT 10, DACIA 1100, MOSKVICI 408, SKODA 1000 M.B., RENAULT DAUPHINE GOR- DINI ș.a.în vederea participării la tra

gerea la sorți pentru trimestrul 
111/1969 a libretelor cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme, Casa de Economii și Consemnațiuni face cunoscut că sumele necesare pot fi depuse pe librete 
pînă luni, 30 iunie a.c., inclusiv.în afara cîștigurilor în autoturisme, titularii acestor librete de economii beneficiază și de dobînzi.
ADAS vă propune...

orice persoană în 
la 16 la 70 de ani

Acum, in plin sezon estival, 
asigurarea „Turist" vine în 
întîmpinarea acelor cetățeni 
care doresc să încheie asigu
rări pe durate mai scurte și să 
aibă o cuprindere în asigura
rea mai completă. Asigurarea 
se încheie pe timp de o lună, 
prima ce se plătește de cetă
țeni fiind de numai 15 lei. Asi
gurarea „Turist" se poate în
cheia de 
vîrstă de 
inclusiv.

Pentru 
răsc să ia o astfel de măsură 
de prevedere, Administrația 
Asigurărilor de Stat garantea
ză acordarea unor sume im
portante in cazurile de acci
dente de persoane sau de pa
gube la bunurile gospodărești.

Asigurarea „Turist" se re
comandă in special celor ce 
pleacă în concediu, excursii 
etc. 

toți cei ce se hotă-

funcție a unor noi capacități de alimentare cu apă, consumul de vîrf va crește cu circa 70 000 metri cubi pe zi față de anul 1968.Cu un deosebit Interes au ascultat deputății și invitații sesiunii raportul cu privire la analiza înfăptuirii propunerilor formulate de oamenii muncii în campania electorală, prezentat de tov. C. Dumitrescu, directorul direcției administrației locale. Cele 11 653 de propuneri rezultate din întîlnirile cu deputății vizează o arie de probleme extrem de diverse, vădind creșterea responsabilității civice, interesul manifest al locuitorilor Capitalei pentru progresul multilateral al orașului. Acordîndu-le o atenție majoră și apreciindu-le ca pe un efort prețios la îmbunătățirea propriei activități, consiliul popular municipal și consiliile populare din sectoarele municipiului au analizat fiecare propunere în parte, antrenînd la rezolvarea lor aparatul administrativ, deputății, colective largi de cetățeni. Rezolvarea propunerilor a constituit și va constitui încă obiectul dezbaterii unor sesiuni și ședințe de_ comitet executiv De menționat.că peste 4 600 de propuneri și-au găsit o soluționare imediată, numeroase altele fiind în curs de rezolvare. Ilustrate sub raportul realizării lor concrete, propunerile cetățenilor bucureșteni s-au concretizat pînă în prezent în amenajarea u- nei suprafețe de 47,8 hectare spații verzi, îmbunătățirea transportului în comun în cartierele Titan, Militari, Ciulești, Vatra Nouă, construirea a 15 noi complexe comerciale, modernizarea a 6 piețe etc.în dezbaterile care au urmat, deputății au supus unei profunde a- nalize cele două referate prezentate sesiunii. Apreciind eforturile comitetului executiv pentru realizarea investițiilor la un nivel corespunzător cu ritmul de dezvoltare a economiei naționale, deputății au preconizat numeroase soluții menite să îmbunătățească în continuare activitatea consiliului popular municipal.Deputatul Ion Mexî, a subliniat că o mare parte din volumul de investiții este afectat construcției de locuințe, ceea ce presupune o concentrare a atenției consiliului popular spre_ acest sector. Rămînerea în urmă a execuției unor obiective în domeniul construcțiilor, a o- pinat deputatul, nu se datorește numai timpului nefavorabil care a dominat primele luni ale anului. ci și unor lipsuri organizatorice. Printre altele se impune adoptarea unor măsuri menite să îmbunătățească activitatea în domeniul proiectărilor și să ridice calitatea lucrărilor de execuțieAlți deputați au indicat ca impe-

Cabana Lotrișor de pe Valea Oltului

(Urmare din pag. I)cui centru de unde se puteau cumpăra în acea zi roșii, poate că era marfă puțină..." Nu, dimpotrivă, marfă se găsea Explicația aglomerației era alta : vindea un singur om, care literalmente se zbatea să facă față valului de cumpărători, în tim|r ce alți doi rezemau tejgheaua și-și fumau țigara într-o desăvîrșită tihnă. Dar responsabilul ce făcea ? Muncea I Se tot învîrtea printre ' tejghele, sucind în mînă niște hîrtii.Nimănui, în această insulă a indolenței., nu-i păsa că zeci de oameni stau la rînd, că își Irosesc timpul și își consumă nervii L-am întrebat pe responsabil ; „De ce se petrec asemenea fapte în unitatea pe care o conduci ?" Ne-a răspuns ceva în legătură cu.;, individualitatea gestiunilor. Ceva din care reieșea că așa e bine — un vînzător să transpire și doi să stea 1 I-am sugerat atunci, cam pe departe, să pună el mîna pe un al doilea cîntar și să scoată din impas magazinul. A sărit ca urzicat, a- tins, pesemne, la coarda cea mai sensibilă ICazul nu e singular. Situații identice se repetă zi de zi și în alte locuri, unde cu aceeași boierească nepăsare sînt sfidate cele mai elementare norme de comportare și de bună servire a cetățenilor. Centrele intercoope- ratiste, de exemplu, din piețele Unirii, Dorobanți etc., desfac cantități apreciabile de produse în puncte deservite de un singur vînzător cu un singur cîntar. Și în toate piețele, magaziile stau pline cu cîntare, la dispoziția tuturor acelora dispuși să le închirieze....Mergi pe una din arterele comerciale ale orașului și, deodată, răsare ca din pămînt o... coadă I Te uiți nedumerit la ea și mai ales la firma care-și vinde în acest fel produsele. Și ce să vezi ? Ai în față magazinul „Ață" 1 De cînd a început sa fie coa- 

rioasă abordarea unor măsuri pentru intensificarea mecanizării pe șantierele de construcții și sporirea numărului de cadre calificate în domeniul construcțiilor. O problemă acută căreia nu i se dă o atenție suficientă o constituie construcția căilor de acces și întreținerea lor. In cartierele noi — a arătat deputatul Al. Groza — sînt dese cazurile cînd întîrzie a- menajarea căilor de acces; alteori drumuri și trotuare proaspăt construite sînt deteriorate din neglijența constructorilor. Deputatul Toma Marinescu a sesizat că dotarea noilor cartiere de locuit cu spații comerciale nu ține pas cu ritmul general de construcții, ceea ce are ca urmare o capacitatea redusă de satisfacere a cerinței consumatorilor.în cursul dezbaterilor, deputății au subliniat că rezolvarea propunerilor formulate de cetățeni în campania electorală trebuie să rămînă în continuare o sarcină permanentă a comitetului executiv. Există o mare diferență față de trecut în ce privește conținutul exigențelor impuse atît organelor locale de stat, cît și deputa- ților — a spus deputata Cornelia Popescu. Astăzi cetățenii cer deputați- lor un efort mai substanțial pe tărî- mul muncii obștești, o consultare permanentă cu alegătorii și o activitate susținută pentru rezolvarea tuturor problemelor de interes local. Deputata a insistat asupra necesității instituirii unui control riguros asupra îndeplinirii propunerilor oamenilor muncii începînd de la comitetul executiv pînă la deputății și alegătorii din circumscripții.Rezultatele fructuoase ale dezbaterilor au căpătat cadrul unor importante hotărîri la elaborarea cărora și-au spus cuvîntul și comisiile permanente.La încheierea lucrărilor, tov. Dumitru Popa a subliniat că numeroasele sugestii și propuneri, aprecierile critice făcute de deputați în cursul sesiunii constituie un prețios ajutor dat comitetului executiv al consiliului popular pentru perfecționarea necontenită a activității sale.In întreaga țară, oamenii muncii dezbat în prezent documentele Congresului al X-lea întîmpinînd acest eveniment de importanță covîrșitoare pentru poporul nostru cu noi succese pe toate tărîmurile vieții economice și sociale. Tov. Dumitru Popa a apelat la sprijinul deputaților pentru a oferi consiliului popular posibilitatea să se prezinte la Congresul partidului și c.ea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei cu un bilanț rodnic de realizări în întrecerea inițiată de Consiliul popular județean Galați pentru progresul continuu și înflorirea tuturor localităților țării.
Ambrozie MUNTEANU

dă la „Ață" ? Afli că aglomerația este în mare parte justificată (nici nu se putea altfel) ■ prin împrejurimi nu mai există alt magazin specializat în scule și mosorele Altfel ar sta lucrurile dacă nu pe fiecare stradă, dar măcar în fiecare cartier ar funcționa 3, 4 magazine sau raioane aprovizionate cu ață și mărunțișuri de mercerie, dacă marfa ar mai fi scoasă afară de prin rafturi și sertare în stradă — dacă este nevoie — cît mai la îndemîna cumpărătorilor Amena

UNUL VINDE,

TREI AJUTA CU PRIVIREA

glu- eve-

jarea punctelor de desfacere — cu o masă, o lădiță, un coș — e o întreprindere economicoasă, rentabilă, dovedită, de altfel, cu prisosință de fapte. Dar, deși s-au dat tot felul de dezlegări, locul acestor prețioase și „rare" mărunțișuri este menținut în magazine specializate sau chiar strict specializate, îneît atunci cînd cumperi un nasture trebuie să asuzi, nu mă — ca să simți importanța nimentului IProbabil aceeași lege sau una mănătoare guvernează și desfacerea mărfurilor în incinta aceleiași unități. Intri într-un magazin alimentar de unde vrei să cumperi un litru de lapte La lapte e coadă, în schimb, la mezeluri nu e nimeni.
ase-

Majoritatea unităților comerciale din Tg. Mureș își înscriu în emblemă atributele lor specifice. „Turist", bunăoară, este denumit, nu fără temei, magazinul cadourilor de calitate pentru orice ocazie, cartea de vizită a comerțului cu produse de artizanat, porțelanuri fine, cristale, ceramică neagră și opere plastice ale unor artiști de prestigiu. Se găsesc aici, în unicat, trofee cinegetice, o- biecte de artizanat achiziționate direct de la creatorii lor, broderii speciale, ștergare, fețe de masă, de perne etc. Magazinul este o adevărată expoziție cu vînzare permanentă, deschisă într-o sală spațioasă unde-și prezintă cele mai reușite produse ale lor industria locală, cooperația meșteșugărească, Combinatul de faianță-sticlărie din Sighișoara și fabrica de țesături „6 Martie’, din aceeași localitate.
O marcă 

de prestigiuDe la „PRODCOMPLEX" — întreprinderea de industrie locală din Tg. Mureș — a fost expediat recent la export un nou lot de covoare, cu destinația Franța. O dată cu aceasta, colectivul întreprinderii și-a îndeplinit planul la export pe primul semestru din acest an. Pînă la sfîrșitul anului, colectivul întreprinderii va realiza o producție importantă de covoare, într-o gamă variată de mărimi și desene, care vor fi livrate în numeroase țări.„Prodcomplex" este o marcă de prestigiu, acreditată și în fața opiniei publice din țară. întreprinderea produce 620 de sortimente în circa 1 300 de tipo-di- mensiuni și oferă, totodată, numeroase servicii pentru populație.Pentru asigurarea unei cooperări mai strînse cu beneficiarii, întreprinderea „Prodcomplex" din Tg. Mureș, str. Bolyai 36, pune acestora la dispoziție nomenclatorul său de produse, asupra căruia se pot cere lămuriri suplimentare la telefoanele 32-11, 23-17 — serviciul de producție : 31-53 — serviciul tehnic și 30-77 — serviciul desfacere, pentru orice problemă legată de solicitarea produselor ori serviciilor sale.

La lapte un singur vînzător, care abia își trage sufletul — la mezeluri sînt doi care, în acel moment, n-au cli- enți. Cumpărătorului îi este imposibil să înțeleagă ce se petrece Un singur lucru e clar : unul lucrează, doi stau, aglomerația sporește. De ce nu se a- jută între ei vînzătorii aceluiași magazin ? Iată misterul : fiecare are gestiunea Iui. Așa că n-are ce căuta cel de la mezeluri la lapte și vice versa.Ora 19,30 Ea „Romarta copiilor".

• • •

raionul de lenjerie de corp e suprasolicitat. 30—40 de persoane sînt în permanență la rînd, iar vînzătoare — doar două și, în anumite perioade, chiar una singură Fiecare cumpărătură „costă", pe puțin, 30—40 de minute. In acest timp, ia alte raioane se lucrează lejer Un confrate, aflat în magazin. îi arată scena responsabilului. De ce nu luați măsuri ? — îl întreabă Iar răspunsul — aidoma celui al responsabilului de la legume : „Nu am nici o posibilitate Știți, gestiunile Este chemată și gestionara. „Firește, cumpărătorii au dreptate să fie nemulțumiți de aglomerație Dar noi răspundem de marfă. Nu putem accepta amestecul altcuiva. Deci, și noi avem dreptate..."

Pămîntul patriei, pentru a cărui eliberare de sub jugul fascist au căzut atîția militanți comuniști, atîtea zeci de mii de ostași români, luptînd cot la cot cu ostașii sovietici, păstrează, sub iarbă și flori, osemintele eroilor. Nu în puține locuri, piatra și bronzul monumentelor le slăvesc memoria.în lungul șir al celor ce nu s-au mai întors din războiul antihitlerist se numără și Constantin Godeanu. Ar fi împlinit zilele acestea 50 de ani. Din nefericire, nu i-a trăit decît pe jumătate. A căzut eroic, pe la mijlocul lui februarie 1945, în munții Cehoslovaciei, în lupta pentru înfringerea dușmanului comun, pentru izgonirea cotropitorilor fasciști, pentru libertatea popoarelor frățești ale Cehoslovaciei.Numele lui, ca și al atîtor altoi eroi ai clasei muncitoare și ai poporului român, a intrat, însă, pentru totdeauna în istoria și în conștiința noastră, cum se cuvine pentru cei ce și-au dăruit viața cauzei nobile a libertății popoarelor.Eroii rămîn mereu tineri. Trecerea ireversibilă a timpului nu le știrbește cu nimic din frumusețea morală. în amintirea celor care l-au cunoscut, Constantin Godeanu va rămîne un tînăr vioi, entuziast, înflăcărat de idealurile revoluționare ale comuniștilor, militant hotărît nist...S-a născut în zău, în comuna mul din cei șase copii ai unei familii de țărani. Ca și frații săi mai mari, a fost nevoit să plece la oraș pentru a-și cîștiga singur existența.Cînd a intrat pentru întîia oară pe poarta Atelierelor C.F.R. Grivița din București, era un băiat slăbuț, subțirel, mai mărunt poate decît alții de seama lui, dar sprinten și isteț. Privea uimit la tot ce vedea ; numai cu un an înainte se desfășurase, între zidurile cenușii ale atelierelor una din crîn- cenele bătălii de clasă conduse de partidul comunist. Dar în ateliere, ici- colo se mai puteau vedea urmele gloanțelor. Pe mormintele celor îm- pușcați nu prinsese încă a crește iarba...Constantin Godeanu a crescut acolo, în aerul fierbinte al Griviței revoluționare, unde amintirea evenimentelor din februarie 1933 era atît de vie în conștiința muncitorilor. N-a trecut mult timp și s-a încadrat și el în această aspră și nobilă luptă, însuflețit de dorința arzătoare de a contribui la înfăptuirea unei lumi mai bune și mai drepte. A luat parte cu tot entuziasmul tineresc la acțiunile organizate în acei ani de Partidul

50 de ani de la nașterea 
lui Constantin Godeanu

al partidului comu-iunie 1919, lîngă Bu- Pietroasele, fiind ulti-

Popasuri turistice

T

Cunoscătorii traseelor sucevene au, și anul acesta, numeroase surprize plăcute. Drumul local spre Văratec a fost de curînd modernizat și drumul județean spre Mănăstirea Neamțului, de asemenea. în pădurea de stejar din apropiere, cooperația de consum și-a instalat recent mai multe căsuțe în cadrul campingului. Și alte asemenea campinguri ospitaliere ale cooperației de consum îi așteaptă pe turiști în Țara de Sus la Rădășeni — la numai 3 km de Fălticeni, la Iliești și la Sucevița.
Foto : Gh. Vințilă

s-ar putea, totuși, ca din drep- ambelor „părți" să rezulte o a care să îmbine aceste interese aibă în vedere respectul fațăNu ta tea treia, și să de cumpărător ?Pe la cîte o ședință (la mai toate), directorii de la O.C.L., de la I.A.P.L. etc. nu pregetă să sublinieze avantajele gestiunii colective, să arate, mai ales, că o atare organizare duce la... eliminarea aglomerației I De fapt, nu numai din teorie știm cîte ceva despre gestiunea colectivă Aceas- 

tă metodă se și practică. Restaurantului „Bumbești" și multor altor unități li s-a dus într-o vreme faima, tocmai ca urmare a introducerii acestei forme de gestionare a mărfurilor, cu efecte evident pozitive asupra deservirii Din păcate însă, în unele sectoare ale comerțului, unitățile organizate astfel pot fi numărate pe degeteîn încheiere, repunem întrebarea : Oare aglomerația din unele magazine e o fatalitate ? Socotim că aspectele relatate mai sus au răspuns, în parte, de la sine ; dar, pentru o întregire a impresiilor, am solicitat și părerea tovarășului Radu Paul, directorul Institutului de cercetări comerciale. 

Comunist împotriva ofensivei fascismului. S-a apropiat de comuniști și a fost primit cu dragoste în rîndurile lor, cîăruindu-se cu întreaga sa ființă cauzei partidului comunist și clasei muncitoare. Voia să știe, să învețe cît mai mult. I-a cunoscut pe Constantin David, pe Vasile Tudose și pe alți neînfricați luptători revoluționari.Dar, într-o noapte din vara anului 1940, copoii Siguranței l-au arestat. Au urmat zile de chin, nopți de tortură, sălbatecă, de cruntă suferință. Văzîndu-1 atît de slăbuț, călăii credeau că-1 vor face repede să „vorbească". încercările lor au rămas, însă, zadarnice. Godeanu a tăcut. Nu și-a trădat tovarășii de idei și luptă.Au urmat închisorile : Jilava, Văcărești, Caransebeș, una mai aspră decît alta. Apoi lagărul de la Tg. Jiu, munca forțată în defileul de dincolo de Bumbești, înfometarea, frigul din barăcile înghețate, amenințările cu moartea. Alături de ceilalți patrioți, Godeanu a continuat însă să nădăjduiască cu fermitate în victoria forțelor înaintate ale omenirii asupra hitlerismului.După eliberarea țării de sub jugul fascist, împreună cu alți tineri comuniști abia ieșiți din închisori și lagăre sau care luptaseră în ilegalitate în a- fara zidurilor temnițelor burgheze, lucrează în cadrul Comitetului Central al U.T.C.în acest timp, cînd lupta împotriva Germaniei fasciste continua dincolo de fruntariile țării, purtată cu eroism de ostașii Armatei Sovietice, de tri- pele române, Godeanu, alături de numeroși alți tineri patrioți, au răspuns cu înflăcărare chemării partidului comunist, și au cerut să fie integrați ca voluntari în detașamentele ce se îndreptau către frontul antihitlerist. în decembrie 1944, i se ■ încredințează sarcina de a conduce un asemenea detașament cuprinzînd cîteva sute de voluntari, format la București.Frontul se afla acum în Cehoslovacia. Trupele române, înfruntînd dușmanul, aveau pierderi grele. Sosirea noilor ostași le împrospăta și întărea forțele. în fruntea grupei sale, tînărul Godeanu întreprinde mai muite acțiuni curajoase, încununate de succes, în lupta centru cota 568 din Munții Tatra, este însă rănit mortal. încă nu împlinise 26 de ani...• Așa a-căzut vitejește, tînărul comunist Constantin Godeanu. Ar fi împlinit zilele acestea 50 de ani. Dar eroii nu mor niciodată, ei fac parte din patrimoniul nostru spiritual. E cel mai trainic dintre monumentele ce le vor slăvi, peste veacuri, amintirea.
Marin MIHALACHE

♦

*

o- delaTuriștii sînt poftiți să se prească și la restaurantele la Șiret sau Iacobeni, de Frasin ori de la Vatra Moldo- viței. Aici vor putea savura din plin și „specialitățile casei". Dacă mai adăugăm și posibilitatea de a petrece, în diferite localități o vacanță rustică sub toate aspectele, cu cosit de fîn, cu pregătirea mesei în fața vizitatorilor, ca la stîna din Uișești, înțelegem de ce grija pentru turiști a cooperației de consum e atît de apreciată cu faima dusă binemeritat în toate colțurile țării și chiar mai departe.

*

*

*

D-sa a precizat : „In mare măsură, a- giomerația din magazine are la origine lipsurile de organizare, imobilismul, canoanele și șabloanele învechite după care mai lucrează unii organizatori ai comerțului local. Dar fenomenul despre care discutăm este, de fapt, efectul unui complex de cauze. Se simte, de pildă, lipsa mai multor cadre calificate, a unui număr mai mare de unități în cartierele noi (exodul cumpărătorilor spre centru aglomerează firesc unele unități), în rețeaua comercială existentă sînt încă posibile profilări, reprofilări, în funcție de cerințe, de mișcarea populației spre anumite perimetre comerciale ale orașelor". In continuare, am mai fost informați că institutul, în colaborare cu alte foruri comerciale, lucrează intens la elaborarea unui studiu asupra cauzelor aglomerației din magazine și a modalităților de a o eliminaȘtim și noi că se lucrează la elaborarea unui asemenea studiu. Cît de intens se desfășoară activitatea în a- ceastă direcție, e drept, nu putem a- precia Dar mai știm că studiul e cam de mult în... studiu N-am fi insistat asupra acestui amănunt dacă nu ne-am fi temut ca nu cumva, cînd va fi gata, să nu se mai potrivească cu condițiile concrete din rețea. Și a- tunci, cum și unde vor fi aplicate soluțiile de îmbunătățire propuse ? Totuși, faptul că a fost organizat un asemenea studiu este, în sine, pozitiv Dar nu în primul rînd de institut depinde rezolvarea problemei, ci de forurile comerciale care au responsabilitatea activității practice. Specialiștii din aceste foruri — ale căror opinii, sugestii pe tema în discuție, sîntem dispuși să le facem larg cunoscute prin coloanele ziarului — ar trebui să ia în dezbatere problemele semnalate, spre a găsi cît mal curînd soluțiile propice înlăturării neajunsurilor.
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PE ȘANTIERELE INDUSTRIEI UȘOARE

Nici o abatere de la
termenul de punere CEREALELOR, SEMĂNATUL

Toate forțele din agricultură să fie mobilizate la:

metalurgică dino mare varietate de tubulare sudate, profile la rece și tîmplărie me-
PRĂȘIT, RECOLTATUL

UZINA METALURGICADIN IAȘI LIVREAZĂ:

în funcțiune!
Convorbire cu ing. Ion BAZAC

secretar general în Ministerul Industriei Ușoare

Continuîndu-se procesul de dezvoltare accentuată și modernizare a producției bunurilor de consum, in vederea satisfacerii în condiții cit mai bune a necesităților de mărfuri de consum ale populației, în actualul cincinal industria ușoară beneficiază de un important volum de investiții, de aproape 3 ori mai mare decît în perioada de cinci ani precedentă. Ele s-au concretizat sau sînt în curs de materializare în noi unități productive, în extinderea, modernizarea și reutilarea celor existente. In cincinalul următor, după cum se desprinde din proiectul de Directive ale Congresului al X-lea a] P.C.R., industria ușoară va dispune în continuare de mari fonduri de investiții, care vor contribui la creșterea cu 40—45 la sută a volumului producției, potrivit necesității de a spori cantitățile de țesături, tricotaje, încălțăminte și alte sortimente solicitate de masa largă a cumpărătorilor.în cadrul acestui program complex de investiții, concentrarea Ia maximum a eforturilor pentru a asigura darea în funcțiune la termen a noilor capacități de producție se înscrie ca o îndatorire primordială a titularului investiției, a beneficiarilor și a constructorilor. In convorbirea pe care am avut-o pe această temă, interlocutorul a ținut la început să precizeze :— Ca și în alte ramuri economice, în industria ușoară îndeplinirea exemplară a planului de investiții din acest an este decisivă pentru înfăptuirea obiectivelor actualu’ui cincinal. Aș putea spune chiar că această apreciere are o nuanță și mai puternică, un accent deosebit în cazul ministerului nostru — și aceasta din două motive. Este vorba, pe de o parte, de numărul mare de capacități de producție care trebuie să intre în funcțiune în acest an, multe din ele fiind fabrici sau secții nou construite, cu importante sarcini în domeniul realizării planului producției marfă, a exportului și a acumulărilor cuvenite statului. Pe de altă parte, executarea integrală a lucrărilor din programul de investiții al acestui an influențează deschiderea în lunile următoare a unor noi șantiere, ale căror obiective trebuie să intre în funcțiune după anul 19.70. fcrmînd -ionctiunea cu cincina-

unități. In cazul Tăbăcăriei minerale Corabia, de exemplu, s-ar putea ca zilnic să nu se asigure fabricilor de încălțăminte circa 1 000 mp piei pentru fețe, iar la Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești să nu se realizeze circa 6 tone benzi de transport din cauciuc. Mă întrebați, ce ar însemna aceasta pentru economia națională ? Angajarea de valută pentru procurarea acestor materiale, în continuare, de pe piața externă. In alte situații — ca în cea a Fabricii de ată din Odorhei — am fi obligați să suportăm în continuare, pe piața externă, manopera necesară pentru transformarea bumbacului puf în fire.

e terenul cifrelor,
Care sînt noile 

dustriei ușoare cu t

— Beneficiarii acestor investiții, 
precum și titularul lor — Ministe
rul Industriei Ușoare — au făcut 
totul pentru a nu se periclita ter
menul de punere în funcțiune a 
obiectivelor de investiții amintite ?In mod greșit au înțeles unii beneficiari ai obiectivelor despre care discutăm, rolul și sarcinile care le revin în realizarea exemplară a fiecărei investiții. Ei nu au urmărit îndeaproape stadiul lucrărilor pe

aceste șantiere și nu au sesizat, din timp, constructorilor întîrzierile care au apărut, nu au insistat în vederea luării unor măsuri menite să recupereze restanțele. Precizez că și noi ne facem vinovați, într-o oarecare măsură, deoarece n-am asigurat la timp utilajele tehnologice pe unele șantiere. Din nefericire, nu e- xistă vreo garanție că vom putea asigura Fabricii de ață din Odorhei mașinile de filat, întrucît furnizorul, uzina „Unirea“-Cluj, cu care s-a încheiat contracte ferme la jumătatea acestei luni nu a început montarea nici măcar a uneia din aceste mașini, deși termenul de livrare începe din luna iulie a.c.De la un timp, ministerul nostru a preluat montajul cu forțe proprii al utilajelor tehnologice, iar pe unele șantiere, a detașat, din unitățile industriei ușoare, muncitori instalatori. în unitățile prevăzute a fi puse în funcțiune în acest an, beneficiarii și constructorii sînt sprijiniți în permanență de colective de proiectanți, pentru a putea rezolva operativ problemele care se mai pun în domeniul terminării lucrărilor și începerii probelor tehnologice. Consecințele acestor intervenții sînt pozitive pentru economia națională.— Există sau nu garanția respec
tării termenelor de dare în exploa
tare a tuturor obiectivelor scaden
te în 1969 ? Care sînt ultimele an
gajamente ale constructorilor ?— Pe fiecare șantier principal s-au făcut analize cu constructorii și forurile lor de resort, stabilin- du-se măsuri, cu termene și responsabilități ferme, atît pentru exe- cutanti cît și pentru beneficiari. în prezent, constructorii dau asigurări că vor îndeplini riguros obligațiile și că vor recupera rămînerile în urmă.Ne exprimăm convingerea că, prin concentrarea eforturilor asupra a- cestor obiective, prin mobilizarea ' tuturor forțelor, prin luarea măsurilor adecvate si. în special, prin ■ urmărirea zi cu zi a, îndeplinirii lor, obiectivele planificate vor intra în funcțiune pînă la finele anului.

Uzina livrează produse formate talică. Cele peste 70 de tipodi- mensiuni de țevi profilate asimilate în ultima vreme, într-o mare diversitate de forme și dimensiuni, oferă numeroase posibilități de utilizare a acestora.Țevile sudate profilate se execută din benzi de oțel, metodele de profilare utilizate permițînd obținerea unor forme cu caracteristici ce se încadrează în normele recunoscute și impuse pe piața mondială.Uzina metalurgică din Iași produce țevi pentru instalații de apă, gaz și abur cu filet și mufă sau fără filet, negre ori zincate ; țevi pentru construcție de precizie obișnuită, laminate la cald sau la rece, cu diametrul de 8—114 mm, țevi pentru construcții de precizie înaltă, trase la rece, cu diametrul de 8—60 mm, tuburi de protecție P.E.L., precum și tîmplărie metalică pentru clădiri industriale și civile.Datorită calităților lor, precum și a multiplelor posibilități de montare, țevile sudate profilate sînt utilizate în numeroase domenii. Dintre acestea menționăm construcțiile de mașini, industria mobilei și industria construcțiilor (la executarea tîm- plăriei metalice, a scheletelor de rezistență la unele clădiri industriale). Sînt utilizate, de asemenea, în realizarea construcțiilor provizorii — baracamente pentru birouri, dormitoare, cantine, ateliere și magazii și ca scări, pasarele, galerii pentru benzi transportoare și alte sisteme de transport.

CULTURILOR DUBLE
La Consiliul Superior al Agriculturii se apreciază că, datorită ploilor abundente din cursul lunii iunie, a fost refăcută rezerva de umiditate din sol, asigurîndu-se condiții optime de dezvoltare a plantelor agricole. Constituie un mare avantaj faptul că grîul a cîștigat în procesul de umplere a boabelor, ceea ce va avea drept urmare obținerea unor recolte mai mari și de bună calitate. Se dezvoltă normal toate culturile prășitoare, legumele, plantele furajere. De asemenea, pe baza evaluărilor făcute pe teren se apreciază că producția de fructe și struguri din acest an va fi foarte bună. Condițiile favorabile create ca urmare cipitațiilor abundente cursul lunii iunie bui folosite pentru a obține în mari.Campania agricolă de vară, datorită complexltă-

a pre- din vor tre-acest an recolte

se prevede punerea • capacități și obiec- ,le mai importante de stofe „Arge- Fabrica de trico- Suceava, Fabrica de Miercurea Ciuc, cea Tîrgu Secuiesc, Fa-taje am Dumoac tricotaje de lînă de confecții dinrica de țesături de mătase „Victo- ia“ din Iași, Tăbăcăria minerală din •Corabia, Fabrica de articole de sticlărie de ambalaj din București, Combinatul pentru articolen cauciuc Pitești.Ponderea productivă a apacităti de producție care ra în funcțiune în acest an ar putea îi redată prin sporul la producția fizică : 1,9 milioane mp țesături de lînă șl mătase, 3,8 milioane bucăți tricotaje și ciorapi, 690 tone fire de lînă, 185 000 mp piei pentru fețe de încălțăminte, 660 tone talpă din cauciuc pentru încălțăminte. 40 000 tone sticlărie.

tehnicenoilor vor in

— Acestea sînt calculele. Cît de 
sigure sînt aceste prognoze ? Cu 
alte cuvinte, întrucît se apropie 
„ora" finalizării acestor obiective, 
care este stadiul lucrărilor pe șan
tierele respective ?— în general, ritmul de lucru pe principalele șantiere, în cinci luni din acest an, a fost satisfăcător. S-au dat, Ia termen, în funcțiune 12 capacități și, cu 4 luni mai devreme, fabrica de țesături de mătase „Victoria" Iași, asigurîndu-se obținerea unui plus de producție si beneficii de cîteva milioane lei.

— Sîntem informați că, în acest 
tablou general al realizărilor pozi
tive, au apărut unele disonanțe. 
Cunoașteți, desigur, șantierele ră
mase în urmă la ora actuală.să mă opresc, acestor șan- în 5 luni din de natură să de pildă, la

la întreprinderea minieră Bălan a intrat în funcțiune
o nouă linie de flotareLa întreprinderea minieră Bălan, județul Harghita, a intrat în funcțiune, cu două luni înainte de termenul prevăzut inițial, o nouă linie de flotare. Această instalație va asigura creșterea capacității de preparare a minereurilor cuprifere cu 20 la sută, situînd Bălanul printre cele mai importante centre de acest fel din țară. Pentru realizarea noului obiectiv a fost executat un volum important de lucrări, constînd în principal dintr-un puț dotat cu utilaje moderne de extracție, galerii de transport, colectoare de minereu, stații de compresoare. In același timp, la suprafață a fost con-

(Urmare din pag. I)

— Intenționam chiar în continuare, asupra tiere, a căror situație, anul în curs, nu este ne mulțumească. Așa, Tăbăcăria minerală Corabia nu s-a realizat decît 68 la sută din volumul anual de construcții montaj, în condițiile în care fabrica trebuie să intre în funcțiune la sfîrșitul acestei luni. Rezultate cu totul nesatisfăcătoare s-au înregistrat la Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești (21,5 la sută din planul anual), la Fabrica de tricotaje din Miercurea Ciuc.Din păcate, la aceste obiective și stadiile fizice ale lucrărilor prezintă rămîneri în urmă de 2—3 luni față de grafice. Pe șantierele din subordi- nea Ministerului Industriei Construcțiilor de pe platforma „Găvana“ — Pitești (fabrica ..Argeseana" și Combinatul de articole tehnice din cauciuc) și la Tăbăcăria minerală Corabia nu s-au luat măsurile mult așteptate, de mult promise în vederea accelerării ritmului de execuție, organizării judicioase a muncii. Se constată că pe șantiere mai lipsesc muncitori calificați si necalificati. punctele de lucru nu se aprovizionează rațional cu betoane sau alte materiale de construcții.— Deci, la unele obiective nu 
este sigură respectarea termenului 
de dare în exploatare. Cunoașteți 
implicațiile unei asemenea situații ?— Nerealizarea în termen a unor capacități generează o pierdere din producția fizică a unităților respective, un minus de beneficii, imposibilitatea folosirii forței de muncă recrutată pentru a lucra în noile

a ramurilor care valorifică superior resursele materiale ale țării.Din totalul investițiilor noului cincinal, 57—58 la sută vor fi alocate industriei, îndeosebi acelor ramuri care trebuie să contribuie la lărgirea surselor de materii prime, la dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a întregii economii. în domeniul extracției de țiței se trasează sarcina creșterii randamentului sondelor și a coeficientului de recuperare a țițeiului din zăcăminte, a exploatării rezervelor de la mari adîncimi, iar în sectorul carbonifer r- dezvoltarea extracției de lignit în mari exploatări „la zi", puternic mecanizate, ca și mărirea producției de cărbuni cocsificabili. In industria siderurgică și metalurgică, se va accentua creșterea producției de oțeluri aliate și de înaltă calitate, producerea unor cantități sporite de cocs din cărbuni indigeni, urgentarea intrării în funcțiune a u- zinei de prelucrare a aluminiului și extinderea producției aliajelor de aluminiu. Cît privește construcția de mașini, ramură în care, din indicația conducerii de partid, s-au elaborat programe prioritare de dezvoltare a unor subramuri-cheie, în noul cincinal se vor dezvolta mai intens industria electrotehnică și electronică, mecanica fină și optica, producția elementelor de automatizare, fabricația de mașini-unelte de înaltă tehnicitate, de utilaje tehnologice și instalații complexe. Iar în chimie, ramura industrială cea mai dinamică și al cărui ritm de dezvoltare se situează printre cele mai rapide din lume, e prevăzut să sporească cu precădere producția de fire și fibre sintetice, mase plastice, îngrășăminte chimice. îndeosebi pe baza chimizării gazului metan, a produselor petroliere și valorificării resurselor de sare. Este evidentă deci orientarea stabilită de proiectul de Directive, care arată că trăsătura de bază a dezvoltării industriei noastre în perioada următoare va fi îmbunătățirea structurii sale, creșterea accentuată a unor ramuri moderne, strîns legate de progresul tehnico-

Convorbire realizată de 
Viorel SĂLĂGEAN

La C.A.P. Plopșoru, județul Ilfov, se execută prașila a lll-a la porumbFoto : Agerpres

struitâ o nouă linie tehnologică, la care s-au folosit utilaje cu indicatori superiori de funcționare fabricate în țară.Tot la întreprinderea minieră Bălan a fost dat în folosință un complex școlar cu 8 săli de clasă, un cămin cu 200 locuri, un atelier-școală, sală de sporturi etc. Cu prilejul a- cestui eveniment, colectivul întreprinderii s-a angajat ca, în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. și celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei, să realizeze peste plan o producție suplimentară în valoare de 1,5 milioane lei.

științific contemporan, asigura valorificarea resurselor materiale tații tehnice a forțe ridicarea productivității muncii sociale. în acest scop, în perioada 1971—1975 producția în ansamblu) ei, crească într-un ritm mediu anual de 8,5—9,5 la sută, context în care ramurile de care am amintit, precum și altele, vor cunoaște ritmuri de dezvoltare mai accentuate : chimică 13—14 la sută.

pentru a se superioară a și a capaci- i'orței de muncă,industrială, urmează să
industria industria

'-9

ții lucrărilor care trebuie executate, necesită o mare mobilizare de forțe și o temeinică organizare a muncii. Datorită ploilor din luna iunie, prășitul și celelalte lucrări de întreținere a culturilor se vor suprapune, în mare măsură, cu recoltatul cerealelor păioase. Așa se face că, în decurs de o lună sau cel mult o lună și jumătate va trebui să se strîngă recolta de cereale păioase de pe o suprafață de 3 241 000 hectare, plantele furajere cultivate pe 1 300 000 ha, să se recolteze mari cantități de legume și să se execute, în continuare, lucrările de întreținere a culturilor prășitoare pe o suprafață totală de 4,3 milioane hectare. La toate acestea trebuie adăugată necesitatea Insămînțării, pe terenurile ce se eliberează acum, a circa un milion de hectare cu porumb pentru boabe, masă verde și siloz, alte culturi furajere și 60 000 hectare cu legume. Aceste cifre demonstrează necesitatea ca, în fiecare întreprindere agricolă de stat și cooperativă agricolă, munca să fie organizată pînă în cele mai mici amănunte pentru ca atît lucrările de întreținere, cît și recoltatul cerealelor și furajelor, iar apoi semănatul culturilor duble să se facă fără întîrziere. în această perioadă întreaga activitate desfășurată de organele și organizațiile de partid de la sate, consiliile populare comunale, direcțiile agricole și uniunile cooperatiste să fie axată pe realizarea a- cestor importante obiective.Din datele centralizate în cursul zilei de ieri la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că în întreprinderile agricole de stat s-a terminat prașila a doua pe toate suprafețele cultivate cu floarea-soare- lui, porumb și cartofi. In cooperativele agricole această lucrare s-a făcut în proporție de 93 la sută la sfecla de zahăr și la floa- rea-soarelui, 67 la sută la porumb și 69 la cartofi. Prășitul porumbului a în- țîrziat îndeosebi în județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Mureș, Sibiu,Suceava. Prășitul florii-soarelui este întîrziat în cooperativele agricole din județele Botoșani, Bacău, Iași, Vaslui, iar al cartofilor — în județele Botoșani, Brașov, Cluj, Sibiu și Suceava. In unele locuri ' rămînerea în urmă la prășit

este motivată de ploile a- bundente din unele săptă- mîni. Este adevărat, a plouat mult, iar în unele locuri chiar mai mult decît era nevoie. Nu trebuie uitat că ploile au influențat pozitiv dezvoltarea culturilor, iar avantajele obținute de agricultură sînt mult mai mari decît neajunsurile cauzate. Lucrările agricole trebuie executate în condițiile oferite de natură. Faptul că în unele locuri prășitul a întîrziat se datorește în principal neajunsurilor în organizarea muncii, neparticipării unor cooperatori la lucru. în alte locuri munca începe tîrziu și încetează devreme, îneît timpul nu este bine folosit. Ținînd seama de faptul că muncile agricole s-au aglomerat, se cere ca fiecare zi bună de .lucru în cîmp să fie folosită din plin, de dimineața și pînă seara tîrziu.Desigur, pe măsură ce orzul și grîul vor da în pîrg va trebui să se treacă cu toate forțele la recoltat, în județele din sudul țării — Dolj, Olt, Teleorman, Ilfov, Ialomița, Constanța —. au și fost recoltate primele suprafețe cu orz. în județul Olt, de exemplu, suprafețele de pe care a fost strînsă recolta de orz însumează 14 100 ha. Pînă la începerea din plin a lucrărilor este necesar să se verifice amănunțit toate utilajele care vor fi folosite în această campanie, să se facă și celelalte pregătiri : asigurarea sacilor, curățirea magaziilor etc. Totul să fie pus la punct pînă în cele mai mici amănunte îneît atunci cînd combinele vor intra în lanuri să se lucreze cu maximum de randament.Așa cum s-a mai arătat, pămîntul are o mare rezervă de umiditate. Acest avantaj, care nu a mai fost întîlnit decît rareori în ceilalți ani, va trebui folosit pentru ca pe terenurile eliberate de culturile timpurii să se însă- mînțeze culturi succesive. Sarcina de a se cultiva pe aceste terenuri un milion de hectare cu porumb pentru boabe, masă verde și siloz precum și 60 000 hectare cu legume este pe deplin realizabilă. S-au asigurat semințe din hibrizi timpurii și extratim- purii de porumb. Este necesar însă ca unitățile agricole să-și procure din timp aceste semințe pentru a le putea pune fără întîrziere sub brazdă. De asemenea,

Imediat după recoltat să se strîngă paiele și să se e- xecute de urgență pregătirea terenului și semănatul. Merită evidențiat faptul că în județele Olt și Dolj, pe terenurile eliberate de culturi timpurii au și fost semănate primele hectare cu plante furajere și legume.Pe lîngă culturile duble, o deosebită atenție trebuie acordată însămînțării tuturor suprafețelor pe care a- ceastă lucrare nu s-a făcut pînă la această dată. Este vorba de circa 33 000 ha care trebuie însămînțate în județele Dolj, Sălaj, Satu- Mare, Vîlcea, Vaslui și altele. Această situație se da- torește organelor locale care, neglijînd prevederile legii cu privire la apărarea și conservarea fondului funciar, nu au urmărit cultivarea fiecărei bucăți de pămînt. Unele direcții a- gricole și uniuni județene ale cooperativelor agricole, în loc să analizeze pe loo situația din fiecare unitate în parte au luat de bune justificările aduse. Unele a- nalize efectuate pe teren au arătat că există mari suprafețe de teren necultivate, mai ales între construcțiile zootehnice. în aceste zile trebuie desfășurate acțiuni ample pentru a se în- sămînța fiecare porțiune de teren dintre construcțiile gospodărești, capetele tarlalelor etc.Consiliile de conducere din cooperativele agricole, cu sprijinul uniunilor cooperatiste și al direcțiilor agricole să se ocupe de organizarea temeinică a muncii pentru ca lucrările de întreținere a culturilor, semănatul culturilor duble și recoltatul cerealelor păioase să fie făcute fără întîrziere, pe toate suprafețele. Toți cooperatorii, inclusiv cei care au munci de răspundere sau administrative, să participe la executarea acestor lucrări. Condițiile naturale favorabile vor trebui folosite din plin pentru obținerea de recolte mari. De asemenea, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat, folosind chibzuit baza tehnică de care dispun, să grăbească executarea tuturor lucrărilor de sezon. Comitetele județene de partid să considere, In a- ceastă perioadă, ca una din importante lor sarcini îndrumarea unităților agricole în vederea grăbirii lucrărilor agricole, condiție hotărîtoare pentru sporirea recoltelor.

în următorul cincinal vom asista la alte „premiere" importante, printre care începerea producției de metale semiconductoare și ex- trapure necesare industriei electrotehnice și electronice, asimilarea de utilaje și instalații pentru realizarea programului nuclear național, dezvoltarea și diversificarea chimiei fine și de mic tonaj.Valorificarea superioară a resurselor materiale presupune creșterea continuă a gradului de prelucrare a acestora prin folosirea tehnicii și teh-

calitativ aportul industriei noastre constructoare de mașini la înzestrarea tehnică și modernizarea întregii economii. Și cred că această orientare spre produse de complexitate ridicată și cu o prelucrare avansată asigură creșterea substanțială a valorii producției care se obține din aceeași cantitate de metal. Este suficient să amintim în acest sens, că în comparație cu producția de vagoane — care sînt si ele produse complexe — valoarea producției de masini-unelte care se rea-

succesive și prin

RESURSELE MATERIALE
SUPERIOR VALORIFICATE
constructoare de mașini 11,5—12 la sută Anumite subramuri moderne ale acestora urmează să-și mărească, în următorul cincinal, în mod substanțial volumul producției globale ; de pildă, în sectorul construcției de mașini, industria electronică va crește de 2,2 — 2,4 ori, iar cea a mașini- lor-unelte de 1,8—2 oriIn esență, valorificarea superioară a resurselor materiale are un evident caracter de continuitate, însă direcțiile ei de realizare capătă mereu noi trăsături. în concordantă cu orientarea și complexitatea sarcinilor puse de partid și stat în fata dezvoltării economiei în perspectivă. în strînsă legătură cu influenta puternică a progresului rapid al tehnicii și științei contemporane. O asemenea direcție este atragerea în procesul prelucrării complexe a unor noi resurse, neutilizate încă în scopuri industriale sau folosite în mică măsură. După dezvoltarea producției de aluminiu pe bază de bauxită indigenă.

nologiei avansate Acesta este un proces complex, ale cărui particularități diferă de la o ramură la alta, dar care are. totuși, indiferent de specificul diferitelor ramuri, anumite trăsături comune. Ele ies cu ușurință în evidentă din proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al partidului în industria construcțiilor de mașini, necesitățile de dotare a economiei naționale cu mijloace de producție perfecționate, cît și cerințele unui export competitiv fac necesar ca în cincinalul următor să se producă schimbări structurale, și anume prin dezvoltarea prioritară a acelor subramuri care asigură o valorificare mai bună a metalului. Prin dezvoltarea mai puternică a electrotehnicii și electronicii, a producției elementelor de automatizare, fabricației de mașini- unelte de înaltă tehnicitate, mecanicii fine și opticii, a producției de utilaje tehnologice și de instalații complexe, va spori nu numai cantitativ, dar și

lizează dintr-o tonă de metal este de peste cinci ori mai mare, iar cea a aparatelor de măsură și control sau a mijloacelor de automatizare — de aproximativ 15 ori mai mare. Prin creșterea ponderii industriei electrotehnice și electronice în ansamblul industriei construcțiilor de mașini la 20—21 la sută în anul 1975. fată de circa 15 la sută cît este în prezent, structura industriei construcțiilor de mașini din tara noastră va fi, din acest punct de vedere, asemănătoare cu cea din țări cu o industrie înaintată Ceea ce nu înseamnă, însă, altceva decît o superioară valorificare a unor resurse materiale.Proiectul de Directive pune un accent deosebit pe adîncirea modernizării produselor și ridicarea nivelului lor calitativ — o altă cale importantă de a spori gradul de valorificare a materiilor prime. Un exemplu elocvent de realizări în acest domeniu îl constituie, desigur, producția de tractoare, unde.

prin modernizări asimilarea unor tipuri noi, s-a ajuns, în perioada 1965—1969, la o reducere de 35—45 la sută a greutății proprii pe cal-putere, ceea ce înseamnă, practic, o superioară valorificare a metalului. Iată de ce este imperios necesar, pentru a putea vorbi cu a- devărat de o valorificare superioară ' a resurselor materiale ale țării, ca toate produsele românești să țină permanent pasul cu cele mai reușite produse similare fabricate pe plan mondial.Dezvoltarea accentuată, în cadrul industriei construcțiilor de mașini, a subramurilor moderne amintite mai înainte, impune, desigur, îmbunătățiri structurale și în domeniul producției de metal. Prin realizarea unei game largi de oțeluri cu caracteristici superioare, prin creșterea accentuată a producției de oțeluri aliate, care, potrivit prevederilor, va reprezenta în 1975 circa 10 la sută din producția totală de oțel — industria siderurgică va putea răspunde în mai mare măsură exigențelor sporite pe care le ridică realizarea unor utilaje și instalații de înaltă tehnicitate. In industria chimică, succesele cu totul remarcabile obținute prin transpunerea în viață a Directivelor Congresului al IX-lea al partidului pledează pentru extinderea accelerată a procedeelor moderne de prelucrare complexă, mai avantajoasă a variatelor materii prime de care dispune țara noastră. A- ceastă industrie este chemată să transforme gazul metan, țițeiul, șa- rea și alte resurse într-o gamă extinsă de produse cu valori de întrebuințare ridicate, aducînd prin ceasta o contribuție sporită la creș- . terea eficienței generale a economiei Este edificator, în acest sens, faptul că chimizarea gazului metan (și nu folosirea lui drept combustibil) îi conferă o valoare de 10 ori mai mare sub formă de îngrășăminte. In mod similar, prin chimizarea țițeiului se pot obține produse cum sînt : polietilena, cauciucul sintetic, fibrele poliesterice, fibrele melana, cu valori de la 15 pînă la 70 de ori mai mari decît cele ale materiilor prime inițiale. Aceste cîteva exemple ilus-

a-

trează realismul șl justețea orientării date prin proiectul de Directiva pentru dezvoltarea mai accentuată, în „retortele" industriei chimice, a producției de îngrășăminte cu azot, de materiale plastice și rășini sintetice, cauciuc sintetic, fire și fibre sintetice. La fel se explică și dezvoltarea chimiei de sinteză fină și de mic tonaj, a producției de medicamente, coloranți auxiliari, produse care se caracterizează, toate, printr-un înalt grad de prelucrare a materiilor prime. Se va crea, astfel, o puternică bază materială pentru chimizarea a- griculturii, dezvoltarea susținută a industriei textile, se va asigura o largă varietate de înlocuitori ai unor materii prime naturale prețioase.O altă avuție tradițională a patriei noastre — lemnul — va căpăta, în anii următori, o mai largă și mai ridicată valorificare. în următorul cincinal, producția industriei de exploatare și prelucrare a lemnului va crește cu 13—14 la sută, prin valorificarea superioară a resurselor. în a- nul 1975, " ' ’ ’masă obține să fie mare tia de plăci aglomerate și fibro- lemnoase se va dubla, pe baza prelucrării unor cantități sporite de lemn de mici dimensiuni, de calitate inferioară și de lemn de foc. Totodată, aceste produse vor fi înnobilate pe o scară mai largă, urmînd să se extindă sortimentele de plăci fi- brolemnoase emailate și melaminate și să se construiască noi capacități pentru realizarea altor produse superioare din lemn — procese în urma cărora „aurul verde" al tării va căpăta noi valențe economice.Dacă partidul și statul nostru a- cordă o atentie deosebită valorificării superioare a resurselor materiale ale tării și o consideră ca o sarcină principală a întregii economii, această orientare are la bază influentele extrem de favorabile care se degajă asupra producției, calității produselor și competitivității lor pe piețele externe, asupra eficientei activității economice în fiecare sector de activitate în parte și, în ultimă instanță, asupra creșterii venitului național.

, dintr-un metru cub de lemnoasă urmează a se produse a căror valoare cu peste 20 la sută mai decît în prezent. Produc-
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DITORII
si arta eărtii

9 9’Confruntarea cotidiană cu exigențele publicului, ca și aprecierile judecătorilor din juriul concursului dedicat „Celor mai frumoase cărți ale anului" — constatările făcute cu acest prilej constituie, de altfel, punctul de pornire al însemnărilor de fată — subliniază, de fiecare dată, adevărul că o carte frumoasă este rezultatul eforturilor conjugate ale editorului, graficianului, tipografului si chiar ale producătorilor de materiale folosite la fabricarea ei.Tocmai pentru că este vorba de o artă colectivă, asemănătoare cu o orqhestră ale cărei succese depind de executarea partiturii de către fiecare component, dar și de virtuțile dirijorului, este foarte important astăzi să _ fie semnalate. într-o dezbatere publică. îndatoririle ce revin fiecăruia dintre cei care participă la buna realizare a acestui proces.Grija tuturor cred că trebuie să ■e îndrepte, în primul rînd. spre cartea denumită standard. Edițiile de tip popular, cartea de buzunar, accesibilă publicului larg — realizată în bune condiții grafice, dar la un preț scăzut — reprezintă acum dominanta producției editoriale nu numai la noi, ci în toată lumea. Or, în acest gen de carte se manifestă încă, adeseori, scăderi.Persistă încă eroarea că o aarte frumoasă înseamnă neapărat o carte ilustrată. Dar la ultima ediție a concursului național „Cele mai frumoase cărți ale anului", juriul a decernat diplome u- nor lucrări cum ar fi „Scrierile" lui Adrian Maniu și nu unor ediții care vizau bibliofilia (Macedonski — „Poema rondelurilor"). De fapt, virtuozitatea în arta cărții trebuie atinsă, în primul rînd, prin punerea în valoare a unor mijloace fundamentale — hîrtia și. litera îndeosebi — si nu prin cheltuieli suplimentare, printr-o încărcare excesivă a graficii cărții. Sobrietatea si simplitatea conferă mai multă elegantă unui volum de- cît nu știu cîte accesorii inutile. „Biblioteca pentru toti". această colecție excepțională în multe privințe, constituie o probă elocventă. în a- cest sens, prin unitatea concepției și prin tinuta sa constantă la un a- preciat nivel calitativ.O problemă care ar merita o mai mare atentie — deși poate părea, la prima vedere, neesentială — este și aceea a stabilirii literei cu care va fi cules textul fiecărei cărți în parte. Indicarea literei celei mai potrivite, în funcție de genul de literatură si chiar de conținutul lucrării respec-

lon MARINESCU
directorul Editurii pentru literatura

tive, presupune o solidă cultură, dar și rafinament estetic. Precum caligrafia, litera tipografică trebuie să individualizeze ; nimic ,mai arbitrar, și deci în afara artei cărții, decît culegerea cu aceeași garnitură,.de litere a unor lucrări din domenii sau epoci diferite.Decisive pentru frumusețea cărții sînt însă proiectele realizate de teh- noredacții. Tot mai des activitatea tehnoredactorului este comparată, pe bună dreptate, cu cea a arhitectului, pentru că el are sarcina de a subordona unei concepții unitare construcția pe elemente si faze a pro-
puncte de vedere

dusului comun. Despre rolul lui s-a vorbit mai puțin, el fiind plasat la periferia preocupărilor, atît de graficieni cît și de tipografi. Și, totuși, multe cărți frumoase apărute poartă amprenta personalității creatoare a tehnoredactorului proiectant, descifrabilă în alegerea formatului, a materialelor, a literei, în construcția paginii, toate aceste elemente reunite într-un asemenea ansamblu care, exprimînd sensurile o- perei, impresionează prin unitate. A- semenea volume demonstrează că drumurile artei cărții trec prin teh- noredacție. Dar, pentru a izbuti să realizeze, în acest domeniu, valori estetice, tehnoredactorul trebuie să-și fi sensibilizat în a- semenea măsură gustul estetic în- cît fiecare proiect de carte să reprezinte. într-adevăr. un act de creație. Or. nu tot ceea ce editurile prezintă drept succese poate întruni calificative de trecere. Au demonstrat-o și unele volume prezentate în cadrul ultimului concurs.Rezultate remarcabile, care le a- sigură întîietatea în lumea editorilor. obțin colectivele din Editura pentru literatură universală și Editura științifică. Editura pentru literatură universală pentru că dovedește prin căutări asidue că nivelul atins de Editura pentru lite
AL dima- „Principii 

de literatură

comparată"
Deși încercări de studiere a relațiilor ce se pot stabili între literatura noastră și alte literaturi s-au ivit încă de la sfîrșitul veacului trecut, domeniul cercetărilor propriu-zise de literatură comparată s-a conturat la noi relativ recent, îndeosebi prin activitatea prodigioasă desfășurată în ultimele decenii de Tudor Vianu. Direcțiile pe care le-a ilustrat prin scrisul său autorul Esteticii (1934) și al masivului volum de Studii de literatură universală și comparată (1967) delimitează, de fapt, sfera în care se circumscrie astăzi a- proape tot ceea ce constituie com- paratismul românesc, disciplină ce cunoaște un moment de intensificare a eforturilor în vederea valorificării cît mai complete a resurselor și virtuților sale de investigare a fenomenului literar, de definire a specificității acestuia.Apreciată într-un asemenea context, lucrarea prof. univ. Al. Dima, Principii de literatură comparată (Editura pentru literatură), literare ce răspunde u- nei necesități de fundamentare teoretică a studiilor îndreptate spre acest sector de cercetare, relevă continuitatea și dezvoltarea unei mai vechi preocupări. Dacă în volumul anterior, Conceptul de literatură universală și comparată (Editura Academiei, 1967), AI. Dima reunea o serie de studii teoretice și aplicative prin care susținea necesitatea cultivării disciplinelor respective „întrucît nu mai e cu putință o tratare științifică a materiei naționale fără a-i lămuri raporturile cu celelalte literaturi", în noua sa carte el își propune, pentru prima dată în literatura noastră de specialitate, să sistematizeze într-o imagine unitară problematica literaturii comparate, să-i delimiteze obiectul și principalele domenii pe care le studiază, să releve liniile esențiale ale evoluției sale de pînă acum, precum și perspectivele dezvoltării ulterioare. Autorul realizează o expunere sistematică și cuprinzătoare, mergînd adeseori pînă la detalii caracteristice, bazată pe o cunoaștere aprofundată a _ istoriei comparatismului, ca și a stadiului actual al cercetărilor. Ne dovedesc acest lucru, în primul rînd, cele două capitole ce prezintă „Mișcarea comparatistă mondială" și „Literatura comparată în România", menite să schițeze modul în care s-a configurat profilul disciplinei și, implicit, aria largă a problemelor pe care aceasta le abordează.Aspectele esențiale — teoretice și practice — ce decurg din această privire istorică vor fi reluate în capitolele următoare, pornind de la precizarea faptului că obiectul de studiu al literaturii comparate îl constituie raporturile dintre diferite literaturi și insistînd. pe de o parte, asupra conținutului acestor raporturi, iar pe de alta asupra modalităților în care ele se realizează. Trecerea succintă în revistă * diverselor aspecte ale structurii

note de 
lectură

fenomenului literar ce pot intra în raza de investigație a comparatismului, constituindu-i „materia", „de la teme la idei și sentimente și pînă la imagini și stiluri", demonstrează multitudinea și varietatea acestor aspecte, explicitînd semnificațiile abordării lor.Cel mai important capitol al lucrării — în care Al. Dima aduce nu numai efortul de sistematizare a datelor esențiale ale problemelor discutate, ci și o contribuție personală în definirea modalităților de cercetare proprii literaturii comparate — ni se pare a fi cel consacrat tipurilor fundamentale de raporturi ce se stabileso între literaturi. Căci alături de relațiile directe, de influentele condiționate de o serie de factori determinanți ce transmit „materia literară" de la un „emițător" la un „receptor", alături de paralelismele ce se constată în evoluția unor literaturi aspecte discutate pe larg în paginile cărții — autorul include un al treilea tip de raporturi, cele de independență, care reliefează specificul național al unei literaturi prin metoda comparației. Exemplificarea modului în care caracterele diferențiale pot constitui o- biectul cercetării comparatiste prin situația romantismului românesc — de altfel în întreaga lucrare aprecierile cu caracter teoretic sînt ilustrate succint prin exemple concludente — demonstrează convingător justețea opiniei cercetătorului.Desigur, obiectivele literaturii comparate pe care ni le înfățișează Al. Dima nu urmăresc un scop în sine ; ele sprijină într-un anume sens identificarea elementelor ce individualizează fiecare literatură în parte, dar tind și spre închegarea unor vaste sinteze privind marile unități culturale ale lumii, spre edificarea unei imagini generale a umanității din aspectele literaturilor particulare. în realizarea unor asemenea deziderate aflăm — așa cum precizează autorul — utilitatea teoretică și practică a disciplinei, cît și perspectivele evoluției sale. De aici și îndatoririle ce revin comparatismului românesc — subliniate într-un ultim capitol al cărții — în privința extinderii cantitative și a adîncirii calitative a diverselor tipuri de studii, pe bazele științifice ce le oferă concepția materialist- dialectică ce-i călăuzește pe cercetătorii noștri.'Răspunzînd necesității de fundamentare teoretică a uneia dintre direcțiile de cercetare ce cunosc o dezvoltare tot mai accentuată, Principiile de literatură comparată se impun atenției specialiștilor și publicului cititor nu numai ca o riguroasă sinteză asupra studiului actual al disciplinei, ci și ca o „inițiere-călăuză" competentă, de o incontestabilă utilitate, ca o deschidere de orizont spre universul generos în idei și semnificații al raporturilor multiple dintre literaturi.
Sorin MOVILEANU

ratură în anii din urmă, cînd deținea fără concurentă întîietatea. nu reprezenta o limită a posibilităților. Soluții tehnoredactionale moderne, atractive prin folosirea mijloacelor graficii publicitare, procurarea unor materiale speciale au condus la realizarea de ediții ce s-au impus atenției prin ineditul lor. La rîndul său. Editura științifică are meritul de a fi . spulberat prejudecata că lucrările științifice nu se pretează unei proiectări cu valori artistice. Acuratețea, simplitatea formulelor grafice — atît de evidente în lucrarea distinsă cu medalia de aur. „Programarea pă- tratică" de M. Dragomirescu și M. Malița —- asigură o anume elegantă, devenită pecetea întregii activități a acestei edituri. Deosebit de valoroase sînt proiectele de ediții pentru literatura politică și social- economică, realizate de Editura politică, a- preciate unanim de specialiștii străini prezenți la lucrările juriilor, dar nu totdeauna răsplătite corespunzător din cauza neglijențelor de execuție poligrafică.La polul opus, dovedind adeseori lipsă de fantezie și de bun gust, se plasează producția Editurii didactice și pedagogice. în ciuda eforturilor evidente, vizibile în ultimii doi ani, manualele pentru școala de cultură generală nu reușesc încă să depășească nivelul mediocru, al tehnoredactării îndeosebi. Faptul se cuvine a fi subliniat întrucît este vorba de cartea destinată folosirii nemijlocite, zi de zi, de către elevi. Manualul de „Istoria patriei" pentru clasa a IV-a, ca și „Istoria antică" pentru clasa a V-a sînt mostre de cum nu trebuie concepută o carte. Fonte de albastru sau galben ca suport pentru tiparul negru, paginația și rubricarea agitată. duc la o aglomerare de culoare prm care se obține contrariul a- tractivității țintite.Nici cartea pentru copii nu și-a găsit încă un stil propriu, deși asistăm la o perioadă prelungită de căutări, care a condus la obținerea unor ediții deosebite. în căutarea unui stil în grafica de carte pentru copii se pare că artiștii, dar și tehnoredactorii, sînt derutați de interpretările principiului accesibilității. Greșit înțeles, acest principiu a dus, cu ani în urmă, la a- păriția ilustrațiilor naturaliste, lipsite de fior artistic, care au căzut în cazul povestirilor cu animale. în zoo- logism pur. Neglijarea acestui principiu a dus la altă exagerare — grafica abstractă — contraindicată pentru vîrsta fragedă. Stilul eliptic al unor ilustrații des întîlnite nu poate fi descifrat de copilul lipsit de acel zăcămînt de impresii anterioare, de fondul aperceptiv acumulat într-un contact anterior cu realitatea și, prin aceasta, ilustrația devine un ioc de culoare gratuit.în fine, ca latură importantă a artei cărții, contribuția graficii contemporane este adeseori remarcabilă. Coperta si supracoperta sînt elementele cele mai izbutite în ansamblul cărții românești. Multe cicluri de ilustrații s-au impus ca lucrări de sine stătătoare, făcjnd din edițiile care le încorporează cărți rare. Ultimul an consacră noi cicluri realizate de Benedict Gănescu (Rabelais— „Gargantua și Pantagruel"). Val Munteanu (Rabelais — „Gargantua si Pantagruel"). Tiberiu Nicoreseu (G. Bacovia — „Poezii"). Silvia Cambir (T. Arghezi — „Caseta cu bucurii"), C. Baciu (I. Creangă — „Povești"), Ion State („Pentameronul"), Th. Bo- goi (Saint-Exupery — „Pămînt al oamenilor").Cred. însă, că editorii nu au reușit încă să integreze creația grafică ansamblului artei cărții. Editurile beletristice ar trebui să tindă spre realizarea unor ediții deosebite din operele fundamentale ale literaturii române pe măsura valorii lor artistice. Căci, paralel cu preocuparea centrală— cartea standard, edițiile de masă— toate editurile ar trebui să-și înscrie în programul lor preocuparea, la fel de importantă, _ pentru realizarea unor ediții bibliofile, cele care indică valoarea creatorilor ș! potențialul tiparului românesc.
■ ■.■■■■ nArta populară plină de vitalitate a Maramureșului, caracterizată prin- tr-un lirism cald, viu, echilibrat, prin stilizare și viziune decorativa în care pulsează prezența omenescului, se afirmă și azi prin creații originale care mărturisesc o profundă participare afectivă la vastul proces de înnoire a peisajului românesc. Iar posibilitățile artei în acest domeniu sînt numeroase pentru că însăși viața spirituală a țăranului maramureșean e complexă și nuanțată. Sugestia acestei arte e continuu prezentă în lucrările artiștilor băi- măreni, ale căror lucrări le-am cunoscut în timpul unei recente vizite pe acele meleaguri. Amintirile populare ale lucrărilor lor nu rezultă din însumarea unor detalii, a unor fragmente fără continuitate, ci din atmosfera generală, din abordarea unei psihologii caracteristice, dintr-o anume înțelegere a mișcării, din descoperirea coordonatelor unei gîndiri lucide, strict organizate, ale unei sensibilități fremătătoare. Faptul e îmbucurător pentru că ferește în mod natural manifestările artistice de gratuitul sau uscăciunea unor scheme de artă. Desigur în interiorul acestor determinări armonioase de ansamblu, deși foarte diverse, putem vorbi de prezenta unor personalități artistice bine conturate, precis definite, ca și de existenta altora aflate în plin proces de formare.Pornind de la universul de basm, miraculos, al folclorului maramureșean și cunoscător neîntrecut al acestuia, maestrul Vida Geza. a cărui prodigioasă activitate s-a desfășurat constant în Baia Mare, aduce prin intermediul lucrărilor sale mesajul plin de poezie și de forță al unei arte populare din care cresc rădăcinile creației sale. Excelent observator și interpret al realităților umane, aducînd o vibrație lirică, convingătoare, printr-un modelaj cald, evocator, lucrările care-i populează atelierul, ca și ciclul de sculpturi „Pădurea" în curs de realizare, ne-au relevat semnificația superioară a cu- vîntului meșteșug. E un meșteșug la care ajungi treptat împletind zi de zi rezultatele, potrivindu-le dorinței de a găsi forma cea mai expresivă, un meșteșug care împletește foșnetu] codrilor și cugetul oamenilor, frumusețea naturii și frumusețea muncii cu convingerea că acesta este drumul adevărat al artei.
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Ieri s-au încheiat lucrările Conferinței naționale de mecanică aplicată. Timp de cinci zile, specialiști de prestigiu, români și străini, și-au confruntat opiniile și rezultatele cercetărilor lor, într-o atmosferă de efervescență creatoare, dezbătînd un mare număr de probleme actuale ale științelor mecanice. în dorința de a înfățișa cititorilor’ noștri o vedere de ansamblu asupra desfășurării lucrărilor și a semnificației lor, am răspunsuri tovarășului academician FOLI, președintele Comitetului de conferinței. solicitat cîteva 
ELIE CARA- organizare a

— După cîte știu, con
ferința ale cărei lucrări 
le-ați condus nu este 
prima de acest fel orga
nizată în țara noastră. 
Prin ce se deosebește ea 
de cele anterioare ?— Intr-adevăr, s-ar putea spune că a fost a treia conferință națională de mecanică aplicată, după cele din 1960 și 1965. Fără a diminua importanța conferințelor trecute, trebuie să menționez că anul acesta manifestarea noastră a avut o amploare cu totul deosebită. Ea a reunit numeroși specialiști din toate centrele științifice ale tării, din institutele de cercetări ale Academiei, învătămîntul superior, institutele departamentale, din industrie, prilejuind astfel un larg schimb de opinii, cu rezultate pe care le dorim optime pentru legarea tot mai strînsă a activității științifice de necesitățile actuale și de perspectivă ale progresului tehnic și economic al tării noastre. Fără îndoială că un nou impuls pe acest făgaș va Ei determinat de proiectele documentelor pentru Congresul al X-lea al P.C.R., care prevăd în mod explicit sarcini de înalt ordin calitativ privind a- propierea științei de viață, de producție.Remarc, totodată, interesul de care s-a bucurat conferința în rîndul oamenilor de știință de peste hotare. Cei peste 200 de specialiști din 18 țări, care ne-au onorat cu prezenta lor activă, susți- nînd comunicări și parti- cipînd la dezbateri, reprezintă cea mai masivă participare străină înregistrată pînă acum la vreo manifestare științifică din tara noastră.— Este, desigur, și o 
recunoaștere a meritelor 
școlii românești de meca
nică... Dar, pentru a oferi 
cititorilor noștri o ima
gine mai pregnantă a pre
ocupărilor tuturor aces
tor specialiști, români și 
străini, vă rugăm să ne 
vorbiți despre temele a- 
bordate în cadrul confe
rinței.

foarte simplu,— Nu etinînd seama că au fost prezentate peste 400 de comunicări, grupate în trei secții: mecanica generală (cu două subsectii), mecanica solidelor (cu șase subsecții) și me-

științifice de mare actualitate. reunind toate aspectele cercetărilor de mecanică, de la studiile fundamentale și cele aplicative, pînă la introducerea lor în practică. Evident, acesta din urmă este telul final al tuturor eforturilor noastre — și în toate domeniile citate mai sus dezbaterile au pus în lumină utilizările posibile ale rezultatelor cercetării, dintre care multe prezintă un real interes în optica cerințelor dezvoltării economiei naționale, modernizării producției.— Deoarece, uneori, 
terminologia științifică
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canica fluidelor (cu cinci subsectii). Se poate spune totuși că tematica a- bordată acoperă cele mai variate domenii ale mecanicii aplicate, printre care aș cita problemele de mecanica solidelor de- formabile, studiul vibrațiilor și cinematica și dinamica mașinilor, apoi problemele de mecanica fluidelor incompresibile dinamica gazelor, hidraulica și mașini hidraulice, pînă la probleme privind lubrificația și uzarea elementelor de mașini. Toate acestea se înscriu într-o sferă vastă de probleme

pocite constitui un obsta
col pentru nespecialist, 
vă rugăm să dați cîteva 
exemple concrete 
„aplicabilitate a mecani
cii aplicate".— Asta înseamnă să Întoarcem la temele bordațe de conferință, secția de mecanică generală s-au discutat, de pildă, probleme privind mecanica vehiculelor spațiale, stabilitatea și comanda aparatelor moderne de zbor, sau probleme de aeroelașticitate, privind comportarea structurilor acestor aparate. In

de...
ne a- In

secția de mecanica solidelor au fost prezentate comunicări axate pe studiul deformațiilor și al stabilității plăcilor, chesoanelor și învelitorilor și altele referitoare la calculul structurilor în regim seismic, calculul diferitelor elemente de construcții, analiza proprietăților de rezistență ale unor materiale noi, dinamica mecanismelor diferențiale cu roți dințate etc. în sfîrșit, în secția de mecanica fluidelor au fost dezbătute diverse probleme de aerodinamică subsonică, supersonică și hi- personică, legate de construcția avioanelor de mare viteză, precum și aspecte ale scurgerii fluidelor prin medii poroase, cu aplicații importante la exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze, ale mișcării fluidelor în mașinile hidraulice, ale irigațiilor etc. Menționez că numeroase comunicări au fost consacrate problemelor de tribologie, cuprinzînd rezultatele unor cercetări teoretice și experimentale referitoare la lubrifi- cația cu lichide și gaze a elementelor de mașini, studiul frecării și uzării pieselor în contact etc.
— O ultimă întrebare : 

ce concluzie generală 
s-ar putea desprinde în 
urma conferinței ?— Tinînd seama de larga participare a specialiștilor români și străini, de importanta științifică și practică a problemelor dezbătute, de perspectivele pe care le-a deschis, putem spune că această conferință și-a atins pe deplin scopul. Ea a demonstrat încă o dată utilitatea unui gen de manifestări științifice devenite o tradiție a cercetătorilor români.In acest context, ar trebui să ne gîndim dacă n-a venit momentul înființării unui organism național de mecanică aplicată. care să grupeze pe toți specialiștii noștri, de la cei ce se ocupă cu cercetările fundamentale pînă la cei care dau viață în practica industrială celor mai noi cuceriri ale științelor mecanice. Acest organism ar sprijini și ar stimula dezvoltarea cercetărilor de mecanică din țara noastră, făcînd să crească aportul acestui important domeniu la progresul științei și tehnicii, la propășirea României socialiste.

Ion HOBANA

17,30 — Buletin de știri. 17.35 — Pentru copil șl 
școlari. Lanterna magică. Noile aventuri ale echipa
jului Val Vîrtej „Dincolo de Proxima Centauri". Sce
nariu de Octavian Sava șl Tudor Valeriu. 18,15 — O 
seară la club — emisiune pentru tineret. 19,10 — De
sene animate. 19,20 — Buletinul circulației rutiere. 
19,30 — Telejurnalul de seară. Buletin meteorologic. 
19,45 — Congresul al X-lea al P.C.R. Cu carul de 
reportaj în țară. Aveți legătura cu... Baia Mare. 20,15 
— Tele-enclclopedia. In cuprins : • Sevres o Endoskop 
• Tren (VI). 21,15 — Ritm șl melodie — emisiune de 
muzică ușoară. Cîntă Luiza Costache, Doina Spătaru 
șl Lulgl Ionescu ; acompaniază formația petre Magdin.
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• Noaptea generalilor : PATRIA
— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, BUCUREȘTI
— 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30. 
© Aruncați banca în aer : REPU
BLICA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ;
21.15, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20,15, 
FAVORIT — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, STADIONUL DI
NAMO — 20,30.
© Sîngeroasa nuntă macedoneană ; 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
• Roata vieții : VICTORIA — 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,15, GRĂDINA 
DOINA — 20,45.
• Becket : CENTRAL — 8,45 ;
11.30 ; 14,30.
• Ziaristul : CENTRAL — 17,30 ; 
20,30.
e Sfîntul la pîndă : LUMINA — 
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ;
20.45.
© încurcătura blestemată : CINE
MATECA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
@ Piramida Zeului Soare : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© Anul trecut la Marienbad : U- 
NION — 16 ; 18 ; 20,15.
@ Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul ; Pro
gram de filme documentare : 
TIMPURI NOI — 9,15 ; 12,30 ; 15,45 ; 
19.
© Străin în casă : FEROVIAR — 
9—13,30 în continuare ; 16 ; 18,30 ;
20.45, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA
— 9—13,30 în continuare ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MODERN — 9,30;
11,45; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• La dolce vita : GRIVIȚA — 9 ;
12.15 ; 16 ; 19,30.
• Profesioniștii : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Rio Bravo : MUNCA — 15 ; 18.
• Nu vor fi divorțuri : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18, MUNCA — 20,30.
@ Vicontele plătește polița : GRA
DINA BUZEȘTI — 20,30.
• In umbra coltului : DACIA — 
8,15—17 în continuare ; 19 ; 21, MO
ȘILOR — 15,30 ; la grădină — 20,30.
• Roșii și albii : MOȘILOR — 18.
• Prințul negru : BUCEGI — 9,30 ;
12 ; 16 ; 18,30, la grădină — 20,30, 
GIULEȘTI — 15,30 £ 18 ; 20,30, VOL
GA — 9—15,45 in continuare ;
18.15 ; 20,30.
• Rolls Royce-ul galben : UNIREA
— 15,30, la grădină — 20,15.
o Pipele : UNIREA — 18.
© Feldmareșala : LIRA — 15,30 ; 
18, la grădină — 20,15.
© Vremuri minunate la Spessart : 
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
© Neîmblînzita Angelica : AURO
RA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, la grădină — 20,30, FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la gră
dină — 20,30.
@ Pentru încă puțini dolari : FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15, CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18.
• Soare și umbră : COTROCENI
— 20,30.
© Pe urmele Șoimului : PACEA —
15.45 ; 18 ; 20,15.
• Pașa : CRlNGAȘI — 15,30 ; 18 ;
20.15.
• 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 ; 18, la
grădină — 20,30. /
© Paradisul îndrăgostiților: POPU
LAR — 15,30 ; 18.

teatre
21,45 — Monografii contemporane, școala medicală 
clujeană. Film de Ștefan Iacob. Imaginea : Mlhai Ro- 
mașcu. 22,05 — Recital Mie Nakao. 22,20 — Telejurnalul 
de noapte. 22,30 — Publicitate. Buletin meteorologic. 
22,35 — Film serial „Comisarul Maigret". 23,25 — Ro
manțe interpretate de Ioana Radu. 23,40 — închiderea 
emisiunii programului I.

PROGRAMUL II
19,30 — Telejurnalul de seară. 20,00 — Congresul al 

X-lea al P.C.R. Cu carul de reportaj în țară. Aveți 
legătura cu... Bala Mare. 20,15 — Trei melodii pe săp- 
tămînă. Muzică ușoară românească în primă audiție. 
Prezintă Elly Roman. 20,25 — Tele-clnemateca umo
rului. Filmul „O meserie nepotrivită" cu Monty Banks. 
20,45 — Muzică de cameră. Concert susținut de cvin
tetul de suflători „George Enescu". 21,05 — Desene 
animate. 21,15 — Roman foileton : „Lunga vară fier
binte" (reluarea episodului al VII-lea). 22,05 — închide
rea emisiunii programului II.

Drumul acesta este continuat conform unor viziuni și modalități de exprimare proprii de sculptorii D. Ciocotișan, Tdros Kondra sau Valentina Boștină.Asimilată, trecută prin filtrul personalității artistului de azi, tradiția folclorică rodește în abordarea temelor contemporane ca o sursă mereu nouă de originalitate și frumos. Darul de a vedea cu ochi veșnic proaspăt o natură pe care o descoperă în aspectele ei mai rare, pe care o reproduce cu mijloace specifice, aparține artistei Lidia Agricola. Peisajele pe care le-am văzut

ateliere. Ceea ce pare demn de reținut este faptul că în general artiștii băimăreni cultivă narația, re- creînd o adevărată epopee românească, împlinind prin aceasta imensa nevoie a omului de umanitate, de căldură, de cîntec. După cum ne-au relatat pictorii Traian Hrișcă, președintele filialei, Ilie Cămărășan și Al. Șainelic, membri ai biroului de conducere, rezultatele acestei activități creatoare vor fi prezentate într-o serie de expoziții organizate în cinstea celui de-al X-lea Congres al P.C.R. O asemenea expoziție va fi organizată în orașul Tg. Lă-

meros public amator de artă din rîndurile tinerei generații".Ansamblurile arhitecturale ale noilor construcții din Baia Mare își pot afla corolarul de frumusețe numai prin îngemănarea cu valori de artă monumentală care să le sublinieze personalitatea și ineditul, care să promoveze frumosul cu destinații sociale directe sau implicate. Cele cîteva lucrări de artă monumentală realizate în Baia Mare dovedesc o autentică însușire a modalităților stilistice ale artei populare, care merg de la asemănarea sau reluarea ritmurilor, la stilizarea, la interpre-

La izvoarele creației
însemnări din activitatea filialei Uniunii Artiștilor Plastici din Baia Mare

In atelierul artistei aduc un univers în care esențele pămîntului natal se rafinează cu sensibilitate contemporană.Lucrările lui Iosif Balla se deschid asupra noilor realizări cu surprinderea veșnicei conștiințe genuine. Stenice, de o anume ritmică tectonică, lucrările sale farmecă prin umorul propriu autorului care pare a privi totul cu un zîmbet amuzat, fără sarcasm.Dorința de a interpreta faptele prin inteligentă, prin conștiința socială, ne-a fost relevată de ciclul lucrărilor intitulate „Dacii" pe care le-am văzut în atelierul pictorului Traian Hrișcă. Acuratețea culorii, preferință ritmurilor simple ca și o oarecare suplețe a stilizării contribuie la recrearea atmosferei generale. Compozițiile cu țărani ale lui Alexandru Șainelic, viguroase, de o anumită monumentalitate, recompun ambianta plenară a atmosferei naturale cu un sentiment primar și robust.Iată enunțate sumar impresii sugerate de vizitarea doar a cîtorva

puș, iar la începutul lunii august alte două expoziții la Sighetul Marmației și Baia Borșa. Expoziția județeană va fi organizată anul a- cesta spre a cinsti cea de-a 25-a aniversare a eliberării. în luna august, urmînd să fie itinerată pînă la sfîrșitul anului în diferite orașe ale tării ca Oradea, Arad, Brașov, Cluj etc. Se dorește în același timp organizarea unor expoziții similare ale artiștilor din județele învecinate în Baia Mare.„Orașul se află în plină dezvoltare, ne-a spus pictorul Traian Hrișcă, iar filiala U.A.P. face eforturi pentru a-și justifica și îndeplini menirea de instituție culturală. Am preconizat un larg schimb de expoziții cu celelalte orașe ale tării. Am dori de asemenea amplificarea manifestărilor plastice în cadrul orașului nostru prin prezenta unor mai numeroase expoziții de artă străină sau prin prezentarea unor colecții întregi constituite ca atare. Cred că prin activitatea noastră de pînă acum am contribuit la formarea unui nu-

• Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Iosif 
Conta. Soliști : Arta Florescu, 
Cornel Stavru, Octav Enlgărescu, 
Constantin Dumitru, Radu Lupu.
• Opera Română : Don Carlos — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Părinții te
ribili — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : La cior
ba de potroace — 20.
• Teatrul Giuleștl : Ulisc și co
incidențele — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Nu te lăsa 
Stroe ! — 19,30 ; (grădina Boema) : 
Femei, femei, femei — 20.
a Ansamblul folcloric „Perinița" 
(în sala Teatrului. „C. I. Nota
ră") : Perinița mea — 19.

tarea și realizarea unor compoziții moderne în care sugestii de euritmie pigmentează reprezentările decorative (decorația semnată de Valentina Boștină la cinematograful „Dacia"). Remarcabile din punctul de vedere al realizării artistice sînt frescele executate de Nicolae Apostol în foaierul Teatrului de Stat din Baia Mare și în holul de la primul etaj al spitalului T.B.C. Desfășurate de-a lungul unor ampli pereți, imaginile realizate aici cu punct de viziune în tradiționale ritualuri sau figuri simbolice demonstrează procesul de rafinare pe care îl urmează transfigurarea motivelor de la arta populară la arta cultă.In rîndul lucrărilor de artă monumentală realizată în Baia Mare, menționăm, de asemenea, mozaicul pictorului Traian Hrișcă executat la restaurantul „București".Și totuși bilanțul lucrărilor de artă monumentală executate în Baia Mare rămîne sărac. Căci oricît de pline de acuratele vor fi parcurile sau scuarurile din noul complex arhitectural, lipsit de prezența operei de

artă, cadrul rămîne sărăcit. U- niformitatea geometrică a construcțiilor, monotonia coloritului, reeditarea formelor fără a _ se ține seama totdeauna de specificul local necesită prezența unor opere de artă care să acorde un sens particularizat și să aducă elemente de valoare locală. In acest sens proiecte ca acela al lui Ilie Cămărășan pentru decorarea în mozaic a noii gări din Baia Mare sau proiectul pentru decorarea noului centru al orașului, realizat' de Traian Hrișcă își așteaptă realizarea. Tov. Dorin Suru. inspector cu problemele de artă în comitetul județean de cultură șl artă, ne-a împărtășit cîteva din proiectele de viitor ale înfrumusețării orașului ca : decorarea noului sediu al Palatului administrativ, decorarea în frescă, mozaic și meta] a Casei de cultură a sindicatelor, realizarea unei fîntîni decorative de către sculptorul D. Ciocotișan în fața Institutului pedagogic, proiectul de decorare a pereților laterali ai cinematografului „Dacia", aparținînd lui Mihai Olos, transpunerea în material definitiv a lucrării lui Toros Gavril de pe frontispiciul liceului de arte plastice etc.în cursul unei discuții avute la sediul filialei, Vasile Velniciuc. directorul Fondului plastic din localitate, și-a exprimat dorința ca în acțiunea de înfrumusețare a orașului să se facă apel mai ales la forțele artistice locale.De altfel, viitoarea plenară, proiectată de conducerea filialei U.A.P. Baia Mare pentru a fi realizată împreună cu reprezentanți ai D.S.A.P.C.-ului, pornind de la ideea unei colaborări cît mai strînse va pune în discuție aceste probleme de cea mai stringentă actualitate, probleme ridicate de integrarea artei monumentale în arhitectura nouă sau veche a orașului.Rezultatele obținute pînă acum o- bligă pentru viitor, chemînd în ajutorul artiștilor forurile competente, invitînd artiștii la eforturi sporite mai ales acum cînd artiștii sînt chemați să participe la înfrumusețarea orașului cu opere demne, în care să pulseze ritmul viu al epocii, opere care să oglindească realitatea și aspirațiile societății noastre socialiste.
Marina PREUTU
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wM-am apropiat de combinat pa apele fluviului, venind dinspre Deltă, L-am văzut pe deasupra catargelor din port, a blocurilor, a arborilor, a turnurilor. M-am apropiat de el venind dinspre Brăila cu mașina. Pe soclul său înalt, acolo unde odinioară, la punctul unghiular al platoului, se înfățișa cetatea daco-romană Bărboși, acum privirea îmbrățișează tonuri tari, volumele puternic marcate ale siderurgiei. Priveliștea ne sugerează prezența unui port fumegînd din coșuri de oțelărie și furnale, sco- țînd ritmic, în răstimpuri, ca sub bătaia unui cronometru, nori de fum roșcat-portocaliu. Sub soarele viu, Etna își anunță cu aceeași solemnitate reacțiile din crater ca apoi, cînd lavele dau în clocot, vulcanul să-și țină respirația, să tacă și să lase minereurile topite să forfotească în torenți abisali.Cel ce vin de departe spre portul oțelului simt că aici, pe platforma care își spală turlele în nori, aici, pe o estradă verde, se petrece unul din miracolele industriei, unul din procesele grandioase, care, o dată declanșate, nu mai pot fi întrerupte. Venind de departe, nu poți să bănuiești că, între Mălina și Cătușa, talerul de balanță al economiei naționale a fpst îngreuiat cu nu mai puțin de o sută cincizeci și două de mii de tone de utilaje. Greutatea colosului nu poate fi simțită cu privirea contemplatoare. Platoul oțelului apare ca un port cu nave i'ume- gînde, cu nave gata să pornească pe întinsul unui ocean pe care noi îl numim timp și care se lasă cîn- tărit în ore, în minute, în secunde. Aici, halele măsoară lungimi de un kilometru, laminoarele par șlepuri fantastice atașate la remorcherele furnalelor și ale oțelăriei — remorchere ce trag după ele garnituri docile — aici un singur cadru de cajă cîntărește aproape două sute de tone...De departe, pădurea stîlpilor de înaltă tensiune, coloanele de stîlpi metalici care duc pe umeri cabluri lungi, venind cîte doi, venind grămadă pe cîte cinci picioare, bicefali, cu stele metalice în frunte, cu șiraguri de perle și iănțișoare de porțelan la consolă, care vin în caravane peste luncă, care vin prin văzduh ca o oaste metalică, atestă legătura acestui edificiu monumental cu toate hidrocentralele din Carpați, cu toate uzinele energetice din țară, deși propria lui centrală termoelectrică va avea o putere comparabilă cu a turbinelor de pe Argeș. Spre acest combinat vin, pe sub pămînt, prin conducte din domurile subterane, mai mult de un milion de metri cubi de gaz metan pe zi, combustibilul necesar nesățiosului foc ‘ ~ tilor. al Gala-
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poate ve- care trec daco-romane ducînd spre platoul siderurgic debitul de ape al Șiretului. Abia cînd ajungem sus. pe culme, for; mele devin copleșitoare, iar văile ni se înfățișează ca niște porturi în care se string toate liniile ferate pentru a alcătui unul dintre cele mai puternice instrumente feroviare. Depășind suta de kilometri în interior, liniile ferate aduc goanele ca la un dig, un dig cu numeroase dane de descărcare, bazin feroviar impresionant din care se despflfidși se rotesc, jca într-un inel saturnian, traseele mărginașe. Trenurile ce trec pe sub portalurile afumate aproape că nici nu le mai vezi. Ele se micșorează subit în umbra giganților, iar cînd duc platformele cu oalele de fontă aburmdă par tăvi cu ceșcuțe dc cafea și narghilele. Tot ce reprezintă incandescenta, temperatura oțelului, tot ce produce febra sub formă de flacără, pojar, seîntei viscolite, topitură de lavă grea, zgură neagră, abur, lingouri și brame moi și fierbinți ca niște clătite, totul trece de pe o linie pe alta, de pe o vatră pe altă vatră, printr-un proces care face ca între dealurile roșii de minereu amorf și laminate să existe un labirint al trenurilor ce rătăcesc necontenit. Ele vin paralel cu magistrala, se diversifică, pătrund în halele laminorului, la oțelărie, trec pe sub cauperele furnalelor, printre turnurile de răcire și bazinele de decantare care s-au strîns la un loc asemenea unor colonii de ciuperci, însumînd o oglindă de lacuri artificiale de două hectare.Stai lîngă un turn de răcire, ai în față priveliștea sfeșnicelor metalice în care ard gazele de furnal, privești bazinele în care se rotesc, asemenea unor ace de busolă, grinzile metalice și asculți sunetele unei ploi torențiale. Turnurile, pahare de șampanie, cupe imense cu gurile deschise în sus, vorbesc despre logodna apei cu focul, căci focul și apa stau în vecinătate, stau împreună, căutîndu-și prezența furibundă sau calmantă. Venind să se refacă, apele se prefiră ca o ploaie, se destramă în vînt, alcătuiesc muzica lor de a pătrunde din incandescente. Din izbucnesc flăcări, plită pîrjolește văzduhul, conductele de aer fierbinte sub presiune vuiesc asemenea unor turbine, duduie, fabrica de oxigen eliberează din vreme în vreme suspinul ei înspăîmîntător, de parcă niște jeturi, niște reactoare ar decola pe un aeroport, locomotivele gonesc în aer liber sau pătrund sub cupolele celor mai vaste hale din țară care par, ele însele, niște trenuri fantastice.Unitățile siderurgiei au început să apară mai întîi izolate. Aceasta se petrecea cu zece ani în urmă, după ce Congresul al VIII-lea al partidului a semnat actul de naștere al combinatului, cînd institutelor de proiectare, _ uzinelor, constructorilor noștri li s-a încredințat importanta sarcină de a realiza la Galați unul dintre cele mai moderne combinate siderurgice din Europa. Atunci a început acea bătălie spectaculoasă a industriei noastre care cunoaște o deplină- încununare la sfîrșitul acestui cincinal, o dată cu atingerea parametrilor proiectați pentru prima etapă la agregatele principale. Așa cum a fost conceput, combinatul de la Galați a presupus de la bun început prezența celor mai evoluate procedee tehnice de construcții și montaje, de producere a otelului în convertizoare, de laminare la rece și la cald, de manevrare a celor mai mari debite de ape, minereuri, metale, într-un flux necontenit, cu alimentare pe căi de transport mixte, feroviare și navale, permit o mare elasticitate.Cu zece ani în urmă, cel venea cu vaporul pe Dunăre

departe, nimeni nu conductele uriașe coapsa cetății

va-un

vrăjită înainte nou în arterele cupele de foc dogoarea cum-

carecare ză-
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DE PE PLA TOUL
TITANILOR

Cetatea oțelului de pe artera Dunării, edificiu gran
dios și reprezentativ al industriei noastre socialiste, 
nici nu și-ar fi bănuit cu un sfert de secol în urmă 
destinul trepidant. Pe cînd se ridicau din ruine, Galații 
se gîndeau tot la tradiționalele surse vitale, la navi
gație, Ia pescuit, la reparațiile de vase, la morarii. 
Dar socialismul i-a hărăzit un alt destin, destinul de 
a deveni, în primul rînd, unitatea de frunte a indus
triei noastre grele, osia economiei naționale, astfel 
că intervalul dintre Congresele VIII și X ale partidu
lui marchează toate fundamentalele prefaceri ale Ga
laților, care au devenit, în prezent, emblema fosfores
centă a eforturilor depuse de un întreg popor pe dru
mul socialismului, o expresie strălucită a evoluției 
tehnice și profesionale a clasei noastre muncitoare. O 
înaltă responsabilitate a fost atribuită acestui oraș 
portuar. Fonduri de zeci de miliarde de lei au luat 
drumul platformei siderurgice și al celorlalte unități 
industriale, au luat calea construcțiilor care au făcut 
ca un oraș greu încercat, abia ridicat din cenușa războ
iului, pe jumătate distrus, să devină un municipiu mo
dern, elegant, frumos și dinamic. Din așezarea lui pi-

torească și din ambianța Iui acvatică au fost extrase 
toate efectele utilitare și decorative.

într-un singur deceniu, populația acestui oraș s-a 
dublat și, în creuzetul industriei, sub flacăra nestinsă 
a conștiinței comuniștilor, gălățenii sînt martori și 
părtași la una dintre uimitoarele creații ale construc
ției socialiste : „platforma de lansare" a unui fluviu 
de oțel însumînd, în etapa a doua, șase milioane de 
tone. Parte dintr-un vast pian de edificare a țării. Ga
lații n-ar fi putut să apară fără participarea întregii 
noastre industrii, fără contribuțiile de idei, de forțe 
umane, de investiții, de materii prime, de energie 
electrică, de mijloace de transport feroviare și na
vale de care este capabilă o economie puternică, pros
peră, dinamică — așa cum se arată în documentele 
pentru cel de-al X-lea Congres. Treaptă spre noul cin
cinal, Combinatul siderurgic Galați se înfățișează în 
preajma celei de-a 25-a aniversări a eliberării ca un 
adevărat simbol al succeselor industrializării socia
liste, al activității creatoare, constructive și, totodată, 
ca o premisă pentru accelerarea progresului Româ
niei socialiste.

doilea furnal, după ce la oțelărie s-a predat înainte de termen ăl treilea convertizor, completîndu-se astfel blocul.Dialogul nostru cu constructorii se desfășoară lapidar, informațiile năvălesc literalmente din toate sectoarele și ele vizează nu atît trecutul, cît prezentul și viitorul, schițînd punți de perspectivă. Notăm datele dinamice ale șantierelor cu sentimentul că participăm la înaripata întrecere desfășurată în preajma celor două mari evenimente din viața patriei noastre :— Mai mult de 60 la sută din forțele întreprinderii pregătesc lucrări cu termepe de punere în funcțiune. Este vorba de cele două laminoare de benzi la cald și la rpee. Prin amploarea lor, ele mobilizează utilaje importante și însumează mai mult decît slebingul și laminorul de tablă groasă, ca suprafață și v.p.lum de montaj. Escaladăm astfel, din plin, bariera cincinalului viitor.— în cinstea Congresului vom înzidi furnalul doi. vom termina tot montajul construcției metalice. Creații excepționale ale siderurgiei noastre, furnalele de 1700 mc reprezintă suma experienței, a vastelor posibilități existente în acest domeniu. încă din trimestrul trei vom ataca lucrările de infrastructură pentru cel de-al treilea furnal.Constructorul e prezent în arenele siderurgiei și activitatea lui se împletește cu activitatea oțelarilor. După ce primul nucleu, prima etapă s-a conturat, după ce halele s-au unit între ele ca vagoanele într-o unică garnitură, în frunte cu puternicele mașini ale furnalelor și oțelăriei, imaginea pare mai calmă, mai pașnică. Din zona principală, de pe magistrala Nord-Sud, au dispărut movilele de loes, stivele de prefabricate. Pe o distantă de trei kilometri magistrala înfățișează pereți de sticlă verde și albastră. pereți de tablă ondulată, fațade de pavilioane. Dar dacă treci de această primă linie, vezi că spre Mălina se întind schelele noilor laminoare, vezi repetîndu-se imaginile de acum cinci ani, vezi pregătindu-se alte mari obiective. Din nou excavatoare, macarale, sonete care bat piloni, din nou autocamioane în efort neîntrerupt si buldozere care scurmă pămîntul pînă la mari adîncimi. Constructorul nu mai caută, nu mai experimentează pe toată scara, așa cum

proceda cu ani în urmă, si. bineînțeles, facem o constatare importantă : aceea că întregul colectiv s-a maturizat.— In prezent, o preocupare centrală pentru noi reprezintă organizarea științifică a producției — ne spune ing. Cornel Cazan, directorul general al I.C.M.S.G. Trei sferturi din volumul de lucrări sînt conduse pe baza graficelor rețea. Stabilirea necesarului de forțe de muncă pe meserii se realizează cu ajutorul calculatorului electronic. Alegem varianta cea mai potrivită, în două-trei zile calculul este făcut. Apoi îi aducem corecții. Mergem cu varianta maximală. în sensul devansării lucrărilor. Realizarea cocseriei, o unitate foarte importantă din planul cincinalului viitor, o vom face prin programarea rețea, prin metoda drumului critic. Dacă ar fi realizate de om. calculele n-ar fi isprăvite înainte de terminarea lucrării. Calculatorul anticipează, arată consecințele fiecărei acțiuni, deschide cîmp imaginației, sugerează mijloacele cu care trebuie să se atace anumite sectoare, înlocuind simpla intuiție, îți spune dacă măsurile luate în- tr-o situație sînt bune sau inutile.Evident, nu poți decît spicui din uriașul efort depus de constructori, din continua lor năzuință dg a realiza înainte de termen și la un înalt nivel calitativ aceste lucrări fără precedent în panorama peisajului nostru industrial. Aici te afli la bornele cele mai avansate ale tehnicii construcțiilor, unde fiecare obiectiv înălțat reprezintă o premieră, o nouă experiență, o izbîndă a priceperii și hărniciei noastre. Fiecarg din cei aproape douăzeci de mii de constructori, fiecare din cei peste unsprezece mii de side- rurgiști trebuie să fie un veritabil specialist la locul său de muncă. S-a lucrat enorm, s-au executat pe șantier, în condiții mult mai anevoioase decît în uzină, preasam- blări care trebuiau făcute în halele furnizorilor. Și, cu toate acestea, termenele de dare în funcțiune au fost respectate, deseori devansate, iar constructorul se înfățișează în momentul de fată cu proiectele desfășurate pentru noul cincinal, pentru etapa a doua, care va culmina cu producerea la Galați a 5—6 milioane tone oțel, mai bine de jumătate din producția de otel a siderurgiei românești în anul do vîrf 1975.
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rea rîpele galbene de la Bărboși și, dincolo de ruinele unei cetăți străvechi, privirea lui se pierdea pe legănarea verde a grînelor, care dăinuie neschimbate de pe vremea lui Herodot. Acum privirile sînt magnetizate de înălțimile de otel, acum casele care se îngrămădiseră în portul de mărfuri, pe Bădălan, casele care se strînseseră ca un stup pe faleza putredă și ruinată., au dispărut aproape cu totul. Populația nu se mai concentrează în port . Sensul orașului s-a schimbat, fluxul autobuzelor și al mașinilor se îndreaptă constant spre clocotul înaltului Combinatul trage totul spre el, toate ferestrele tind să-1 privească.El e forța și frumusețea nouă a acestor locuri, el a avut puterea să fertilizeze viața oamenilor, să-i fascineze, să constituie mirajul care i-a făcut să vină aici de la Hunedoara, de la Reșița, din nordul Moldovei, din Capitală, să învețe noi meserii, să se stabilizeze, să se vale urce pă- otel. oraș

platou.

smulgă o dată cu casele din dintr-o inerție seculară și să sus, pe coama dealurilor, să trundă între labirinturi de Gratie lui a fost durat un
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Trecem prin săli imense, dispuse pe trei etaje, la laminorul de tablâ groasă...întors spre ce- șl spre fluviu, malul Cătușei cu un ritm de apartamente
modern, care s-a tatea siderurgică înaintînd pînă la odinioară pustiu, peste două mii de construite anual. Cele patru Tigli- ne au escaladat dealul, au împresurat malul Dunării, au acoperit spațiul periferic, au făcut să se șlefuiască rîpile din fata fluviului, solidare cu tot ce reprezintă evoluția titanilor de pe arena Smîr- dan. Orașul, suit de o forță teribilă pe culmile sale, a ajuns apioape de Bărboși, a absorbit Fileștii, a răzbit la Dunăre, a ieșit pe malul lacului, trimitînd spre inima combinatului un viaduct, un viaduct care va intra în funcțiune chiar în vara acestui an și care ni se prezintă ca un șir de balanțe menite să cîntărească, pe umeri, încărcătura zilnică a energiei umane revărsată spre furnale, laminoare și oțelării.împlîntate cu rădăcini adînci în malul monumental al Dunării, noile edificii edilitare și industriale au acționat adînc în structura peisajului, asociind natura cu variatele ei forme si culori la opera expresivă a epocii noastre.

domeniula un an celelalte
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înainte de Congresul al IX-lea am cutreierat luni de zile acest platou, această vatră de foc care nu simțise încă mirosul minereurilor, al fontei, al otelului, care nu ascultase sunetele btamelor si vuietul miilor de motoare electrice. Abia se schițau craterele fundațiilor pentru furnale și imaginile

care aveau să devină curînd — într-un ritm impresionant — fabrica de aglomerare, laminorul de tablă groasă, slebingul, centrala electrotermică. Oamenii înaintau în adîncime. căutau asemenea unor arheologi temelii demne de giganți, Apăruseră portalurile metalice, șirurile de piloni de culoare vie. pe

distanțe de kilometri, conturînd laminorul albastru, ca un imens viaduct pornit să traverseze văile, ca un miriapod. Așteptam să apară primul lingou... Apoi am văzut por- nindu-se laminorul de tablă groasă, iar trezirea lui din somnul metalic m-a transportat într-un de mit.Credeam că tot așa, de la altul, vor apăreaobiective. La Galați. însă, pentru prima oară în istoria siderurgiei noastre, s-au produs acele apariții simultane, compacte, acele apariții de grup ale unor puternice fabrici și uzine pe un unic teritoriu. Anul trecut am văzut pornindu-se fabrica de aglomerare, fabrica de oxigen, furnalul de 1700 mc, oțelă- ria si slebingul. O singură unitate de acest fel poate să confere mare prestigiu unei localități. Toate lu un loc conferă însă prestigiu țării, întregii noastre industrii care a fost capabilă să realizeze unul dintre cele mai impresionante programe de construcții si montaje.încercăm să pătrundem în universul complex al constructorilor. Un harnic, eroic detașament care urmează să realizeze pe acest „platou al titanilor", pînă în final, exca- vații de șaptesprezece milioane de metri cubi, să execute turnări de peste trei milioane metri cubi de betoane, să monteze construcții metalice care ating două sute optzeci de mii de tone, să bată peste o sută de mii de piloți Franki, să desfășoare trei sute cincizeci de mii de metri pătrați de drumuri și peste o sută de kilometri de linii ferate.Dacă arătăm că 30 000 de oameni înarmați cu unelte gigantice, pro- punîndu-și o sarcină atît de complexă. au lucrat fără întrerupere pentru a realiza cele șaptezeci la sută din mijloacele financiare și materiale alocate siderurgiei naționale numai la Galați, avem măsura unui efort fără precedent, ale cărui consecințe sînt lesne de prevăzut. în mărirea forței vitale a tării. în creșterea puterii noastre economice. în momentul de fată, în această vară a elanului, a inteligenței, a noilor cicluri de punere în funcțiune — sub semnul însufle- titor al întrecerii în cinstea Congresului al X-lea și a celei de a 25-a aniversări a eliberării — prezenta combinatului siderurgic de

Ia Galați in concertul industriei grele românești este marcată prin noi evenimente de primă mărime, în pavilionul constructorilor, urmărim o demonstrație strînsă și captivantă a fazelor prin care a trecut unul din cele mai valoroase colective de constructori din țară, înregistrăm performanțe unice în țară atinse de acest colectiv, al cărui. nucleu este alcătuit din mii de comuniști. Edificarea combinatului s-a făcut cu ajutorul unor mijloace și metode de înalt nivel tehnic. Spicuim... Pentru realizarea corpului principal al oțelăriei s-au folosit în calculul structurii metalice mașini electronice, care au redus durata de la ciclul de un an la numai șapte luni. De altfel, la proiectarea combinatului s-a prevăzut dotarea sa cu mașini cibernetice pentru conducerea, reglarea și optimizarea proceselor tehnologice. Trecerea muncii pe calculatoare de la proiectant la constructor și de la constructor la siderur- gist reprezintă o continuitate firească.Proiectantul principal al combinatului, IPROMET-ul, a folosit în realizarea Galaților experiența cîștigată la Hunedoara și Reșița, autorii furnalelor, sectoarelor de aglomerare, depozitelor de materii prime, a utilităților avînd prilejul să facă aici una din marile demonstrații de curaj, de inteligență Si spirit creator. Schema fluxului, întreaga viață de ansamblu a acestui colos industrial aparține specialiștilor noștri și ei au rezolvat programul complet de înfăptuire eșalonată a obiectivului, fără perturbarea secțiilor de producție. în mod armonios, evitînd încrucișările și suprapunerileAci, în condiții grele de fundare, constructorii au ridicat combinatul pe piloți. așa cum sînt ridicate digurile sau edificiile de pe ape. făcîrțd săpături adînci, pe un teren virgin unde s-a pornit de la nivelări și drumuri de acces, de la întemeierea unei baze de construcții, de la desecări. Acum, suprafața de construcție pe care obiectivele s-au înălțat în mod degajat s-a înjumătățit, coordonarea a devenit mai grea, constructorii se desfășoară pe felii, merg pe verticală, pe obiective compacte. Caracteristica planului de anul acesta este finalizarea primei etape, încheierea lucrărilor la cel de-al

Combinatul, care a împrumutat oameni, care a fost sprijinit de întreaga noastră industrie cu cadre de înaltă calificare, care a primit utilaje, agregate, fabrici întregi livrate de uzinele de frunte ale tării, a ajuns să fie la rîndul său furnizor de forțe, de experiență, de cadre cu calificare superioară. Aici nu se repetă nici un proces tehnologic și fiecare nouă lucrare presupune o inventivitate de artist. Abia pornit, combinatul produce mărci de oteluri noi și necunoscute încă de siderurgia noastră, inclu- zîndu-le în clasorul otelurilor scumpe. Pe lîngă tablele de oțel carbon obișnuit, au fost asimilate calități speciale de tablă pentru construcții, pentru lonjeroane de camion, table slab aliate cu rezistentă ridicată pentru hidrocentrala de la Porțile de Fier si pentru podul de la Giurgeni-Vadul Oii. Navele primesc acum pereții corpului lor direct din laminoarele care urmăresc cu ochii electronici structura și calitatea oțelurilor.Fiind una dintre mărturiile cele mai elocvente ale justeței șj înțelepciunii politicii de industrializare socialistă înfăptuită de partid, combinatul a trecut de la VA FI Ia ESTE, de la proiect la o realitate materială impresionantă. Noua cetate siderurgică începe să restituie economiei darurile pe care le-a primit, devenind unul din marii și de neînlocuit furnizori ai industriei noastre în plin avînt. A- nul acesta se vor produce peste un milion de tone de oțel, iar anul viitor aproape de două ori mai mult decît anul acesta.— In cadrul dezbaterilor documentelor pentru Congresul al X-lea, atît siderurgiștii cît și constructorii și-au afirmat hotărîrea de a-și mobiliza întreaga energie în vederea atingerii importantului o- biectiv stabilit pentru industria siderurgică în 1975 : 10—10,5 milioane tone oțel — ne spune ing. Stefan Șerban, directorul tehnic al întreprinderii de construcții și montaje. Facem eforturi pentru scurtarea termenelor de dare în funcțiune a celei de a doua benzi de aglomerare și a furnalului doi. fiindcă fără aceste obiective nu se poate atinge capacitatea maximă la. blocul de convertizoare. Simultan cu aceste lucrări, se încheie construcția culbutorului, care asigură „intrările", primirea materiei prime ; luna viitoare, culbutorul va intra în funcțiune și va bascula direct în depozite cam zece mii de tone pe zi. Luni excepționale, cu rezultate care au depășit toate așteptările — aprilie, mai, iunie — ne fac șă prevedem, în preajma Congresului partidului, salt calitativ în producția tului.Creșterea producției, rea utilizării modernelor siderurgice sînt strîns legate de punerea în funcțiune a unor noi instalații pentru automatizarea proceselor de fabricație. La laminorul de tablă groasă își face debutul primul calculator de proces (la caja finisoare), cu care se urmărește creșterea productivității, dar mai ales îmbunătățirea calitativă. Cu conducerea manuală, precizia era mai mică, abaterile de două ori mai mari. La oțelărie, primul calculator va fi pus în funcțiune în următoarele luni. Rezultatele funcționării sale vor conduce la o simțitoare și substanțială îmbunătățire a calității oțelului, avîndu-se în vedere posibilitățile de corelare a tuturor factorilor care concură la elaborarea unei șarje.Fără îndoială, nivelul cercetărilor atinge aici valori de neconceput în condițiile existente la declanșarea actualului cincinal. Un colectiv alcătuit din peste o mie două sute de ingineri, maiștri și tehnicieni reprezintă o veritabilă forță intelectuală, o mare sursă de inventivitate. de creație. Iradierea pe

care o produce se simte pretutindeni. în acest combinat au apărut pentru prima oară la noi meserii și specialități ce țin de electronică, televiziune, radio, defectoscopie ultrasonică, interfpnie etc.Trecem pri.n săli imense, dispuse pe trei etaje la laminorul de tablă groasă, prin saloane dotate cu zeci de mii de tranzistori, cu pupitre de comandă extrem de complexe. O mie opt sute de kilometri de cablu traversează și unesc dispozitivele electronice ale halei de laminare, pentru a asigura automatizarea procesului. Aici a fost organizat un grup de matematicieni (care cunosc tehnologia) și ingineri (care cunosc foarte bine matematica) pentru a se ocupa cu perfecționarea modelelor matematice, a algoritmelor necesare trecerii pe calculatorul electronic a operațiilor legate de procesul de fabricație și de gestiuhile din combinat. Formarea unor cadre. în aceste noi ambiante ale tehnicii este pe cît de însemnată, pe atît de dificilă. Nu orice matematician face față la complexul de probleme tehnologice ce i se pun spre rezolvare, tot așa cum puțini ingineri pot fi utilizați la punerea în funcțiune și la folosirea acestor calculatoare electronice. Nu mai vorbim de personalul mediu de întreținere., tehnicieni, maiștri, cărora li se cer cunoștințe profunde, pentru a stă- pîni dispozitivele cibernetice. Din efortul, din experiența, din căutările lo_r, negreșit vor rezulta noi capitole ale științei românești, noi invenții și procedee tehnice. Multe desigur nici nu pot fi încă bănuite, așa cum multe nu le-am putut bă- hui cu cîțiva ani în urmă, cînd urmăream doar efortul unui constructor hărțuit de ploi, de viscole, de noroaie...
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un nou combina-optimiza- agregate

Străbatem imensul șantier și ne oprim pe malul Cătușei. în dreptul viaductului, împreună cu ing. Ștefan Șerban. Acest constructor de furnale a venit, ca și multi alții, vrăjit de amploarea și de frumusețea marelui obiectiv ' siderurgic. Ne rotim privirea peste apele Cătușei. Aici urmează să apară încă din vara aceasta o dragă plutitoare, cu ajutorul căreia se vor scoate rădăcinile, păpurișul si se va regulariza albia bazinului. O oglindă de apă de un kilometru pătrat va deveni lacul combinatului, bazinul de alimentare a furnalelor și a oțelăriei. Acest bazin va funcționa pulsatoriu, preluînd și deversînd ape în Șiret atunci cînd balanța apelor va fi mai săracă ori mai bogată în partea locului.Cu privirea alunecînd peste ape. „atacăm" imaginile viitorului. Interlocutorul îmi vorbește despre prima baterie de cocs, al doilea aglomerator, următoarele furnale, următorul bloc de convertizoare. Toate sînt așteptate aici cu înfrigurare și ele par să descindă direct din tabloul vizionar al celui de al X-lea Congres. Acestor mari obiective ale siderurgiei li se adaugă imaginea viitorului port al combinatului. Acest port va prinde contur definitiv în următorii ani și va prelua întregul transport de minereuri. Viitorul port ya face ca malul Dunării — între șantierele navale, oraș, Șiret — să se modernizeze și să devină o singură linie pură, fără rîpi și fără păduri de sălcii.Acolo unde cu două milenii în urmă poposeau galerele și triremele, acolo unde au existat în antichitate una din „cheile" imperiului roman și unul din avanposturile geto-da- cilor. se conturează cu o uimitoare precizie, potrivit însuflețitoarelor planuri desfășurate de partid, cel mai puternic bastion al industriei grele românești, una din epopeile impresionante ale poporului nostru, angajat cu toate forțele sale pe drumul progresului, al civilizației socialiste, al marilor împliniri materiale și spirituale.
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PAGINA 6 SCÎNTEiA — simbătâ 28 iunie 1969
BEAluminiu și oțel, sticlă, marmură și beton se întretaie în linii perfect drepte pe verticală și orizontală, fornăind o bizară simfonie arhitectonică de un gen cu totul aparte. Drumurile betonate ce despart sau unesc cele 90 de clădiri îți apar de sus ca o pînză albă, brodată de un păianjen ciclopic. Noduri, serpentine, ro- ăete. linii drepte cu zeci de ramificații care ocolesc clădiri sau taie în felii imense spații de un verde decolorat.Străzile acestui orășel, pe care ești tentat să-1 consideri și ca pe o copie miniaturală a orașului New York, sînt extrem de curate. Nu întîlnești însă țipenie de om. Liniștea este mormîn- tală, dîndu-ți impresia că te afli într-un oraș părăsit. Rătăcind prin păienjenișul de drumuri ale bizarului orășel capeți un sentiment de singurătate. Dacă ai ști însă că în spatele acestor ziduri cenușii încorsetate în oțel și aluminiu prezența ta formează obiectul atenției a zeci de agenți ai organelor de securitate, instalați comod în fața unor televizoare cu circuit Interior, poate că nu te-al mai simți uitat. Nu există nici cel mai mic loc pe cele 650 hectare teren, cît cuprinde localitatea, care să nu fie acoperit perfect de camerele de luat vederi, instalate în cele mai tainice șl nebănuite locuri.Acesta este vestitul centru de urmărire a zborurilor cosmice, aflat Ia 40 de km depărtare de orașul Houston, din Texas, patronat de Administrația națională pentru cercetarea și explorarea spațiului cosmic (NASA). Tn incinta lui lucrează peste 4000 de oameni de știintă. Ingineri, specialiști în Computere. funcționari și muncitori și fiecăruia îi place să se considere, așa cum și este, membru al echipei „programului Apollo", evaluat la 24 de miliarde dolari. Cu oricine stai de vorbă îți va spune că nici o navă nu poate pleca în Cosmos fără contribuția Iul : fără ca el să curețe o supapă, sau să apese pe un buton, să citească datele furnizate de mașinile electronice de calcul, să facă o legătură la firele electrice ale rachetei. ale cabinei de coipandă sau modulului. să bată un nit. să monteze un aparat, să calculeze unghiuri, altitudini, traiectorii, să pregătească hrana cosmonautilor etc. Tn total, complexul Houston are 13 000 de salariat!. dar numai 4 000 lucrează e- fectiv în domenii de cercetare, direct legate de programul spatial, restul fiind ocupați cu... diverse comenzi militare.Toți poartă agătate la butoniere plăcute ne care sînt Imprimate cu litere albastre numele, funcția si locul de muncă, fapt care elimină din conversație prezentarea sau chestionarul legat de Identitatea celor ce vin în contact. Indiferent însă de funcție, toți se consideră, dună cum snun el, „membri ai echipajului lui Columb". iar vorbirea lor curentă poartă întru totul pecetea activității în care sînt angrenați. De pildă, dacă întrebi unde se află centrul de control al misiunilor spațiale, ti se va răsnunde politicos că „MCC-H se află în MSC. clădirea nr. 30. oare se compune din MOW și OSW“ A- ceasta s-ar traduce cam astfel: centrul pentru controlul misiunilor spațiale din Houston este situat la Centrul pentru urmărirea navelor cosmice cu oameni la bord și se compune din serviciul operațiunilor misiunii spațiale si serviciului de sprijinire a misiunii.în perimetrul acestui centru a- trage atenția., o clădire din beton, fără geamuri, pe ăl cărei fronton a fost recent fixată o placă cu inscripția : „Clădirea sosirilor din misiuni interplanetare si laboratorul de recepție lunar". Privită din afară, ea apare ca un sol de siloz cenușiu șl nu potl bănui că această cazemată 'dreptunghiulară poate costa aproape 

11 milioane dolari. Aci se află laboratoare. dormitoare, bucătării, camere cu vacuum, etuve pentru sterilizare. cuptoare cu arcuri voltaice — care. toate vor fi inaugurate cu ocazia întoarcerii pe Pămînt a echipajului navei cosmice „Anollo 11" din anroniata călătorie întarnlane- tară. cînd vor Intra în analize cele circa 25 kg probe de sol lunar ce vor fl aduse .de. cosmonaut!.Se exprimă temerea că, în momentul aselenizării modulului lunar în greutate de circa 15 tone, eșapamentele propulsorulul vor contamina cu gaze o mare zonă din 1urul locului de contact cu suprafața Lunii. Potrivit calculelor, cel puțin 9 tone de combustibil vor fi arse de modul în momentul punerii în funcțiune a propulsorulul de descindere, iar cosmonauții nu au permisiunea să se îndepărteze mai mult de 35 de metri de modul. Este deci sigur că ei vor aduce probe geologice din interiorul zonei contaminate. Ei vor săpa totuși Ia circa 30 cm adîncime în mai multe locuri de' pe suprafața solului lunar, încercînd să adune probe cît mai puțin contaminate de gaze, le vor fotografia și pune apoi în compartimentele numerotate ale unor cutii sterilizate, de mărimea și forma unor geamantane din care s-a scos complet aerul. Acestea vor fi închise ermetic înainte de a le urca Ia bordul modulului, pentru a nu pătrunde în ele aerul din cabina de comandă. Ele nu vor fi deschise decîț în camera cu vacuum a laboratorului de recepție lunar. Salopetele și galoșii de protecție, glugile și alte obiecte ale cosmonauților vor fi abandonate pe Lună, atît pentru a micșora încărcătura de la bordul modulului, cît și pentru a reduce posibilitatea eventualei contaminări a aerului din cabină. De asemenea, înainte de a trece din modul în cabina navei „Apollo 11". ei își vor dezbrăca costumele cu care au coborît pe Lună, acestea urmînd a fi închise în saci speciali și aduse pe Pămînt.La pregătirea în vederea recepției șl cercetărilor probelor geologice, considerate a avea o valoare științifică și materială Incalculabilă — întreeînd de zeci de mii de ori prețul aurului — lucrează peste 100 de oameni de știintă, multi laureat! ai premiului Nobel, printre care si dr. Melvin Calvin, care conduce în prezent o serie de experiențe în Npw Mexico, pentru a cerceta efectele contaminării solului cu gaze de combustibil în scopul de a se putea reduce la minimum erorile în analiza probelor lunare.Aci. la Houston, părerile legate de pericolele Ia care aceste probe ar putea expune populația S.U.A. și chiar a globului, sînt diametral opuse. Unii susțin că este absolut imposibil ca pe o planetă pe care nu există atmosferă să poată exista viață, și ca atare exclud posibilitatea aducerii de pe Lună a unor microorganisme care să pună în pericol viata oamenilor, animalelor și plantelor de pe Pămînt. Chimistul Harold Urey, laureat al premiului Nobel, ridicîndu-se împotriva măsurilor de carantină, spunea : „Sînt în stare să înghit aceste pietroaie pentru a demonstra că nu conțin nici un fel de microorganisme" Cu toate că această părere este împărtășită de covîrșitoarea majoritate a savanților americani, totuși nu au putut fi neglijate avertismentele unor savanti cu renume, ce e drept putini la număr, care susțin ideea că unele microorganisme pot supraviețui milioane de ani în condițiile

cele mai vitrege și inimaginabile. Astfel, a fost creat în cadrul acestui centru un comitet de prevenire a contaminării — un fel de carantină interplanetară — care a fixat numeroase reguli severe privind mînuirea materiei aduse de pe alte planete, precum și o serie de norme stricte pentru cosmonauții care vor colecta și aduce pe Pămînt aceste probe. De fapt, măsurile excepționale luate pentru prevenirea improbabilei contaminări a Pămîntului sînt în mare măsură un fel de pregătire pe toate fronturile în vederea recepției probelor geologice plănuite, 
a fl aduse de pe planeta Marte în

copii ale notițelor. în timp ce originalele vor ti arse automat pentru a se preveni orice posibilitate de contaminare. Orice lucru înainte de a trece „bariera biologică" va poposi întîi într-o dubă destinată sterilizării la temperaturi înalte.în același timp, cosmonauții vor trebui să se supună unor asemenea reguli stricte, încît nici măcar președintele Richard Nixon (care se presupune că le va face o vizită la noua lor locuință), nu va putea pătrunde pînă la ei, ci le va vorbi probabil prin telespeaker și îi va privi pe un ecran de televiziune cu circuit interior sau. în cel mai bun caz, prin peretele de sticlă, singurul

găsi nici o metodă de apărare. Materia lunară, transformată în ser va fi inoculată culturilor de bacterii de laborator — la șase culturi diferite de celule — inclusiv celule provenite de la om. maimuțe, vaci, porci etc. Numeroși șoareci albi, ultrasen- sibili la orice microb străin, vor fi inoculați cu acest ser. De asemenea vor fi inoculate cu „ser lunar" muște, creveți, pești, animale monocelulare. precum și 31 de specii de plante și cereale printre care alge, ceapă, tutun, tomate, porumb, soia, floarea-soarelui etc Testele vor dura circa două luni, iar informațiile vor fi comunicate „cu lingurița", ca să folosesc un termen acreditat deja de
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viitorul deceniu, planetă pe care se presupune că ar exista viață.Potrivit explicațiilor date de specialiștii laboratorului de recepție lunar, în momentul amerizării capsulei navei „Apollo 11“. cosmonauts vor fi transportat! de urgentă la Houston într-un fel de incubator cu vacuum. Ajunși aici, ei vor intra în carantină timp de 21 de zile sau, dacă va fi nevoie mai mult. Vor locui tntr-un apartament complet izolat și steril, situat în aripa de vest a clădirii laboratorului. într-o încăpere specială vor fi depozitate cele două cutii cu prețioasele probe geologice. în extremitatea de sud a acestei clădiri cu două etaje. într-o cabină separată, va fi garată capsula navei cosmice.Laboratorul din Houston, denumit aci L.R.L. (Lunar Receiving Laboratory), este socotit ca cel mai sterilizat loc de pe întregul continent nord-american. Presiunea aerului din modernele și spațioasele sale interioare este menținută la un nivel mai mic decît în exterior, astfel că eventualele microorganisme care ar reuși totuși să scape din camera cu vacuum, să nu poată scăpa în afara laboratorului. Apa ce se va folosi aci trece prin conducte subterane într-un rezervor special, unde este tratată cu substanțe antiseptice și apoi depozitată în vase metalice ermetic închise ce vor fi îngropate în pămînt, la mare adîncime. Notițele, rețetele și rezultatele testelor vor fi reproduse și multiplicate de mașini instalate între pereți de sticlă groasă. Prin orificiile prevăzute în acești pereți de sticlă vor ieși doar

M. Collins, N. Armstrong și E. Aldrin — cei trei cosmo- 
nauji care vor pleca cu nava „Apollo-11" spre Lună — 

în fața modulului lunar

prin care Josmonauții pot privi în afara apartamentului lor. în același apartament vor locui în permanență 9 cercetători, majoritatea medici. S-a convenit că numai în cazul unui atac de cord a vreunuia dintre ei. respectivul ar putea fi transportat la spital.în timpul primei perioade de carantină, echipa însărcinată cu examinările preliminare ale probelor geologice lunare, formată din cei mai buni specialiști din Houston, va muta aceste probe din cutiile în care au fost aduse — în containere cu vacuum, evitîndu-se contactul cu aerul pentru a nu le altera compoziția chimică. De altfel, nici cei care le vor mînui nu vor avea contact direct cu ele. ci vor face aceasta din spatele unui zid despărțitor de sticlă groasă, folosindu-se de mănuși speciale cu care pot ajunge în orice colțișor al camerei cu vacuum.Pietrele, pentru că se presupune că solul lunar este format din rocă și praf de rocă — vor fi fotografiate, supuse analizei razelor X, tăiate și analizate la microscop. Apoi, o echipă formată din nouă oameni de știință va încerca stabilirea elementelor componente ale materiei lunare. A- cesta va fi momentul mult așteDtat de zeci de mii de savanti și geologi din întreaga lume, care ar putea eventual contribui la dezvăluiri în legătură cu însăși originea vieții.Prețioasele trofee vor fi supuse celor mai atente analize și experimente spre a se constata de asemenea dacă conțin radioactivitate sau microorganisme împotriva cărora viața de pe Pămînt nu ar putea

cercetătorii care lucrează în acest laborator. „închipuiti-vă — spunea un profesor universitar zilele trecute, lumea așteaptă de secole această zi mare, iar o mînă de cercetători hotărăște ce trebuie să ne spună si ce nu".Multi oameni de știință americani, aflați în afara programului .Apollo" se simt nedreptățiți și nemulțumiți nu numai pentru faptul că doar 50 dintre ei vor avea prilejul să lucreze direct' la analizele probelor geologice ’unare, ci și pentru că aceștia vor încerca probabil să categorisească rocile și solul Lunii fără a supune aceste mari probleme de importantă științifică mondială dezbaterilor generale ale savanților din restul lumii.„Explozia cunoștințelor despre Lună" sau „depoietizarea Lunii", cum i se mai spune aci, la Houston, asaltului astrului nocturn de către pă- mînteni, a dat de lucru și marilor companii de transporturi aeriene TWA și „Pan American" care în aceste zile au primit mii de cereri pentru rezervări de locuri pe lista... primelor zboruri spre Lună. Dis- cutînd cu cîțiva dintre cei ale căror nume se află pe listele de așteptare. constati că iau foarte în serios călătoria spre Lună la bordul unor rachete destinate transporturilor civile interplanetare. Poate să aibă dreptate, tehnologia zborurilor spațiale a făcut un asemenea gigantic progres de la istoricul zbor al lui Gagarin pînă în prezent. încît nimic nu mai poate fi acum exclus.

Două fenomene amenință Veneția de o manieră a- proape implacabilă ; creșterea naturală a nivelului mării, din cauza topirii lente a calotelor polare, și scufundarea treptată a solului. Peste 70 de ani faimosul oraș al lagunelor nu va mai fi locuibil Aceasta e concluzia la care a ajuns un eminent specialist, inginerul Eugenio Menozzi, care, pe baza unor calcule științifice, a stabilit că datorită ritmului actual de cufundare a terenului, în anul 2040, Veneția va fi cu încă 75 de centimetri sub nivelul mării Unele din minunatele sale edificii și alte opere de artă se află de pe acum într-o anumită stare de degradare : ornamente de marmură se sfărî- mă, se prăbușesc pereți, ca la Forte di Sant’Andrea sau în alte părți, crapă mozaicuri, se decolorează picturi. Gradul de scufundare a solului, înregistrat în ultimii 100 de ani în diferite puncte ale orașului - de la San Marco spre Ospizio dei Pellegrini — a fost, de 14 cm. Dar acum acest proces s-a accelerat simțitor.
ÎNTRE INVAZIA 
APELOR Șl CEA 
A USCATULUIDe secole, existența Veneției se bazează pe un e- chilibru — odinioară constant — între pămînt și mare De-a lungul vremurilor, alături de pericolul inundării orașului a existat și acela prezentat de mîlul depus de rîuri, care ar fi putut umple laguna, Veneția devenind astfel un oraș de „uscat" Amenințarea „invaziei uscatului" a fost observată încă din epoca Republicii venețiene. Cu cî- teva secole în urmă laguna era pe cale să fie umplută de mîlul celor trei rîuri care se varsă în această zonă — Piave, Brenta și Sile. „Magistrații apelor" din acea vreme, tehnicieni cu mare experiență și faimă, au hotărît, în ciuda unor păreri opuse, să devieze cursul rîurilor. făcîndu-le să se verse în mare, mai departe de lagună Era o acțiune gigantică, imposibilă de realizat la prima vedere : dar în cele din urmă curajul, tenacitatea și îndemînarea oamenilor au învins, salvînd laguna.Tn prezent, ridică o amenințare mai mare ca oricînd pericolul mării. O soluție ar fi întreruperea comunicațiilor directe între oraș și apele mării Fiind însă vorba de o așezare lipsită de instalații propriu- zise de canalizare, curățenia lui e asigurată tocmai de apele mării care îi spală arterele în timpul maree- lor Acesta este motivul pentru care nu pot fi închise cele trei guri de comunicații cu marea - de la Chioggia. Malmoco și Lido Pentru ca totuși, în condițiile date, să se evite pericolul inundării, experții de la „Magistrate delle acque" (instituție care se ocupă cu executarea și supravegherea lucrărilor hidraulice în provincia Veneto) au conceput o serie de măsuri menite în primul rînd să a- tenueze la maximum fenomenul numit „le acque alte", care constă în creșterea apelor mării de-asu- pra nivelului obișnuit, de o jumătate de metru, prevăzut în cazul mareelor In trecut, acestui fenomen îi țineau piept zonele de teren spongios existente în la-
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gună, care absorbeau o parte din ape, evitîndu-se astfel revărsările. In ultimul timp acest fenomen s-a a- gravat, repetîndu-se chiar de mai multe ori într-un singur an, iar creșterea a- pelor depășește și nivelul de 1,50 m Aceasta pentru că barajul spongios nu mai există, întrucît a fost eliminat prin... industrializarea zonei venețiene.
0 SOLUȚIE CU 
DOUĂ TĂIȘURILa sfîrșitul celui de-al doilea război mondial, cînd încă nu se punea acut problema cufundării orașului, experții au susținut că soluția cea mai fericită pentru conservarea și dezvoltarea Veneției constă în crearea unei zone industriale pe terenul cel mai a- propiat de oraș — Marghe- ra. Această zonă era socotită a priori o „fîntînă cu apă vie" a orașului, un element propulsor al creșterii și înfloririi sale. Din păcate, lucrurile au evoluat în sens contrar. Prin jocul de interese al capitalului piemontez și lombard, Mar- ghera s-a dezvoltat în detrimentul orașului lagunelor. Strîns unită de Mestre, ea face parte dintr-o zonă industrială care, cu locuințele sale moderne, exercită o puternică atracție asupra înseși venețienilor. Mv.lți locuitori ai Veneției și-au părăsit propriul oraș cu „străzile" sale pline de umezeală și cu minusculele sale apartamente lipsite oarecum de confort, preferind locuințele din zona industrială. Pînă și turiștii sînt atrași mai mult de hotelurile din Mestre. Iar Veneția se depopulează continuu. In ultimii zece ani populația a scăzut de la 180 000 de locuitori la 120 000, iar exodul continuă.Totodată, pentru a realiza condiții mai bune de dezvoltare, proprietarii întreprinderilor din zona industrială au achiziționat noi terenuri, distrugînd bariera spongioasă, atît de necesară menținerii echilibrului uscat — apă în lagună. De asemenea, în scopul aprovizionării cu

apă a diferitelor sectoare industriale au fost săpate 4 000 de puțuri noi, care se află la o distanță de numai 10 km de basilica San Marco. Apa pompată din puțuri surpă și ea terenul, scufundîndu-1 mereu. Totodată, în scopul aprovizionării zonei industriale pe cale maritimă au fost săpate canale, fapt care a zdruncinat și mai mult fragilul echilibru al lagunei Aceasta deși unii experți olandezi au recomandat ca înainte de a se trece la asemenea lucrări să fie studiate cu atenție toate consecințele posibile. S-a ajuns pînă la situația absurdă ca opera de distrugere a barierelor spongioase și de lărgire a canalelor să fie realizată de un consorțiu din care fac parte și membri ai administrației comunale a Veneției.
HOTĂRÎRI CON
CRETE Șl PERS

PECTIVE 
ECHIVOCETrebuie spus că numeroși ingineri și experți au depus eforturi considerabile pentru a se a- dopta măsuri menite să ocrotească marele patrimoniu artistic pe care îl adăpostește. Dar totul a fost în zadar. Același efect l-au avut pînă în prezent și unele acțiuni întreprinse de localnici pentru a determina autoritățile să întreprindă ceva pentru a- părarea orașului. Lucrurile au ajuns pînă acolo, încît într-o noapte un grup de venețieni exasperați, în semn de protest față de pasivitatea unor oficialități locale l-au „zidit" în propria sa casă pe... primarul Veneției, Favoretto Fisca ; au trebuit să intervină pompierii pentru a dărîma zidul care acoperea • poarta de la intrare.Ecoul suscitat de pericolele ce amenință Veneția a determinat constituirea în cadrul guvernului a unui comitet ministerial numit „Comitatone" (comitetul cel mare) datorită numărului impunător de membri ce-1 alcătuiesc. Acest comitet, subdivizat

la rîndul său într-un șir de comisii, a hotărît într-o ședință să centralizeze concluziile experților în legătură cu situația și perspectivele orașului Proiectului de consolidare a lagunei, propus de experți, nu i s-a dat totuși curs imediat, iar despre cele 880 de milioane de lire promise de guvern nu se știe dacă au fost sau nu alocate efectiv. O hotărîre neprevăzută a intervenit însă din partea celei de-a patra comisii a comitetului amintit, for care, reunit la Roma, a decis să dea cale liberă lucrărilor, care între timp se și aflau în curs de execuție, fiind acum într-o fază avansată.In prezent perspectivele Veneției par totuși mai neclare ca oricînd, UNESCO a pregătit un raport asupra problemei, Consiliul european manifestă și el interes, iar Asociația „Italia Nostra" pentru apărarea peisajelor și a tezaurelor artistice ale Italiei, examinează și reexaminează chestiunea.Am avut prilejul să stau de vorbă cu arhitectul Rossi Doria, președintele asociației amintite care la întrebările ce i le-am pus, a declarat între altele :— Pericolele care planează asupra Veneției sînt serioase. Tn acest moment, se impun soluții radicale și nu ne putem mulțumi cu fonduri infime și cu paliative care în fond nu rezolvă problema.In general — a continuat interlocutorul meu — trebuie stabilit rolul și caracterul Veneției de mîine cu diferitele aspecte adiacente : dacă este bine sau nu ca așezarea să fie conservată în întregime ca oraș- muzeu ; cine să iocyiască în Veneția ; dacă estfe' indicat ca orașul să constituie în primul rînd un punct de atracție turistică sau să devină totodată cia- șul gazdă al unor centre de studiu și al altor instituții culturale.Acestea sînt scopurile pe care și le propune Asociația „Italia Nostra". Preocupările și acțiunile ei, care corespund dorinței tuturor vei.reuși oare h ;schimbareapînă acur oare în ceh rința — nu u1".. nicilor — c la dispariț unic în gen' trebări căr u ■ torul le va '-iii

C. ALEXANDROAIE

în lumea muzicii ușoare au rămas temeinic consacrați interpreți de renume, ca grupul celor patru „bea- tles“, Tom Jones, Rolling Stones, Engelbert Humperdinck, Frank Ifield, Cliff Richard și alții. Vocile multora dintre ei sînt difuzate zilnic pe toate undele, discurile lor se vînd cu milioanele în zeci de țări ale lumii, turneele unora stîrnesc entuziasmul numeroșilor pasionați și dau uneori poliției mai multă bătaie de cap decît la o finală a cupei de fotbal.în prezent fiecare oraș mai important din Marea Britanie își are pepiniera locală de cîntăreti — soliști sau în grup — aducînd nu numai faimă, dar și bani. în fond, cei patru beatles — John Lennon. George Harrison. Paul McCartney și Ringo Starr — au primit medalia M.B.E. (Meritul Imperiului Britanic) care le conferă titlul de Sir. mai ales pentru contribuția lor, deloc neglijabilă, la capitolul bugetar al veniturilor statului. „Beatle-mania" a devenit o sursă bună de cîștiguri și valută, lă- sînd de altfel în urmă destule firme industriale și comerciale care se zbat în dificultățile exportului și concurenței. Din aceleași considerente a fost înnobilată de altfel si Mary Quant, creatoarea fustei scurte (mini skirt), modă preluată apoi în Franța si alte țări și care continuă să asigure loc bun la exportul de confecții britanice, reușind să reziste și astăzi cu succes repetatelor încercări ale unor mari case de modă de a o detrona.Tn „pop-music“ *) vedetele nu se ridică peste noapte. Talentul nu este suficient și nimeni nu are destule forțe proprii să se impună. Personajul cheie este impresarul, singurul care dispune de mijloacele necesare — bani, publicitate, săli, relații, imprimări de discuri, turnee etc. Impresariatul a devenit business, căpă-

tînd forma unor companii sau lanțuri de companii particulare, care racolează, cresc si lansează cîntăreti, vînd și cumpără drepturi. încheie contracte, administrează încasările, fac tranzacții internaționale. Ele au în frunte un director general, directori artistici, administrativi, agenti. juriști, folosesc un numeros personal. lucrează cu diverse firme bancare. fac investiții. Din încasările respective, un anumit procentaj —

lor. Numai serialul pentru televiziunea americană însumează cifra de nouă milioane lire. în jurul lui Tom Jones a fost creată o adevărată aureolă de idol al adolescentelor și din motive publicitare s-a păstrat mult timp discreția asupra căsniciei lui. Chiar și după ce s-a aflat că s-a însurat la 16 ani cu o fată din Wales și are un băiat (acum în vîrstă de 12 ani) familia lui a continuat să fie tinută în anonimat. Cît de vital

nii respectivi au constatat că o serie de vedete ale scenei muzicale încasează prin companiile de impresariat sume mari de bani, din care însă trebuie să plătească fiscului enorme impozite și taxe. De pildă, un asemenea „star" care cîștigă 100 000 de lire pe an. nu primește în mînă decît 13 000 de lire după scăderea tuturor impozitelor. Ple- cînd de la aceasta anumite firme oferă vedetelor respective regimul privi-

dul vedetelor. Sistemul și cvan- tumul participării diferă de la o companie la alta. Uneori, cînd este vorba de „consacrați", fie interpreți, fie scriitori, societatea le calculează „potențialul previzibil" pe mai multi ani înainte și le cumpără anticipat drepturile și veniturile pe o anumită perioadă de timp. In cazul lui Tom Jories și Engelbert Humperdinck, de pildă, acest potential viitor este transformat direct în

„POP r MUSIC": beatles-ii cîntă 
sub bagheta dirijorilor din City

*) Muzică ușoară.

potrivit contractului încheiat — este plătit interpreților și autorilor de cîntece. iar o altă parte revine companiei care își acoperă cheltuielile proprii și. bine înțeles rezervă o sumă pentru capitolul profituri. O asemenea firmă. . „Management Agency and Music" a asigurat unor talente că Tom Jones si Engelbert Humperdinck traiectoria unui succes extrem de rentabil Pentru lansarea lui Tom Jones, fiu de miner din Wales, compania a investit bani grei, dar și i-a recuperat însutit. Turneele lui în Statele Unite, spectacolele pentru rețeaua britanică si americană de televiziune, precum și discurile aduc venituri de ordinul milioane-

este acest punct pentru .imaginea publică" a unei stele a dovedit-o recent nunta lui Paul McCartney, ultimul celibatar dintre beatles. Pentru o anumită categorie de codane și pletoase, a fost o adevărată tragedie. Principala sursă a popularității unei astfel de .stele" o formează masa admiratoarelor adolescente și de aceea decepția lor aduce uneori daune atît pieței muzicale cit și impresarilorMarile resurse oferite de „pop- music" au atras ochiul expert al unor firme angrenate în diferite operații financiare în City. După calcule minuțioase, unele din acestea au descoperit că în acest domeniu se pol face afaceri frumoase. Businessma-

legiat al societăților pe acțiuni. Clienții își varsă la societate veniturile, care devin „capital", supus, ca atare, unor impozite reduse și primesc în schimb o cotă de participare la acțiunile societății, cu perspectiva de a-și mări cîștigurile în următorii ani. O asemenea companie. „Constellation investments", a colectat pînă acum 42 de personalități — interpreți. artiști, scriitori — din veniturile cărora face investiții rentabile. mărindu-și astfel capitalul de bază (anul trecut de la 752 000 la 1 100 000 lire).înlesnind evitarea unei fiscalități severe, această practică s-a extins în ultimul timp în City, atrăgînd din ce în ce mai multi amatori din rîn-

acțiuni. „Booker Brothers" o mare companie care efectua îndeobște o- perații cu zahăr, rom și whisky a intrat acum și în noul gen de business. începînd cu cumpărarea de la autorul Ian Fleming a drepturilor pentru cărțile lui cu aventurile lui James Bond și ajungînd în prezent să întrunească o serie de scriitori prolifici si cu piață asigurată, printre ei fiind și celebra autoare de romane polițiste, Agatha Christie.Primii care au inaugurat noul gen de operații au fost cei patru beatles, prin compania lor „Northern Songs", în timp ce o altă companie — „Nems" — întemeiată de managerul lor. Brian Epstein, se ocupă de încasarea veniturilor. După moartea subită a lui

Epstein a început bătălia pentru controlul lui „Northern Songs". Succesorii lui Epstein (fratele și soția) au dat o lovitură grea beatles-ilor, vînzînd compania „Nems" unui puternic consorțiu de bancheri din City. In felul acesta s-a declanșat o competiție înverșunată între consorțiu (14 ia sută din acțiuni). „Associated Television" (36 la sută) și grupul beatles (30 Ia sută) pentru controlul companiei. Recent. „Associated Television" și consorțiul din City au făcut front comun și, dispunînd de jumătatea pachetului de acțiuni, și-au înscăunat propriii lor directori la conducerea lui „Northern Songs". Deși înfrînti în această rundă, cei patru beatles au declarat că nu renunță la luptă. Si totuși, potrivit contractului lor. ei Vor trebui să cînte și să imprime un minimum anual, iar drepturile lor vor continua să fie administrate de o companie care de fapt este dominată de alții. Intre timp, se întrevede perspectiva ca „Associated Television" să cumpere acțiunile consorțiului si să devină stăpînul suprem al companiei. Multi se întreabă însă ce se va întîmpla dacă cei patru beatles își vor îndeplini amenințarea făcută nu demult și vor refuza să mai cînte și să imprime.Declinul financiar al beatles-ilor constituie nu numai un accident petrecut în umbra City-ului, ci și o fază avansată în procesul de pierdere a popularității. Multi cronicari constată cu regret că o bună parte a publicului britanic a întors spatele acestor internreti și că. în general, curentul beatlesmaniei, cu stridențele și denaturările ei, se află în pragul amurgului. Iar „DOp-music" evoluează tot mai pronunțat pe linia afacerilor financiare, cu totul străine de artă, sub privirile necruțătoare ale agenți- lor din City.
Liviu RODESCU
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UNITA TE DEPLINĂ
DE GlNDIRE Șl VOINȚĂ

(Urmare din pag. I)succesele dobîndite în toate domeniile de activitate, a politicii marxist-leniniste a partidului nostru, Ia temelia căreia se află spiritul științific, înnoitor, luciditatea și realismul. Sînt atribute, care își găsesc o strălucită expresie în Teze și proiectul de Directive. Citind aceste documente, nu se poate să nu meditezi profund asupra faptului că ele pornesc de la o desăvîrșită cunoaștere a cerințelor vieții, a legilor o- biective ale dezvoltării societății, de la condițiile specifice ale țării noastre, de la stadiul actual al dezvoltării sale.Referindu-se la sarcinile ce sînt specifice uzinei — o unitate importantă în industria, construcțiilor de mașini — numeroși vorbitori au insistat asupra necesității ca în viitor toate eforturile colectivului. să fie direcționate către îndeplinirea unor obiective precizate în proiectul de Directive : orientarea spre producții de înaltă tehnicitate, valorificarea superioară a metalului, fructificarea concepției tehnice proprii, originale etc. „In urmă cu doi ani, a spus inginerul Aurel Drăghici, am introdus în fabricație pentru prima oară utilaje textile. în scurt timp, am do- bîndit o anumită „tradiție" în fabricarea acestui produs. Dacă adăugăm că astăzi ele se și exportă, o facem pentru a arăta cît de mari obligații avem ca în viitor să milităm pentru ridicarea performanțelor lor teh- nico-economice, în scopul de a le face — așa cum se arată în proiectul de Directive — cît mai competitive pe piața externă. O amplă consultare a specialiștilor din uzină ne-a dezvăluit reale posibilități pentru a trece cu perseverentă mai departe la proiectarea și asimilarea — după ultimul cuvînt al tehnicii noi — si » altor produse".
I. A. S.

CURTEA DE ARGEȘAdunarea generală a organizației de bază de la I.A.S. Curtea de Argeș, consacrată dezbaterii documentelor pentru cel de-al X-lea Congres al P.C.R., a fost caracterizată printr-un pronunțat spirit de lucru.— Obiectivul enunțat în documentele pentru Congres, de a se acorda și în viitor o atenție permanentă dezvoltării agriculturii, creșterii contribuției sale la formarea .venitului național, la îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agro-alimentare și a industriei cu materii prime, la sporirea resurselor destinate exportului — scoate limpede în evidentă marea răspundere ce ne revine nouă, lucrătorilor din I.A.S., în dezvoltarea intensivă a agriculturii — a spus ing. Nicolae Bărbulescu, șeful fermei de la Băiculești. Va trebui să ne mobilizăm toate forțele spre a realiza prevederile din proiectul de Directive privind transformarea întreprinderilor agricole de stat în unități model din punct de vedere al organizării muncii, al metodelor de cultivare a pămîntului și de creștere a anin”- lelor, al productivității muncii r fiabilității. De cea mai mare importanță este în această privință concentrarea tuturor eforturiloi noastre spre instaurarea unui climat de disciplină în muncă. de conștiinciozitate și inițiativăȘi alți participant! la adunare.
(Urmare din pag. I)țională ratifică tratatele, hotărăște în mod suveran în toate problemele privind securitatea țării, apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului. Chiar și această enumerare de atribuții, departe de a fi exhaustivă, reliefează, cred, pregnant rolul ei deosebit în viața și activitatea statului român.Congresul al IX-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român au marcat o etapă nouă, superioară și în activitatea Marii A- •dunări Naționale, ea dobîndind o plenitudine de competente ca organ suprem al puterii de stat și ca unic legiuitor. Caracteristic, din acest punct de vedere, mi se pare faptul că, în ultimii ani, nu a existat problemă de interes major pentru cele mai largi mase de oameni ai muncii din țara noastră, nici o acțiune de interes național care să nu fi fost supusă analizei, dezbaterii și aprobării deputaților. Dacă în urmă cu cîțiva ani o serie de acte normative privind activitatea unor importante sectoare de stat erau adoptate mai întîi sub formă de decrete și numai apoi, la cea mai apropiată sesiune, erau supuse ratificării Marii Adunări Naționale, în prezent s-a încetățenit practica elaborării unor acte normative direct ca legi rezultate din dezbaterea amplă în cadru] sesiunilor.Aș vrea să relev în rîndurile de față în mod deosebit două aspecte noi care au intervenit în ultimul timp în activitatea Marii .Adunări Naționale. Este vorba în primul rînd de sesiunile deschise care creează un cadru propice deliberării deputaților în sesiuni cu o durată concordantă cerințelor ordinii la zi. Această metodă de lucru permite ca Marea Adunare Națională să lucreze fie în plenul ei, fie în comisii, să analizeze multilateral problemele asupra cărora urmează să hotărască. Prima sesiune deschisă, din decembrie 1967, a durat 23 de zile, iar în sesiunile următoare dezbaterile în plen și în comisii s-au prelungit, sesiunea din mai—iunie 1968 durînd 45 de zile, cea din iarna aceluiași an 47 de zile Dacă ținem seama că în fiecare an sînt convocate mai multe sesiuni ordinare și extraordinare, se conturează limpede concluzia că activitatea Marii Adunări Naționale devine tot mai cuprinzătoare și în timp.In același context de preocupări se înscrie și îmbunătățirea activității comisiilor permanente, respectiv, transformarea lor în colective de lucru operative, capabile să traducă 

exprimîndu-și totala lor adeziune față de politica internă și externă a partidului, au confruntat sarcinile de perspectivă ce stau în fața agriculturii cu rezultatele concrete ale muncii lor. „Prevederea din proiectul de Directive — aprecia ing. Emil Teodorescu, directorul I.A.S. Curtea de Argeș — după care producția globală a întreprinderilor agricole de stat va crește între 1971—1975, față de cei 5 ani anteriori, cu 40—50 la sută, se va realiza cu succes. Și rezultatele obținute de noi dovedesc limpede marele potențial de care dispune agricultura noastră socialistă. Ca răspuns la chemarea la întrecere lansată de organizația județeană de partid — Timiș, noi am antrenat la această acțiune toate cele șase I.A.S. din județul Argeș. Un scurt bilanț făcut înainte de adunare arată că majoritatea angajamentelor în cinstea Congresului au fost îndeplinite. Pînă Ia finele anului se va crea posibilitatea să obținem venituri de 1.5 milioane lei, față de 1 milion cît ne-am planificat. Ne preocupă de asemenea creșterea producției animaliere. în baza unor calcule, fermele noastre și-au prevăzut, de pildă, să crească sectorul ovin cu 10 000 capete, folosind mai rațional aceleași suprafețe de fîriețe și pășuni. în proporții corespunzătoare urmează să crească plantațiile de pomi, sectorul pomicol devenind, alături de cel zootehnic, un principal furnizor de venituri pentru întreprindere. Vom iniția ample acțiuni pentru ridicarea fertilității tinetelor de deal-și munte, precum și în vederea recuperării terenurilor erodate sau acoperite cu mărăcinî- șuri pe care vor fi extinse plantațiile de meri și pruni.
BAZINUL CARBONIFER

BARAOLTBazinul carbonifer Baraolt, județul Covasna, a devenit cunoscut abia în ultimii ani. Lignitul extras de aici este folosit drept combustibil fie în marile termocentrale de la Ișalnița și Doicești, fie (înnobilat sub forma brichetelor) în căminele a sute de mii de familii. Ritmul înalt de dezvoltare a producției din ultimii ani — rezultat al deschiderii unor noi exploatări, ca și al modernizării procesului de extracție și prelucrare — va fi menținut în continuare și în viitorul cincinal. Dezbătînd documentele pentru Congresul al X-lea al P.C.R., comuniștii de aici. în adunarea organizației de partid hr. 5 de la fabrica de brichete, s-au referit cu deosebire la sarcinile ce le revin, la căile și posibilitățile de a-și spori aportul la creșterea bazei de combustibil a economiei noastre.— Aceste documente de înaltă valoare principială și practică — a spus ing. Dezideriu Kiss — relevă în mod grăitor importanța excepțională pe care Congresul al X-lea o va avea în viața poporului, ialo- nînd direcțiile întregii noastre dezvoltări în perioada următoare. Ex- primîndu-mi acordul deplin cu prevederile lor țin să relev justețea politicii partidului de continuare susținută a industrializării țării ca o condiție a ritmului rapid de dezvoltare a întregii bonomii. Contribuția noastră la -.gurarea „pîinii" zilnice a industrie, a spori în anii viitorului cincinal. Vor fi deschise noi exploatări, dintre care o nouă exploatare „la zi" și două mine Producția va crește cu peste 50 la sută. Recunoștința noastră fată de partid se reflectă în succesele do
în fapt controlul pe care Marea A- dunare Națională și Consiliul de Stat îl exercită asupra aplicării legilor și dispozițiilor normative în diferitele domenii ale activității sociale Tn cele 10 comisii permanente : Comisia Constituțională, Comisia eco- nomico-financiară, Comisia pentru industrie, construcții și transporturi. Comisia pentru agricultură și silvicultură. Comisia pentru învățămînt. știință și cultură. Comisia pentru consiliile populare și administrația de stat. Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale, Comisia pentru problemele de apărare, Comisia 

ROLUL MARII
ADUNĂRI NAȚIONALE

pentru politică externă și Comisia juridică sînt cuprinși 300 din cei 465 deputați din actuala legislatură. Potrivit noilor reglementări, o parte din președinții comisiilor desfășoară o activitate permanentă.Prin extinderea funcțiilor lor de control, comisiile permanente au a- tribuția ca, din însărcinarea Marii Adunări Naționale sau a Consiliului de Stat, să asculte periodic sau pe probleme rapoarte ale conducătorilor oricăror organe ale administrației de' stat, ale Tribunalului Suprem și ale Procuraturii, asupra activității acestor organe, precum și ale președinților comitetelor executive ale consiliilor populare cu privire la activitatea a- ceștor consilii. Toate rapoartele, avizele sau propunerile comisiilor permanente rezultate din îndeplinirea atribuțiilor lor urmează a fi supuse Marii Adunări Naționale sau, după caz, Consiliului de Stat, singurele organe în drept a lua hotărîri potrivit competenței ce le este stabilită prin Constituție.In sarcina acestor comisii cade și analiza sesizărilor și petițiilor oamenilor muncii adresate forului suprem al statului, care le sînt trimise în acest scop de președintele Marii Adunări Naționale. Pentru a 

bîndite în întrecerea în întîmpinarea Congresului al X-lea și a celei de a 25-a aniversări a eliberării patriei: pe primele 5 luni ale anului s-au dat peste prevederi 33 000 tone cărbune și 4 200 tone brichete.„în proiectul de Directive, a spus tehnicianul Iosif Șimon, șeful fabricii de brichete — este reflectată una din laturile majore ale politicii partidului nostru: repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întregul cuprins al tării. Zone întregi, cum sînt Moldova, Oltenia. Muntenia, răsăritul Transilvaniei, care în trecut erau slab dezvoltate industrial, cunosc astăzi transformări înnoitoare, fiind conectate la marea magistrală a industrializării țării. în această orbită se situează și județul Covasna. La Tg. Secuiesc se află în plină construcție trei întreprinderi, cele din Sf. Gheorghe cunosc o puternică dezvoltare, ca și bazinul nostru carbonifer. Toate a- cestea ne întăresc și mai mult încrederea în justețea, confirmată de viață, a politicii partidului".Dezbaterile au prilejuit o puternică afirmare a adeziunii față de politica națională, marxist-leninistă a partidului și a statului nostru. Fă- cîndu-se ecoul sentimenteloi pe care le nutresc oamenii muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare față de politica partidului, Francisc Szocs. secretarul organizației de bază, a spus : „Progresele obținute în țara noastră pe tărîm economic, social și cultural, adîncirea continuă a democrației socialiste constituie cadrul fertil în care fiecărui cetățean al patriei — român, maghiar, german și de alte naționalități — î se oferă largi posibilități de afirmare, de promovare în toate domeniile de activitate. Măsurile luate după Congresul al IX-lea al P.C.R.. menite să asigure o participare și mai largă a oamenilor muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare ia opera de edificare socialistă a tării, au consolidat și mai mult unitatea și prietenia dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. A- ceasta face ca fiecare om al muncii din tara noastră să muncească fără preget pentru înflorirea patriei comune. România socialistă"
TEATRUL DE STAT

DIN ORADEA— Trăim o perioadă de o excepțională importanță pentru poporul nostru — și-a început cuvîntul său. directorul teatrului orădean, Emanoil Enghel. Pe bună dreptate se a- rată în Teze că pentru progresul spiritual al societății o importanță deosebită au răspindirea valorilor culturii naționale și universale în rîndul poporului, perfecționarea activității instituțiilor de artă și cultură, participarea activă a intelectualității la lărgirea orizontului de cunoștințe al tuturor oamenilor muncii Discuțiile noastre din ultimele luni au relevat aceeași idee : rolul teatrului, ca tribună publică cu o eficacitate de nebănuit în educația maselor, este în continuă creștere Tocmai de aceea va trebui să ducem exemplar Ia îndeplinire sarcinile ce ne stau în față Mă voi opri asupra celei mai importante probleme din existența unui teatru, baza ideologică a activității sale repertoriul. O dată cu noua stagiune vom încerca să punem în scenă, în urma unei selecții riguroase, o serie de valoroase lucrări ale dramaturgiei românești.— Tn documentele pe care le dez
Întregi tabloul atribuțiilor comisiilor permanente să mai menționăm dreptul lor la inițiativă legislativă. Trebuie subliniat totodată că s-a încetățenit. practica de a supune comisiilor permanente toate proiectele de decrete cu putere de lege Ele au latitudinea să invite la ședințele lor nu numai pe inițiatorii proiectelor de legi, ci și specialiști care pot contribui prin propunerile lor Ia elaborarea unor soluții cît mai judicioaseEste important de menționat că a fost mult extinsă, în temeiul ultimei modificări a Constituției competen

ța comisiei constituționale, căreia i se dă dreptul să examineze, sub aspectul constituționalității, nu numai legile, dar și, înainte de a fi a- doptate. proiectele acestor legi și proiectele de decrete cuprinzînd norme cu putere de lege. Se evită astfel încă din faza de pregătire a legislației. unele eventuale abateri de la prevederile constituției. In comisia constituțională pot fi aleși prin voi secret al Marii Adunări Naționale specialiști care nu sînt deputați. fără însă ca numărul acestora să depășească o treime din numărul total a! membrilor comisie’Pentru a asigura îndeplinirea în cele mai bune condiții a atribuțiilor și a sarcinilor încredințate comisiilor permanente, activitatea lor, în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naționale, este coordonată de Consiliul de StatCaracteristica principală a măsurilor stabilite pentru nei fecționarea activității comisiilor permanente este determinarea unei activități mai cuprinzătoare, mai fecunde. Să amintim doar că în ultimul timp ele au examinat, dezbătut și avizat importante proiecte de tegi, adoptate 

batem se accentuează cu îndreptățire ideea de calitate în toate domeniile de activitate. Recomandarea este valabilă și pentru slujitorii Thaliei — a spus Gille Otto Szombati, prim- regizor artistic. De multe ori, în timpul spectacolelor sau la terminarea lor, am ascultat o- piniile diferiților oameni ai muncii care, pentru o seară, au fost oaspeții noștri. Ei sînt adevăratul și singurul judecător. Și nu e suficient dacă trimestrial raportăm îndeplinirea valorică a planului, omițînd în schimb să ne întrebăm ce ecou au trezit eforturile noastre în rîndurile spectatorilor Eu cred că astfel sîn- tem datori să înțelegem noi, oamenii de teatru, sublinierea din Teze referitoare la necesitatea mobilizării active a maselor la înfăptuirea programului partidului de înflorire multilaterală a patriei, la promovarea trăsăturilor lor politico-morale înaintate.— Cu atît mai mult cu cît în documentele pregătitoare ale congresului se mai face o remarcă care, de asemenea, ne privește direct — a completat actorul Marcel Segărceanu. Sînt întru totul de acord cu ideea că o atenție deosebită trebuie acordată educării tineretului în spiritul, concepției științifice, materialiste, despre lume, al devotamentului față de partid, al dragostei față de patria socialistă Dar cui îi revine această importantă menire ? Tezele dau un răspuns clar întrebării : școala, familia. U.T.C.-ul, instituțiile de artă și cultură, toate organismele sociale și obștești trebuie să-și facă o nobilă misiune din educarea tinerei generații Și. sîntem datori să recunoaștem, că ne-au mai rămas multe de făcut în această direcție : spectacole pentru tineret, pline de idei generoase, cu rezonanțe ample în inimile a- dolescenților, spectacole pentru elevi sau montate special pentru școlarii din primele clase, recitaluri de poezieRelevînd că rezolvarea problemei naționale în țara noastră constituie unul din principalele izvoare ale forței orînduirii socialiste, mai mulți vorbitori au scos în evidență faptul că după Congresul al IX-lea au fost adoptate o serie de măsuri pentru întărirea continuă a unității și prieteniei frățești dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.— Am parcurs cu interes pasajele din documentele pentru congres, referitoare la principiile politicii partidului nostru în problema naționalităților conlocuitoare — a arătat Ștefan Kelemen, secretar literar Din toată inima subscriu la afirmația că una din marile cuceriri ale socialismului în România este rezolvarea justă, în spirit marxist-leninist, a problemei naționale. Viața a demonstrat că progresul economic, social și cultural, adîncirea continuă a democrației socialiste oferă fiecărui cetățean - român, maghiar, german, sîrb și de alte naționalități — posibilități multilaterale de afirmare și promovare în toate domeniile vieții sociale. Teatrul nostru oferă un exemplu concludent în această privință Avem o secție în limba română și alta în limba maghiară, actorii unei secții joacă și în spectacolele colegilor lor de la cealaltă secție, regizorii montează piese la ambele secții, atmosfera generală este de colegialitate, de întrajutorare tovărășeascăTonul de înaltă răspundere socială care a caracterizat discuțiile, angajamentele luate de comuniști au relevat hotărîrea organizației de partid de la Teatrul de stat din Oradea de a da viață sarcinilor ce-i revin din prevederile documentelor pregătitoare ale Congresului al X-lea.
apoi de Marea Adunare Națională ■ Legea cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Economic: Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România : Legea privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România și altele Comisia pentru politică externă a studiat și avizat, din însărcinarea Consiliului de Stat. Apelul statelor participante la Tratatul de la Varșovia către statele europene pentru intensificarea eforturilor îndreptate spre întărirea păcii și securității în Europa, adoptat la Consfătuirea de la Budapesta la 17 martie a c Din însărcinarea Consiliului de Stat, comisiile permanente au analizat și avizat proiectele de decrete de impoitanță deosebită privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, a Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală și altele.Toate aceste fapte și altele care s-ar mai putea cita atestă că măsurile adoptate in vederea perfecționă rii activității Marii Adunări Naționale, atribuțiile noi conferite comisiilor permanente au sporit considerabil. rolul deputaților în elaborarea legilor, răspunderea lor în e- B xercitarea funcțiilor forului suprem Ej al puterii de stat. Pentru că s-au B creat condiții mai bune ^a un nu- 9 măr sporit de deputați să-și spună B cuvîntul în luarea hotârîrilor care ■ privesc cele mai irpport.ante treburi | ale țăriiDocumentele pregătitoare ale celui | de-al X-lea Congres al P C.R fun- B damentînd căile principale pe care | trebuie să aibă loc întărirea statului | socialist, dezvoltarea democrației so- 3 cialiste - relevă, ipe bună dreptate H — necesitatea continuării măsurilor g pentru sporirea roiului Marii Adu- 9 r.ări Naționale și perfecționarea ac- S tivității sale. Este vorba, în primul | rînd. de creșterea competenței, exer- | citarea mai complexă a multiplelor g atribuții ale forului suprem al ștatu- I! lui, de îmbunătățirea stilului și me- H todelor sale de muncă.Noile măsuri preconizate de ro- B mitetul Central al P.C.R pentru perfecționarea activității Marii Adunări Naționale, care vor fi supuse dezbaterii Congresului al X-lea, reflectă o dată mai mult grija conducerii partidului nostru de a asigura întărirea statului socialist potrivit cu cerințele obiective ale etapei actuale a construcției socialiste, de | a ridica pe o treaptă superioară pu- D terea suverană, profund democratică, g a poporului. 8

VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE
MAGHIARE, CONDUSĂ

DE GENERAL COLONEL CZINEGE LAJOSLa invitația ministrului Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, vineri dimineața a sosit în Capitală o delegație militară maghiara, condusă de general-colonel Czinege Lajos, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., ministrul apărării R. P. Ungare, care va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții militari maghiari au fost întîmpinați de tovarășii Iosif Banc; membru supleant al Comitetului Executiv' al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Vasi- le Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Ioniță, ministru] forțelor armate, Cornel Onescu, ministru] afacerilor interne, Ion Stă- nescu, președintele Consiliului Securității Statului, general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șeful Marelui Stat Major, Ion Cosma, prim-vice- președinte al Consiliului popular municipal al Capitalei, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.Au fost prezenți Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, membri ai ambasadei, precum și atașați militari acreditați în țara noastră
★Ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, generalcolonel Ion Ioniță, a oferit vineri seară o recepție în sala de marmură a Casei Centrale a Armatei, cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației militare maghiare, condusă de general-colonel Czinege Lajos, membru supleant al Biroului Politic al C.G. al P.M.S.U., ministrul apărării R. P Ungare.Au luat parte tovarășii Iosif Banc, membru supleant al Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Vasile Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Onescu, ministrul a- facerilor interne, Ion Stănescu, președintele Consiliului Securității Statului, general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șeful Marelui Stat Major.

SOSIRIA UNEI lillltilll 01 PIU»
SI GIIVUIUHA1E ■ SffllSlICI t»U
1 Vineri la amiază a sosit în Capitală o delegație de partid și guvernamentală din Republica Guineea, condusă de Ismail Toure, membru al Biroului Politic Național al Partidului Democratic din Guineea, ministrul finanțelor.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Mi

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRIVineri dimineața, losit Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit pe subsecretarul de stat pentru agricultură a) Tunisiei, E. Ben Osman, care se află într-o vizită oficială în țara noastrăCu acest prilej au fost abordate aspecte ale colaborării și cooperării
★Subsecretarul de stat pentru agricultură al Tunisiei, L. Ben Osman, a făcut vineri dimineața o vizită la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, unde a fost primit de Vasile Vîlcu. președintele U.N.C.A.P.

SPORT
IN „TURUL ROMÂNIEI"

Duelul fruntașilor continuăSIBIU (prin teleton) — Cu etapa a X-a, putem spune că am intrat în partea finală a „Turului României" Așteptatele, sau numai degrabă presupusele răsturnări din clasamentul general individual, nu s-au produs Cicliștii par să fi convenit — și în etapa de ieri au demonstrat-o din nou— asupra respectării pozițiilor actuale ale fiecăruia. Sîntem tentați să considerăm ca foarte posibilă încheierea unui astfel de pact, deși în ultimele două etape - sîmbătă și duminică — pe cei peste 300 km ai a- cestora, se mai pot întîmpla multe. Schimbările de locuri ce ar surveni— ne referim mai ales la primele 5— s-ar datora, am putea spune, numai unor situații speciale.Nu înseamnă însă că fruntașii clasamentului general o dată liniștiți, întrecerea își va pierde din interes Outsaiderii sînt în primul rînd gata să se lupte pentru a-și înscrie în palmares vreo eventuală victorie în a- ceste ultime două etape ale „Turului României" Sînt apoi în caravană și o serie de alergători români care, deși bine cotați în ciclismul nostru, nu s-au arătat prea activi Unii dintre ei sînt chiar componenți ai loturilor reprezentative. Din echipa A, in afara lui Rusu, de care ne-am spus părerea în ziarul de ieri, slab se comportă Cosma 11, chiar și Ciocan urmărit e adevărat de prea multe „ghinioane" (a avut defecțiuni mecanice în cîteva etape). Din echipa- B— ne referim la V Selejan și la N CiumetiEtapa de ieri, între Deva și Sibiu, a însemnat un frumos succes pentru francezul Hezard Dovedindu-se din nou un excelent grimper. el a cîști- gat ambele șprinturi de cățărare ale etapei (Apold și Cristian), fruntaș și pînă acum al clasamentului cățărătorilorNumeroasele hărțuieli din pluton, produse mai ales în apropierea punctelor de cățărare amintite, ca și a șprintului de la Sebeș (cîștigat de o- landezul Kroonen). n-au dus totuși la ruperea plutonului. Aceasta a făcut ca pe stadionul din Sibiu cei 49

General-colonel Czinege Lajos, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., ministrul apărării R. P. Ungare și membrii delegației militare maghiare au făcut vineri o vizită protocolară la Ministerul Forțelor Armate, unde au fost primiți de general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate.La întrevedere au participat general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, șeful Marelui Stat Major, general- locotenent Ion Coman și general-co- lonel Mihai Burcă, adjuncți ai ministrului, generali și ofițeri superiori.A fost de față ambasadorul Republicii Populare Ungare la București. Jozsef Vince.Vizita s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
★Ministrul apărării R. P. Ungare a depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei și Monumentul Eroilor Sovietici.
★In cursul după-amiezii, delegația militară maghiară a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.

*general-locotenent Ion Coman și general-colonel Mihai Burcă, adjuncți ai ministrului forțelor armate, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au participat Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei. Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic, precum și atașați militari.Ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, generalcolonel Ion Ioniță, și ministru] a- părării al Republicii Populare Ungare, Czinege Lajos, au rostit toasturi.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească. (Agerpres) 

niștri, Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, de alte persoane oficiale.
★In cursul zilei, la Consiliul de Miniștri au încenut convorbirile oficiale între delegațiile română, condusă de vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, și guineeză, condusă de ministrul finanțelor. Ismail Toure. (Agerpres)

tehnico-economice în domeniul agriculturii între cele două țări.La convorbiri au participat Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Angelo Mi- culescu, prim-vicepreședinte al Consiliului, precum și Mahmoud Maa- mouri, ambasadorul Tunisiei la București. (Agerpres)
*Tot în cursul dimineții, oaspetele tunisian a avut întrevederi cu Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, și Bujor Almășan, ministrul minelor.(Agerpres)

de cicliști (din 50 ciți numără caravana) să fie cronometrați în același timp. La șprintul final s-a impus tot Hezard, deși Patzig (R.D G.), Prinsen (Olanda) și Șt. Suciu (Dezrobirea Brașov) au atacat cu disperare. Purtătorul tricoului galben, Wanzlik, a lipsit în mod practic de la șprint, dar păstrează intact avansul de peste 2 minute ce-1 are față de Tudor și So- t'ronie din echipa B a României, principalii lui rivaliClasamentul general individual ; 1. Jurgen Wanzlik (R.D.G.) 29 b28'32” ; 2. T. Vasile (România) la 2’08” ; 3. Sofronie (România) la 2’08” ț 4. Andresen (Norvegia) Ia 2’25” ; 5. Ardeleanu (Steaua) la 3’09” ; 6. Gri- gore (România) la 3’10” ; 7 Viard (Franța) la 3’28” ; 8. Menard (Franța) ■la 3’35” ; 9 Benjamins (Olanda) Ia 3’48” ; 10. Vermeeren (Belgia) la4’16” Clasamentul pe echipe : 1. România B 88h 33’02” ; 2. R. D. Germană la 1’28” : 3 Franța la 3’44”Astăzi are loc etapa a 11-a, Sibiu — Brașov (140 km).
I. DUMITRIU

In cîtevaIn turul 3 al turneului internațional de tenis de Ia Wimbledon, jucătorul american Clark Grăebner l-a întrecut cu 7—5, 8—6, 6—4 pe llie Năstase. Alte rezultate din proba de simplu bărbați Okker (Olanda) - Crealy (Australia) 4—6,6— 3. 6—2, 6—4 ; Emerson (Australia) — Kalogheropoulos (Grecia)7— 5, 6—3, 6—2.; Newcombe (Australia) — Anderson (Australia) 6—2, 6—3, 6—1 ; Roche (Australia) — Plotz (R.F.G.) 6—1, 9—7, 6—4 ; Stol- le (Australia) — Holecek (Cehoslovacia) 6—2, 6—4. 6—2.„Cupa balcanică" la fotbal, competiție rezervată echipelor de tineret. a continuat ieri cu două în- tîiniri. Ea Sibiu, selecționata Buiga-

Cronica zilei
Vineri la amiază, tovarășul Dumitru Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a oferit o masă în saloanele Hotelului Athenee Palace în cinstea delegației Conferinței republicane a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Serbia, condusă de Dragi Stamenkovici, președintele Conferinței, care face o vizită în tara noastră, la invitația Frontului Unității Socialiste.Au participat Eugen Jebeleanu și Tamara Dobrin, vicepreședinți ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.A fost prezent Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

★Janez Stanovnik, secretarul executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, a făcut vineri o vizită la Consiliul Național al Cercetării Științifice, unde a avut o întrevedere cu Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte al Consiliului.
★La invitația Ministerului Afacerilor Externe, vineri după-amiază a sosit în Capitală Georges Palthey, director general adjunct al Oficiului Națiunilor Unite de la Geneva, care va face o vizită în țara noastră.
★Doctorul Anatol Grințescu, expert al Organizației Mondiale a Sănătății, a fost recent ales membru al Societății de patologie comparată a Franței pentru lucrări originale elaborate în domeniul zoonozelor.
★In cadrul Programului de schimburi în domeniile învățămîntului, științei și culturii între Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii, vineri la amiază, în sala de marmură a Casei Scînteii din Capitală, s-a deschis, sub auspiciile Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România și a Ambasadei S.U.A. la București, expoziția „Creația industrială în S.U.A.".La inaugurare au participat Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, reprezentanți ai unor ministere economice, oameni de știință și artă.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai Corpului Diplomatic.Cu acest prilej au rostit scurte cu- vîntări Harry Barnes, însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. la București, și Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț.Expoziția rămîne deschisă pînă la 13 iulie. (Agerpres)

150 DE ANI DE EA
NAȘTEREA IUI 

NICOLAE BĂLCESCUIn aula Academiei Republicii Socialiste România s-au desfășurat vineri lucrările unei sesiuni științifice comemorative consacrate împlinirii unui secol și jumătate de la nașterea lui Nicolae BălcescuDupă cuvîntul de deschidere rostit de acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, au fost prezentate comunicările : „însemnătatea istorică a personalității lui Nicolae Bălcescu", de acad. Andrei Oțetea, președintele secției de științe istorice a' Academiei, „Transilvania în gîndirea lui Nicolae Bălcescu", de prof. univ. Ștefan Pascu, membru corespondent al Academiei, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj ) „Gîndirea e- conomică a lui Nicolae Bălcescu" de prof. univ. Gh. Zâne, membru corespondent al Academiei ; „Nicolae Bălcescu și concepția filozofică a generației de la 1848“ de prof. univ. Tudor Bugnariu, membru corespondent a! Academiei ; „Nicolae Bălces- cu-scriitor" de prof. univ. Șerban Cioculescu, membru corespondent al Academiei, și „Bălcescu vizionarul", aparținînd scriitorului Eugen Jebeleanu, membru corespondent al Academiei
★La Casa municipală de cultură din Cluj a avut loc vineri seara un simpozion consacrat aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Bălcescu. (Agerpres)

L O T Onumerele extrase la tragerea din 27 iunie 1969Extragerea 1 : 22 14 41 51 10 9 79 90 85 49 21 84. Fond de premii : 511 313 lei. Extragerea a Il-a : 29 71 56 42. Fond de premii : 364 452 lei, din care 90 054 lei report pentru întregul fond al extragerii
) —- - - - - - —-;j vremea ;
' Timpul probabil pentru 29—30 — l 
I Iunie — 1 iulie. Vreme rece la în- ’ 
! eeputul intervalului, apoi în încăl- l 
ț zire ușoară. Cerul va fi variabil, .’ 
i mai mult senin noaptea și dimi- \ 
] neața. Vor cădea averse izolate de 1 
1 ploaie. Vînt slab, pînă la potrivit. 1 
’ Temperaturile minime vor fi cu- t 
1 prinse între 8 și 18 grade, iar ma- ) 
1 ximele între 17 și 27 grade. In 1 
i București vreme rece Ia începutul ! 
’ Intervalului, apoi în încălzire u- i 
\ șoară. Cerul va fi variabil, favo- ’ 
1 rabil aversei de ploaie. Vînt slab. I 
ț Temperatura în creștere ușoară. ’

rînduririei a învins cu scorul de 2—0 (0—0) echipa Greciei, iar la Rm. Vîlcea reprezentativa Albaniei a întrecut cu 6—0 (1—0) formația Turciei.Vineri s-a dat startul din Pitești în ultima etapă a campionatului național de automobilism — Raliul României ediția a 4-a La această interesantă întrecere organizată de Au- tomobil-CIub Român si patronată de Uzina de autoturisme Pitești, participă și 5 echipaje Dacia 1100. Cele peste 60 de echipaje vor avea de străbătut un traseu dificil de circa 1 6C0 km, vor trece 5 probe speciale de viteză în coastă și vor încheia raliul cu o cursă de viteză în circuit pe străzile municipiului Pitești.



viața internațională

UN NOU VAL

FRANȚA

DE CRITICI
la adresa politicii 

vietnameze a actualei 
administrațiiWASHINGTON 27 (Agerpres). — Politica vietnameză dusă de administrația Nixon continuă să facă obiectul unor vii critici din partea cercurilor politice și ale opiniei publice americane. Relevînd starea de spirit care domnește în prezent în Statele Unite, corespondentul din Washington al agenției France Presse subliniază că „poporul american este din ce în ce mai nerăbdător de a vedea punîndu-se capăt afacerii vietnameze".Luînd cuvîntul la un dineu la Washington, Mike Mansfield, liderul majorității democrate în Senatul S.U.A., a declarat că „membrii de- mocrați ai Congresului nu vor sprijini la infinit politica vietnameză a președintelui Nixon dacă el nu va realiza pacea".La rîndul său, fostul vicepreședinte al S.U.A., llubert. Humphrey, a declarat că democrații „nu vor să .mai sprijine un amestec costisitor al Statelor Unite în străinătate", subliniind că congresmenii democrați „nu vor mai semna cecuri în alb pentru miliarde de dolari destinate cheltuielilor militare". Humphrey a spus că „există necesități urgente pentru stabilitate în interiorul țării, nu mai puțin importante decît cererile pentru securitate în afara granițelor".DEZERTĂRI DIN ARMATA SAIGONEZÂSAIGON. — Ostilitatea față de politica administrației de la Saigon ia amploare și în rîndul forțelor armate ale acesteia. Astfel, numai în luna mai, peste 1 000 de militari au părăsit trupele saigoneze. De cele mai multe ori, dezertările au avut loc în colectiv, numeroase unități militare fiind dezintegrate din această cauză.

Alți nouă soldați aparținînd forțe
lor saigoneze și luați prizonieri de 
către patrioți au fost eliberați recent, 
printr-o decizie a Comitetului Revo
luționar Popular al ■provinciei Kon- 
tum, relatează agenția V.N.A. Se 
menționează că această nouă elibe
rare a fost hotărîtă în cinstea formă
rii Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

IN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA
DIN ORIENTUL APROPIAT

Declarația - program 
guvernului dezbătută 

in Adunarea Națională
• PRECIZĂRILE REPREZEN
TANȚILOR OPOZIȚIEI • E- 
COVRI ÎN PRESA PARIZIANĂPARIS 27 (Agerpres). — Prezentarea declarației-program a noului guvern francez a fost urmată în Adunarea Națională de o dezbatere. Primul orator al opoziției, Andră Boul- loche, purtătorul de cuvînt al grupului parlamentar socialist, a declarat că programul prezentat de primul ministru „comportă numeroase intenții excelente, dar puține precizări". El l-a interpelat pe premier a- supra „viitorului forței de șoc atomice". Vorbitorul a cerut ca organizațiile sindicale să-și poată expune părerea în problemele care privesc pe oamenii muncii.Purtătorul de cuvînt al grupului parlamentar comunist, Robert Ballanger, a declarat că programul „nu lasă să se întrevadă nici o schimbare pentru viitor". El a criticat diversele prevederi ale programului guvernamental, afirmînd că regimul „rămîne cel al marilor monopoluri, al concentrării bancare, industriale, comerciale".La dezbateri au mai participat trei vorbitori ai actualei majorități, care au exprimat încrederea în cabinetul prezidat de Chaban—Delmas.După un scurt răspuns al primului ministru, dezbaterile au luat sfîrșit fără vot.

[ti

încheierea vizitei tovarășului
Paul Niculescu-Mizil
in R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 27 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Plopeanu, tran
smite : Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, care 
a făcut o vizită de prietenie în 
R.S.F. Iugoslavia la invitația Pre
zidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a părăsit Belgradul la 
27 iunie, îndreptîndu-se spre patrie.

La gara Dunav, oaspetele român a 
fost condus de Mika Tripalo, mem
bru al Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I.

Vineri, Mialko Todorovici și Mika 
Tripalo, membri ai Biroului Execu
tiv al Prezidiului U.C.I., au oferit 
un dejun în onoarea tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil. A participat, 
de asemenea, ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Aurel Mălnășan. 
Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.20 DE ANI DE LA CONSTITUIREAMIȘCĂRII MONDIALE PENTRU PACE

SESIUNEA
DE LA

JUBILIARĂ
BERLIN

• R.A.U. RESPINGE PLANULAMERICAN ÎN 13 PUNCTECAIRO. — Republica Arabă Unită respinge planul în 13 puncte al președintelui american Richard Nixon în legătură cu situația din Orientul A- propiat, scrie ziarul „Al Ahram". A- cest plan, afirmă ziarul, ar avea ca puncte esențiale încetarea stării de beligeranță între R.A.U. și Israel și înlocuirea ei cu un climat de pace, libertate de navigație absolută și fără nici un fel de restricții în Golful Akaba și canalul de Suez, căi maritime internaționale, demilitarizarea Sinaiului, soluționarea, pe parcurs, a problemei refugiaților palestinieni, cu mențiunea că în perspectiva unei reglementări definitive a situației ar fi indispensabil un contact direct între arabi și israelieni.Republica Arabă Unită, scrie „Al Ahram", reproșează acestui proiect faptul că el preconizează negocieri separate și, în ultimă instanță, directe, între Israel și statele arabe ; R.A.U. se pronunță, de asemenea. împotriva proiectului de demilitarizare a Sinaiului și a plasării unor trupe ale O.N.U. în această regiune.Ziarul citat menționează, totodată, că acest plan în 13 puncte a fost expus inițial de către partea americană în cadrul „convorbirilor dintre cei patru" care s-au desfășurat recent la New York și că, ulterior, el a fost adus la cunoștința guvernului egiptean.© TURNEUL MINISTRULUIDE EXTERNE ISRAELIANKAMPALA. — Ministrul de externe al Israelului, Abba Eban, a sosit vineri la Kampala, îhtr-o vizită oficială. în aceeași zi, el a avut întrevederi cu președintele Ugandei, Milton Obote, în legătură cu probleme referitoare la Orientul Apropiat și la relațiile dintre cele două țări. Vizita în Uganda este prima etapă a turneului pe care ministrul de externe is- raelian îl întreprinde într-o serie de țări din Africa răsăriteană.® CONSECINȚELE SABOTAJULUI ÎMPOTRIVA CONDUCTEI „TAPLÎNE"RYAD. — Veniturile petroliere ale Arabiei. Saudite au scăzut din luna mai a anului curent, în urma sabotajului întreprins de un comando palestinian asupra unei porțiuni a conductei Tapline, a declarat la Ryad șeicul Ahmed Zaki Yamani, ministrul saudit al petrolului și resurselor minerale. El a menționat, totodată,

că dacă conducta va continua să ră- mînă închisă, pierderile înregistrate din această cauză de Arabia Saudită vor ajunge la cîteva milioane de riali (10 riali echivalează aproximativ cu o liră sterlină). Nu numai Arabia Saudită, ci și celelalte țări arabe prin care trece conducta au înregistrat scăderi serioase la capitolul „rede- vențe“ din pricina întreruperii fluxului normal al petrolului, a adăugat ministrul saudit.

★Presa pariziană de vineri dimineață ia act de promisiunile guvernului în chipuri diferite. Pentru „La Nation" și „Paris Jour" programul guvernamental este „o doctrină de acțiune care corespunde cerințelor unei Franțe moderne". „Le Parisien Libere" scrie : „Rămîne să se spere că aceste bune intenții se vor traduce în fapte". „Să nu se producă iluzii excesive, avertizează „Le Figaro". Partida nu va fi cîștigată doar cu magia cuvîntului".

BERLIN 27 —Corespondentul A- gerpres, St. Deju, transmite: La 25 și 26 iunie a avut loc la Berlin sesiunea jubiliară a Consiliului Mondial al Păcii, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la constituirea mișcării mondiale pentru pace.în cadrul sesiunii, în semn de o- magiu, a fost decernată post-mortem Medalia Jubiliară lui Frederic Joliot- Curie, primul președinte al Consiliului Mondial al Păcii.Sesiunea a ales noul Consiliu Mondial al Păcii, din care fac parte reprezentanți a numeroase mișcări naționale pentru pace, precum și perso-

nalități eminente din diferite domenii de activitate. Au fost aleși patru președinți de onoare ai Consiliului Mondial al Păcii: John Bemal, Lazaro Cardenas, Pablo Picasso și Krishna Menon. Ca secretar general a fost desemnat Romesh Chandra. în Consiliul Mondial al Păcii au fost aleși Tudor Ionescu, președintele Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, Nestor Ignat și Jean Livescu, membri ai Biroului, Sanda Rangheț și Ion Cîrje, secretari ai C.N.A.P.Consiliul Mondial al Păcii a a- doptat o declarație privind principiile activității sale.

LUCRĂRILE SEIMULUI 

POLONEZ© M. Spychaiski, J. Cyrcm- kiewicz și C. Wycech re- aieși în funcțiile deținute pînă acum
VARȘOVIA 27 — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite: 
La Varșovia și-a deschis vineri lu
crările prima sesiune a celei de-a 
cincea legislaturi a Seimului polo
nez. în prima zi a lucrărilor, Cze
slaw Wycech a fost reales în func
ția de mareșal al Seimului. Marian 
Spychalski a fost reales președinte 
al Consiliului de Stat, iar Josef 
Cyrankiewicz președinte al Consi
liului de Miniștri. Au fost aleși, de 
asemenea, membrii Consiliului de 
Stat.

ADEN - Noul premier 
despre semnificația 

recentelor schimbări interne
ADEN 27 (Agerpres). — Recenta schimbare survenită la Aden trebuie considerată ca instaurarea unei conduceri colective, a cărei sarcină principală o constituie realizarea unor schimbări profunde în viața internă a țării, a declarat noul premier sud- yemenit, Mohammed Aii Haithem. Printre măsurile ce urmează să fie în curînd aplicate, a arătat el, figurează îmbunătățirea sistemului reformei a- grare. Premierul sud-yemenit a precizat totodată că, pentru moment, nu este prevăzută trecerea la alte măsuri de naționalizare.

EE

Statul chilian va prelua minele

Spania și Gibraltar 
întrerupte

© REACȚIA LONDREIMADRID 27 (Agerpres). — In noaptea de joi spre vineri, guvernul spaniol a pus în aplicare hotărîrea de a întrerupe comunicațiile maritime dintre Spania și Gibraltar. Ferryboat-ul dintre Gibraltar și portul spaniol Algeciras a efectuat ultima cursă, trans- portînd 58 pasageri, majoritatea turiști străini. De acum înainte, singurele comunicații dintre Gibraltar și Spania constau în cursa aeriană, o dată pe săptămînă, a avioanelor companiei britanice BEA, care fac escală la Madrid, precum și legăturile telegrafice și telefonice.LONDRA. Intr-un „Aide-memoire" 
înmînat vineri de ministrul de ex
terne britanic, Michael Stewart, am
basadorului spaniol la Londra, se a- 
rată că guvernul britanic consideră 
că suspendarea „unilaterală și arbi
trară" a comunicațiilor maritime și 
terestre dintre Spania și Gibraltar 
încalcă regulile internaționale.

Textul se încheie totuși într-un ton 
conciliant, subliniindu-se că diferen
dul anglo-spaniol nu servește! inte
reselor nimănui și că autoritățile de 
la Londra sînt oricînd gata să înceapă 
tratative cu guvernul spaniol în inte
resul populației Gibraltarului, pentru 
găsirea unei soluții reciproc accep
tabile.

de cupru controlate 
de companii americaneSANTIAGO DE CHILE 27 (Agerpres). — Președintele statului Chile, Eduardo Frei, a anunțat într-o alocuțiune radio-televizată că guvernul va prelua începînd de la data de I ianuarie 1970 controlul asupra instalațiilor de la minele de cupru ale celor două filiale ale societății nord- americane „Anaconda", „Chile Exploration Co" și „Andes Cooper Mining Co". Valoarea acestor instalații se ridică la 200 milioane de dolari. Hotărîrea a fost luată în urma tratativelor începute la 21 mai a. c. între reprezentanții societății și cei ai guvernului chilian. Inițial se propusese ca guvernul chilian să cumpere pachetul majoritar de acțiuni al celor două filiale, propunere respinsă de „Anaconda". Potrivit agenției U.P.I., aceasta este cea mai importantă naționalizare negociată, realizată vreodată pe continentul latino-a- merican. Compania „Anaconda" este una dintre cele toare de cupru două treimi din din Chile.în baza hotărîrii guvernului chilian, statul va prelua zonele cuprifere de la Chuquicamata — cele mai

importantc zăcăminte de Ia suprafață din lume — precum și cele de la El Salvador, Potrerillos și La Exotica. (Urmare din pag. I)

mai mari producă- din lume, realizînd producția sa numai

ATENTAT ÎMPOTRIVA 
SEDIULUI UNEI SECȚII 

A P. C. ITALIAN
ROMA 27 — Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : La Roma a fost săvîrșit un nou 
atentat împotriva sediului uneia 
din secțiile Partidului Comunist 
Italian. Un grup de fasciști a a- 
tacat sediul secției P.C.I. din car
tierul Monteverdenuovo. Au fost 
răniți grav doi comuniști : Lino 
Zocchi, secretar al Asociației na
ționale a persoanelor persecutate 
de fascism, și Marco Marocchini, 
student. Exprimîndu-și protestul 
fată de acest atentat, numeroși lo
cuitori ai Romei au participat vi
neri la o manifestație de protest 
în cartierul Monteverdenuovo, care 
a fost inițiată de organizațiile lo
cale ale partidelor comunist, so
cialist, socialist al unității prole
tare și organizațiile sindicale și 
democratice ale oamenilor muncii.

agențiile de presă transmit
Puternice atacuri ale forțelor Pathet Lao.Toate contactele radio între importanta bază Muong Suoy a forțelor guvernamentale și restul Laosului, au fost întrerupte, transmite din Vientiane agenția France Presse. Pista de aterizare a fortăreței, care în ultimele zile a fost supusă unor atacuri continue din partea forțelor Pathet Lao, a devenit, de asemenea, inutilizabilă, astfel îneît baza este complet izolată. Forțele Pathet Lao au cucerit totodată avanpostul Phou Suong, situat la aproximativ 60 km vest de baza Muong Suoy, și la numai 6 km de autostrada Vientiane-Luang Prabang.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Ale- xei Kosîghin, l-a primit vineri pe vice- premierul și ministrul de interne irakian, Saleh Mahdi Ammash, conducătorul delegației guvernamentale economice a Irakului, care face o vizită la Moscova.Hotărârea Canadei privind retragerea majorității trapelor sale terestre staționate în Europa occidentală nu poate constitui obiectul unor negocieri, a reafirmat la Washington ministrul de externe al acestei țări, Mitchell Sharp, la o conferință de presă prilejuită de încheierea sesiunii de două zile a Comisiei americano- canadiene pentru probleme comerciale și economice.0 tentativă eșuată de a- sasînare a președintelui Seku Ture a avut loc în Gui' neea a confirmat oficial postul de radio Conakry, captat la Dakar. Atentatul împotriva președintelui Guineei, pus la cale de Keita Titiane, în vîrstă de 24 de ani, s-a produs în cursul zilei de marți. „Radio Conakry" a precizat că președintele Seku Ture nu a fost rănit.

Președintele Hondurasului, Oswaldo Lopez Arellano, a adresat un apel populației prfn care H cere sa se abțină de la orice acțiuni ostile și persecuții împotriva cetățenilor salva- dorieni care locuiesc în Honduras. El a anunțat cu acest prilej că a fost constituită o comisie de anchetă în legătură cu incidentele care s-au produs după meciurile de fotbal dintre reprezentativele celor două țări, a căror amploare a dus la o gravă înrăutățire a relațiilor dintre cele două țări. Relațiile diplomatice dintre Honduras și El Salvador au fost rupte, iar o comisie internațională a fost chemată la fața locului pentru a încerca aplanarea conflictului.

Trapele oinericono-sai- goneze continuă acțiunile agresive la frontierele Cam- hodgieif se arat:a mh-o notă a Ministerului Afacerilor Externe dată publicității la Pnom Penh. La 12 și 16 iunie avioane și elicoptere americane au violat spațiul aerian al Cambod- giei, au atacat cu rachete și au mitraliat localități cambodgiene. S-au semnalat morți și răniți în rîndurile populației civile.

„Cosmos-288" - un nou sa- telit artificial al Pămîntului — a fost lansat în Uniunea Sovietică. Aparatajul științific instalat la bord funcționează normal.

Cel de-al 11-lea Congres al Partidului Dsmocraî- CreStln s_a deschis vineri la „Palazzo del Congressi" din Roma. La dezbateri iau parte 679 de delegați, re- prezentînd aproximativ 1 700 000 de membri ai P.D.C. în ședința de vineri dimineață Congresul a ales organele de lucru. Pentru a conduce lucrările Congresului a fost desemnat Amintore Fanfani, președintele Senatului.

Guvernul grec a numit azi un nou președinte al Consiliului de Stat al Greciei, 'n ciuda refuzului lui Mihail Stassinopoulos de a-și prezenta demisia din această funcție, la cererea primului ministru. Postul de radio Atena a anunțat că noul președinte este Alexandras Dimitsas, fost membru al Consiliului de Stat. Conflictul intervenit între fostul președinte al Consiliului de Stat și premierul Ghiorghios Papadopoulos a izbucnit în urma anulării de către acest organism a hotărîrii de revocare a unui grup de 25 de magistrali, luată în luna mai 1968 de guvernul de la Atena.întrevedere V. Șandru - St. JedryChOWSkî. Ministrul adjunct al afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Vasile Șan- dru, aflat într-o vizită în R. P. Polonă, a avut joi o întrevedere cu St. Jedrychowski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul afacerilor externe al R. P. Polone. Discuția care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească. Au fost de față T. Petrescu, ambasadorul României la Varșovia, și J. Ocbeduszko, ambasadorul Poloniei la București.a 150 de ani de la nașterea lllî NiCOlae Bălcescu, 'a Inst;itutul ungar pentru relații culturale cu. străinătatea din Budapesta a avut loc vineri o conferință desfășurată sub auspiciile Comisiei ungare pentru UNESCO, ale Societății de științe istorice și Institutului de Istorie al Academiei de Științe ungare. Despre viața și activitatea revoluționară a lui Nicolae Bălcescu a conferențiat Csatari Daniel, candidat în științe istorice, cercetător principal la Institutul de Istorie al Academiei de Științe ungare, La conferință au participat Kishazi Odon, vicepreședinte al Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, și alte personalități.

Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, l-a primit pe Tran Buu Kiem, ministrul pentru problemele președinției al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, cu care a avut o convorbire cordială și prietenească, anunță agenția China Nouă.Iugoslavia și Singapore și-au reafirmat atașamentul față de principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și colaborării pe baza egalității în drepturi a tuturor țărilor și popoarelor și au subliniat necesitatea ca toate țările să participe în mod egal la rezolvarea problemelor internaționale, menționează comunicatul cu privire la convorbirile de la Belgrad dintre Mirko Tepavaț, secretar de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei, și Si- nathamby Rajaratnam, ministrul de externe al Singaporelui.Cu prilejul aniversării

Pentru a se putea face față sarcinilor tot mai complexe ale conducerii economiei s-a recurs la folosirea largă în acest domeniu a tehnicii electronice de calcul.Este vorba, în primul rînd, de dotarea marilor întreprinderi sau a grupurilor de întreprinderi mai mici cu computeri și cu așa-numita aparatură periferică necesară captării automate a informației primare și prelucrării ei — mașini de scris speciale, care pregătesc simultan documentele și benzile perforate, perforatoare simple, dispozitive pentru citirea informației înregistrate cu cerneală magnetică, etc. și, în al doilea rînd, de elaborarea programelor corespunzătoare. Sistemele automatizate de conducere pot prelua operațiunile de rutină pentru executarea cărora specialiștii și lucrătorii de birou sînt nevoiți să-și cheltuiască cea mai mare parte a timpului lor de lucru, oferind specialistului din aparatul de conducere posibilitatea de a presta o muncă creatoare, de a descoperi perspective noi, de a se ocupa cu transpunerea în practică a noilor idei. Chiar și aici creierii electronici îi pot veni în ajutor stabilind anticipat eficienta economică a aplicării în producție a acestor idei, oferind mai multe variante de rezolvare a unei sarcini, dintre care specialistul o va alege pe cea mai bună.Pentru automatizarea muncii de administrare se fac, în prezent, în Uniunea Sovietică eforturi susținute. Printre întreprinderile în care s-au introdus sisteme automatizate de conducere a producției au fost fabrica de mașini-unelte „Frezer" din Moscova și Fabrica de televizoare din Lvov.Cum lucrează un astfel de sistem ? Să ne oprim o clipă asupra celui de Ia fabrica de televizoare. Inima lui este computerul „Minsk-22“. Pentru a sugera volumul de muncă pe ca- re-1 execută, menționăm că programele pe baza cărora funcționează, numără 120 000 de instrucțiuni elementare și comenzi. El primește din secții informațiile referitoare la procesul de producție, le controlează exactitatea și dacă descoperă erori le trimite înapoi pentru o verificare suplimentară, rezolvă operativ toate problemele de planificare și evidentă ale producției, de analiză economică a activității întreprinderii, de aprovizionare ritmică a fiecărui loc de muncă cu materialele necesare, calculează salariul fiecărui muncitor în raport cu producția pe care a realizat-o etc. Computerul este legat la rîndul său prin teleimprimator cu panoul central de comandă al dispeceruluitransmite, la cerere, informații din cele pe care le păstrează sistematizate în „memoria" sa. Panoul este prevăzut, de asemenea, cu un ecran de televiziune, telefon și magnetofon, cu un tablou luminos care reflectă situația din toate sectoarele întreprinderii. Conducerea întreprinderii a devenit astfel mai operativă, eficacitatea activității ei a sporit considerabil. Informarea exactă și rapidă asupra desfășurării procesului de producție permite să se mențină un regim apropiat de cel optim, să se scurteze ciclul producției, să se folosească mai rațional utilajele, — toate acestea fără să crească numărul salariaților din aparatul administrativ, ci dimpotrivă.

principal, căruia îi

La începutul anului acesta, sisteme asemănătoare de conducere administrativă a producției, create tot pe baza mașinii de calcul „Mincv au fost introduse It bluri din Berdiansk ,■ ' . -structoare de mașii Pînă la sfîrșitul anui de sisteme vor înceț în întreprinderi ale e. . . mașini grele, de m: treprinderi electrote iramuri.Electronica rezolv de probleme ale con acelea Pe care le ri mai mari cu care unele procese sau i rametrilor care treb multan și care solii maximă a operatori tîmplă în industria c getică, în transporte : . . .alte sectoare. în pre2 energetice din țară s' ■ teme automatizate de asigură conducerea optim și eu rând; Alte șase asemene fi introduse în cent . acest an. La termoc .21 de lingă Moscova, automatizarea complexă a fost încheiată. Cele șase blocuri ale centralei, capabile să încălzească și să lumineze un oraș cu un milion de locuitori, sînt conduse cu ajutorul a trei sisteme electronice doar de Pupitrele lor cinci ori mai nuite. Numai lului economisit într-un an se ridică la peste o jumătate de milion de ruble. în plus, a crescut siguranța în exploatarea blocurilor energetice si a tuturor agregatelor ; a crescut, de asemenea, durata lor de funcționare.Zi și noapte, gonesc pe căile ferate ale Uniunii Sovietice mii de trenuri, sute de mii de vagoane transportă cărbune, minereuri, ciment, petrei, mașini, cherestea, mii de alte materiale de tot felul. Este, desigur, firească strădania celor care dirijează transportul feroviar de a găsi cele mai scurte și mai rapide căi de livrare a mărfurilor către beneficiar, de folosire la maximum a puterii de tracțiune a locomotivelor, de exploatare rațională a vagoanelor și a liniilor. de scurtare la .maximum a staționărilor. La rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică a- plicarea largă în transportul feroviar al U.R.S.S., a mijloacelor și metodelor cibernetice lucrează în prezent o serie de colective științifice. Se și află în curs de experimentare cîteva sisteme de conducere a unor procese specifice transporturilor. Astfel, la Moscova și Leningrad, se va aplica, în curînd, un sistem automat de rezervare a biletelor. Mașinile de calcul vor păstra, în „memoria" lor. datele referitoare la toate locurile din trenurile care pleacă din gările celor două orașe. Pasagerul își va putea cumpăra biletul de la oricare casă din oraș sau din suburbii, care va fi dotată cu un aparat special legat de Centrul de calcul. La cîteva secunde după ce a apăsat pe clapa aparatului, pasagerul va primi biletul. Aparatul va căuta singur locul liber din trenul. respectiv și îl va imprima pe bilet.Sistemele automatizate de conducere. bazate pe folosirea mașinilor electronice de calcul, pătrund în prezent în numeroase ramuri ale economiei sovietice, contribuind la modernizarea și ridicarea ei la un nivel tehnic tot mai înalt, la accelerarea construirii bazei tehnico-mate- riale a comunismului.

către trei operatori, de comandă sînt de mici decît cele obiș- valoarea combustibi-
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