
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Xnul XXXVIII Nr. 8112 Marți 1 iulie 1969 6 PAGINI —30 BANI

ÎFI ZIARUL
I

® O valorous 
vă privind 
terenurilor î

® Puncte de vedere: 
Profunzimea clarității

® Efortul, lupta, dărui
rea — atribute ale tra
diției noastre științifice

uiuliu UiiaauuuuiiuB ui

Hegatuîui Mari
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sadorul extraordinar și plenipo

tențiar al : ■ 
publica So< 
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I

tehnică ; țelurile vizează înaint' valorificarea bogățiilor nat. gaze, debit straturi salifere). cit mai larg.evan, produse — puse stării economiei, furnizor de străinătății, statul nostru concepție științifică

după felul metamorfozelor care au loc în cetate ; mina, retortele, avuția metaliferă, aurul alb, fluxul cerealier, peisajul cu sonde, frenezia moleculară, sînt forțe-sinibol care transferă așezărilor un timbru, un glas, o pecete, pe care trebuie să le recunoști dintr-o sută, să ții cont de ele. Tot așa cum apa, focul, aerul, soarele erau pentru gîn- ditorii antichității categorii de apreciere în judecățile lor filozofice, noile simboluri disting șl per-

care a cunoscut și reversul medaliei ? ! Pribe- giții de altădată devin. în condiții schimbate, forțe active ale acestei înstă- pîniri de mare generozitate pe care o realizează socialismul. Forța magnetică principală este tentația industriei, cu trambulinele sale de altitudine și fascinant o- rizont, pe care, în chip explicabil, o încearcă multi, foarte multi. E poate, la ora actuală, recep- tacolul cu cea mal mare putere de absorbție so-

SE ÎNTORC ARGEȘE
NII ACASĂ !, e vestea pe care o isc sub zodia 
Paralelei ajunsă la mijlocul longitudinal al țării, în cîmpia cu balade, pe 
Argeș în jos, pe un mal 
frumos... Se consumă aici, sub raport social si istoric, un proces realmente senzațional.In spațiul trecutelor scrieri pe care mi le sugeraseră aceste teritorii a- ride și, deseori, neprietenoase. cu oameni amenințați de spectrul foamei și aruncați dezrădăcinării, mă mîhneam nu o dată de răul acela foarte rău care era în trecut pribe
gia în masă. Memoria locului a înregistrat numai în deceniile trei și patru ale acestui veac o dez
legare de vatră de proporții colosale : circa o treime din argeșeni, o populație masivă care s-a aruncat pribegiei, mi- grînd ca nisipurile în cele patru puncte cardinale ale tării, în căutare de pîine, de loc mai prietenos sub soare. Ce sentiment descumpănitor e desprinderea de locul tău ! Cît de mult se sul’ ția, în bătaia acestui vi col social, vatra munf nească atit de bogată virtuți și valori fum mentale !Are loc acum fenoi 
nul invers ; se întorc geșenii acasă. Ce-i cl mă ? Ce-i aduce și duce ? Ce arșiță și ct poartă în sîn acești merii care, după dt și decenii peregrinai vin la vatră ? Sentin nostalgic, cu mistui lui sete, este — știr — un mobil impor' acestei reașezări j leagul natal ; dar gurul. I se adaug? tul, cu masive ir de ordin materi- facerea economic tor zone vitreg! altcineva să fie tat în infuzia ■ zatie decît toci--.

diametra din trecut de paupe. materii prime Partidul și afirmă O . . . “> înfavoarea acestei schimbări radicale; spiritul Tezelor și orizonturile care apar din Directivele partidului au darul de a reliefa pe suprafața unei noi șl îndelungate perioade forma cristalizată a acestei concepții, structura el imitară, felu] ascensiunii în ani si în trepte evolutive, paleta bogată în soluții originale, curajul înaintării pe un drum In care pionieratul și experiența sînt frați siamezi, au vîrstă egală, merg paralel, se dobîndesc într-o sincronie perfectă. Tocmai în asta constau valoarea și condiția specifică ale efortului românesc. Tocmai In asta constau fervoarea șl spiritul activ, creator, cu care . • --Jotp documente-

Partidul Reportaj de POP Simion

viitoruluiitregii activități economice!
carea la un nivel mai înalt
Toate eforturile pentru

Rodica IULIAN

Repere pe calea
spre securitatea

europeanăRELAȚIILE

rința organizației de partid de la Uzinele „Vulcan 
din Capitals

1..

:an“ — una din cele mai vechi bucureștene. „Vulcan" — ■ție imprimată pe o diversi- produse realizate la un înalt ; ehnic, produse cu pondere intă în echipamentul centra- rmice sau întîlnite în cîmpu- tractlei petroliere. „Vulcan" e ce evocă vechi tradiții de îvoluționară ale clasei noas- îcitoare. preluate și dezvol- un colectiv cunoscut prin , priceperea și abnegația cu ntribuie la dezvoltarea eco- a țării, la desăvîrșirea operei trucție socialistă în România, rința organizației de partid consacrată dezbaterii Tezelor ctului de Directive ale Con- al X-lea al P.C.R., a prile- •>it . .ternică manifestare de încre- . atașament față de politicași externă a partidului, pusă a înfloririi patriei socialiste, lei cauzei păcii și socialismu-■ . .11u me.cum a intrat în practica■ al nostru — a spus tov. Ione, secretarul comitetului de paxtiu din uzină — conducerea de partid sintetizează în documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea concluziile care decurg din experiența construcției socialiste și, des- cifrînd cu clarviziune cerințele dezvoltării în perspectivă a economiei naționale, a întregii societăți, stabilește direcțiile de urmat, măsurile menite, să asigure progresul multilateral al tării în noua perioadă istorică. Sînt întru totul de acord eu prevederile din Teze și dm proiectul de Directive, care pun în fata industriei sarcina dezvoltării în continuare cu precădere a producției mijloacelor de producție, pentru a se crea condiții în vederea reproducției socialiste lărgite și înzestrării tuturor ramurilor economice cu tehnică modernă, dezvoltării rapide a întregii economii naționale. Datoria noastră, a celor ce lucrăm în această mare uzină producătoare de u-

tilaj energetic din țară, este de a ne concentra eforturile pentru a valorifica la maximum toate rezervele materiale și umane de care dispunem, lichidînd neajunsurile în organizarea producției și a muncii. Va trebui să găsim soluții eficiente pentru utilizarea cît mal completă a mașinilor unelte și a timpului de lucru, sporirea productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic al producției, în scopul de a determina creșterea eficientei întregii activități economice, menționată ca unul din obiectivele esențiale în documentele pentru congres.După ce a relevat că prevederile proiectului de Directive realizează conexiunea dintre cerințele prezentului și ale viitorului; constituind. în același timp, o concretizare elocventă a spiritului științific al politicii economice a partidului nostru, ing. Mihai Grosu s-a referit la necesitatea utilizării complete a capacităților de producție și a forței de muncă. „Tn scopul creșterii productivității muncii •— a spus vorbitorul — cred că ar putea fi luată în considerație posibilitatea adîncirii diviziunii muncii în cadrul uzinelor producătoare de agregate energetice și subansamble; o organizare similară — prin specializarea unor secții producătoare de anumite tipuri de utilaje — ar putea fi aplicată la scara uzinelor, ca o condiție a îmbunătățirii fluxului tehnologic în adîncime".— Din ansamblul de măsuri cuprinse în proiectul de Directive, vreau să subliniez în mod deosebit importanta celor destinate să ducă la promovarea progresului tehnic, la aplicarea mai largă în practica economică a cuceririlor științei si tehnicii moderne — arăta tov. Mircea 
Ionesctt, muncitor de înaltă calificare. Pentru uzina noastră —

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a ni-a)
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Telegramă
Excelenței sale ROLAND MICHENER

Guvernator general al Canadei
■ V OTTAWA

Cu ocazia’sărbătoririi zilei naționale a Canadei, vă transmit, Ex
celență, în numele meu și al poporului român, felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate pentru dumneavoastră personal, de pace și prosperitate 
pentru poporul canadian.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

iw dă certitudinea

Țara întreaga uezbate — așa s-ar putea caracteriza în cuvinte puține atmosfera acestor zile premergătoare Congresului al • X-leșț al partidului nostru comunist. Tn sfertul de secol care a trecut și al cărui jubileu eliberator îl vom sărbători în același fierbinte august, noi am fost martorii unui greu urcuș, dar al unui urcuș sigur, treaptă cu treaptă, spre țelul atins azi și mai sus înălțat pentru mîine.Tezele Comitetului Central conțin dubla semnificație, de bilanț și deschidere de perspectivă, de raport și de programare grandioasă a viitorului. Gîndi- rea metodică și creatoare mar- xist-leninistă, care stă la baza elaborării Tezelor, este chezășia

adevarului zilelor noastre și al zilelor generațiilor următoare. Contemporani edificării socialismului, am trăit, am verificat în fața ochilor și în... noi-înșine,, acea victorie pe care o reușește spiritul omenesc, cînd e în strîn- să legătură cu fapte și e tradus’ în faptă.Sub semnul și din impulsul acestei gîndiri politice, am văzut schimbîndu-se chipul țării, de la an la an. Ne-am edificat o industrie care oferă pieței interne bunuri materiale odinioară importate și, mai mult, o industrie care exportă. acum prestigiul tehnicii românești.
(Continuare în pag. a IV-a)

cială și, negreșit, realitatea care azvîrle cele mai întinse, mal frumoase și mai sigure punți în zonele viitorului. Migrația înspre acest curcubeu are o solidă motivație politică și social-psihologică.
sonifică, devin semne heraldice care se gravează tot mai durabil în emblema așezărilor urbane. E firesc să fie așa ; universul material al lumii moderne se diversifică., elementele suie tot mai copleșitor în personalitatea orașelor, civilizația a- cestul ev se exprimă concentrat prin geniul omu- iuca fertil

în județele din sudul și vestul țării se lucrează Intens Ia recoltatul orzului. în întreprinderile agritoie de «iot a 
fost strînsâ râcofta de pe circa 8 00Q ha, iar în cooperativele agricole — de pe aproape 19 000 hectare. Fotogra

fia redă un aspect din timpul recoltatului la ferma Ștefănești alA.S. Afumați, județul Ilfov

în iudetele din sudul și vestul țârii se lucrează Intens Ia recoltatul orzului. în întreprinderile agritoie de «lat a 
fost strînsă recolta de pe Circa 8 00Q ha, iar în cooperativele agricole ---------- ionnn

fia redă un ' " * ' • * *-■

___ _ ________ _____ ___ treprinaerile agritole de «tot a 
>e Circa 8 00Q ha, iar în cooperativele agricole — de pe aproape 19 000 hectare. Fotogra- 
aspect din timpul recoltatului la ferma Ștefănești alA.S. Afumați, județul Ilfov

„labfaoF agremart
în urmă cu vreo două luni, ziarul nostru punea în discuție o problemă de interes public : organizarea comerțului la locurile de agrement. între altele, reproșam atunci diverselor organisme comerciale lipsa de respect față de cetățeanul „evadat" din oraș spre locurile de recreare și distracție. Mai exact, unele locuri nu erau încă puse la dispoziția publicului, altele erau prost aprovizionate ș.a.m.d. Au fost luate măsurile cuvenite ? întru- cît pe- adresa redacției sosesc scrisori în care ni se semnalează existența în continuare a unor aspecte puțin agreabile la locurile de... agrement, iată-ne din nou pe oîteva trasee turistice.Primul popas : ștrandul Cernica. Localul, purtînd același nume, e așezat sub geana unui zăvoi tînăr. Dar cum arată de fapt „ștrandul" Cernica ? E ca o „șură" uriașă, foarte asemănătoare cu o căciulă trasă bine pe sprîncene. Sub streșinile șurii și în pîntecul ei sînt rînduite mesele. Mai la o parte, dincolo de gardul din nuiele care încon-

joară curtea, e ștrandul : un colț de mare în miniatură.E deci rîndul comerțului să intre în... acțiune IPunem o întrebare șefului de complex comercial :— Ce oferă consumatorilor localul?Ni se răspunde tot prln- tr-o întrebare :

lui. Fiecare oraș are parcuri, lacuri, grădini. Iar mititei și citro se găsesc mai la fiecare colț de stradă. Nu găsiți cu cale că un local de alimentație publică situat la depărtare de oraș — pentru a atrage, pentru a ieși din anonimat — este neapărat necesar să 
se remarce prin ceva ?

La două luni după publicarea articolului 
„La locurile de agrement — situații 

puțin agreabile'1

— N-ați văzut vitrina ? Oferim clienților noștri tot felul de preparate : fripturi, mititei, cîrnăciori... Pe urmă răcoritoare : bere, pepsi, citro. Avem de toate.Așa este. Localul are, în aparență, de toate. Dar l-am mai întrebat pe șeful de unitate :— în definitiv, orășenii dispun de locuri de recrea-

— Oh ! — v-am înțeles ideea. Firește cS fiecare local — mai cu seamă cele situate în locurile de agrement — trebuie să-și creeze o personalitate proprie, să constituie un punct de atracție. Ei bine, 
îl avem și noi pe al nos
tru.

— ?— Servim consumatorilor pui în... laț!

nu cunosc și nici n-am auzit de un asemenea preparat.— Nici nu aveați de unde să știți, ne scuză gazda. E vorba de o premieră culinară pe țară.— Credeam că se consumă serios — apreciem noi. La care gazda ridică din sprîncene a mirare : „Cum ■ o să se consume, dacă instalația de preparare nu e încă gata ? Peste 2—3 săp- tămîni încolo.Am apreciat, la timpul său, inițiativa I.A.P.L. „Se- garcea" de a amenaja și organiza un loc de agrement la Cernica. Dar ne este imposibil să înțelegem de ce lucrările în ansamblu nu sa mai termină o dată, de ce vinul casei lipsește, de ce apariția spe- săse-cialității culinare pare fie legată de... sfîrșitul zonului estival....Snagov-sat. Chiar zilele mai puțin senine călduroase, complexul
Gheorgho GRAURE

înco-

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni la amiază în vizită pro
tocolară de prezentare pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten-

țiar al Republicii Populare Chinez» 
la București, Cian Hai-fun.

La primire, care a decurs într-® 
atmosferă cordială, a luat parte Vi
sile Gliga, adjunct al ministrului a* 
facerilor externe. (Agerpres)

Interviu cu prof» dr. Jacques FREYMOND 
directorul Institutului universitar de înalte studii internațional» 

din Geneva

Personalitate marcantă a vieții științifice elvețiene, btorlo, reputat 
specialist in domeniul relațiilor internaționale, prof. dr. Jacquea 
Freymond conduce de mai mulți ani Institutul universitar de înalte 
studii internaționale din Geneva. Vizitînd în mai multe rindurl țara 
noastră, prof. Freymond a participat, în aceste zile, la colocviul pri
vind cooperarea și securitatea europeană organizat de Asociația de 
Drept Internațional și Relații Internaționale din România. Domni* 
sa a acordat un interviu „Scînteii".— Colocviul la care ați luat 

parte a dezbătut, după cum știm, 
probleme de maximă actualitate, 
care preocupă în mare măsură 
toate statele continentului nos
tru. Ce mijloace credeți că sînt 
mai adecvate pentru realizarea 
securității europene și, în acest 
cadru, cum priviți propunerea 
referitoare la organizarea unei 
conferințe a statelor europene ?— în ultimul timp, pe continentul nostru au fost lansate numeroase inițiative privind cooperarea și securitatea europeană. Dintre acestea ideea organizării unei conferințe europene cuprinsă în Apelul de la Budapesta mi se pare excelentă și o tvaFwziriî r»a "Dory—

tru prima dată există, cred, posibil» litatea reală de a transforma, destin* derea din ceva relativ. In ceva trainic, de a realiza, prin eforturi cb? muhe, pacea și securitatea conțineți» tulul. După părerea mea, tree buie încurajate inițiativele da cooperare constructivă da toate tendințele, de la toate statele Europei și sub toate formele pozitive. Cooperarea duce la securitate, fii orice caz favorizează crearea unis climat de securitate capabil să faciliteze soluționarea problemelor asupra cărora nu e-a ajun» Încă ta BU

Radu BOGDAN



PAGINA z SClNTEIA - marți 1 iulie 1969

9

CONGRES
AL POR

I

Irespectarea legilor — remarcă N 
GHEORGIIE PlRVU, președintele , ■? comisiei de judecată de la între- prinderea integrată de lînă din- '< £leplin te+ . j b dezvoltă- , Ș

rnnstiin- ■ Si

pe temelia trainică a legii
„0 DEOSEBITĂ ATENȚIE SE VA ACORDĂ ÎN CONTINUARE ÎNTĂ

RIRII LEGALITĂȚII SOCIALISTE, RESPECTĂRII NEABĂTUTE A LEGILOR 
ATÎT DE CĂTRE ORGANELE DE STAT SI OBȘTEȘTI, CÎT SI DE CĂTRE 
FIECARE CETĂȚEAN — ACEASTA FIIND 0 CONDIȚIE FUNDAMENTALĂ 
A ÎNTĂRIRII STATULUI, A CIMENTĂRII LEGĂTURILOR SALE CU MASELE 
POPORULUI. PARTIDUL VA URMĂRI CU CONSECVENTĂ ÎNLĂTURAREA 
ORICĂROR MANIFESTĂRI VOLUNTARISTE, A ABUZURILOR ȘI ILEGALI
TĂȚILOR, REGLEMENTAREA STRICTĂ A ACTIVITĂȚII ÎN TOATE COM
PARTIMENTELE VIEȚII SOCIALE PE TEMELIA LEGILOR, PENTRU CA NI
MENI SĂ NU POATĂ ÎNTREPRINDE ACȚIUNI DĂUNĂTOARE SOCIETĂȚII, 
INTERESELOR CETĂȚENILOR, FĂRĂ A SUFERI RIGORILE LEGII, PENTRU 
CA FIECARE CETĂȚEAN SĂ SE BUCURE NESTINGHERIT DE DREPTURILE 
ȘI LIBERTĂȚILE GARANTATE DE CONSTITUȚIE".

(Din Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al Partidului}

1Perfecționarea și întărirea continuă a legalității socialiste reprezintă o necesitate obiectivă ce derivă din însăși esența și țelurile fundamentale ale orînduirii noastre. Pentru că, după cum se știe, ca element al suprastructurii, dreptul este generat de baza economică și trebuie să contribuie la a- părarea și întărirea acesteia. Or, a- eest rol important presupune perfecționarea, punerea în concordanță a suprastructurii juridice cu dezvoltarea continuă a structurii e- conomice și social-politice a țării. Numai astfel își poate îndeplini dreptul menirea sa de a ajuta la formarea, dezvoltarea și apărarea orînduirii socialiste, în toate sferele relațiilor social-economice, politice, morale, de familie etc., și de a împiedica, totodată, tot ceea ce este în contradicție cu interesele societății socialiste, ale cetățeanului.Este meritul conducerii partidului nostru de a fi inițiat, după Congresul al ÎX-ÎCâ, un ansamblu de măsuri. pțntru întărirea' legali-

cînd se consideră că prin aceste hotărîri s-a adus o încălcare e- sențială legii sau că ele sînt vădit netemeinice. în același scop al întăririi legalității, al ocrotirii intereselor statului și drepturilor cetățenilor, în sectorul justiției au fost luate și alte măsuri importante cum sînt : organizarea completelor de judecată formate din doi judecători de profesie, în loc de unul, pentru judecarea pricinilor în prima instanță, deplasarea competenței de judecată a proceselor mai complexe spre instanțele superioare — tribunalele județene și Tribunalul Suprem — învestirea președinților tribunalelor județene cu dreptul de a verifica respectarea legalității la locurile de deținere. Printr-o lege specială, adop

de vastă amploare și înaltă tehnicitate. Noul cod civil al Republicii Socialiste România va reprezenta o operă legislativă unitară, care va reflecta relațiile de producție noi, socialiste, din țara noastră. El va stabili regimul juridic al proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție sub cele două forme ale sale — de stat și cooperatistă, precum și al proprietății personale ; va reglementa dreptul de administrare directă și celelalte drepturi reale, materia obligațiilor în general și a diferitelor feluri de contracte, precum și celelalte raporturi patrimoniale dintre organizațiile socialiste, dintre persoanele fizice ; va reglementa dreptul privind creația intelectuală, dreptul succesoral, precum și alte instituții

consecvență a principiilor dreptului socialist, creînd condițiile materiale pentru înfăptuirea unuia dintre cele mai înalte idealuri ale justiției socialiste și anume acela ca împărțirea dreptății să se facă într-o deplină concordanță cu interesele societății și ale membrilor ei. în anii care au urmat după Congresul al IX-lea s-a creat un cadru juridic menit să asigure — așa cum în repetate rînduri a subliniat conducerea partidului — respectarea în aceeași măsură a intereselor statului și ale cetățenilor, neadmițînd nici o știrbire a acestora. Un asemenea cadru juridic creează pentru instanțele noastre de judecată obligația de a asigura desfășurarea oricărui proces în condiții de perfectă obiectivitate și echitate. Putem spune că, astăzi, cetățeanul dispune, într-adevăr, de toate garanțiile pentru ca interesele Iui să nu fie sacrificate, chiar lucru se face în dauna tuții de stat cu care el litigiu.Trebuie să spunem timp că reglementările juridice care au permis așezarea fermă pe un picior de deplină egalitate a drepturilor cetățeanului cu interesele statului oferă totodată o protecție tot atît de eficientă și a acestora din urmă. în litigiile în care se dă cîștig de cauză cetățeanului în dauna unei instituții sînt puse în mișcare toate acele prevederi legale menite să asigure tragerea la răspundere a angajaților vinovați și recuperarea prejudiciilor materiale pricinuite de ei.Sensul fundamental al noilor acte legislative după care lucrează instanțele noastre de judecată se concentrează în ideea că cetățeanul va cîștiga cu siguranță dreptatea cînd aceasta este de partea lui. Lucru esențial dacă avem în vedere că, în practica nu prea îndepărtată, acest ment major al justiției deauna era realizat. în unor organe de justiție lipsuri în ce privește adevărului și corecta aplicare a

țește pe un cetățean, ea își știrbește nu numai autoritatea proprie, ci viciază însăși esența legii, îl poate determina pe cel nedreptățit să creadă că rînduielile sînt strîmbe și nu judecata propriu-zisă. De a- ceea instanțele, prin întreaga lor activitate, trebuie să îndeplinească o operă cu largi rezonanțe civice ; împărțind dreptatea în fiecare caz în parte, ele au datoria să sporească sentimentul de încredere al cetățeanului în forța vie a legii-, ca scut care apără interesele generale ale societății.
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dacă acest unei insti- se află înîn același

comanda- nu întot- actlvitatea mal apar stabilirea

în contextul preocupărilor actuale din țara noastră pentru întărirea legalității socialiste, factorul determinant este, fără îndoială, respectul țață de lege, manifestat de către toate organele de stat și obștești, de către fiecare cetățean. Așa cum se a- rată în Teze, acesta este pilonul de granit pe care se sprijină, în ultimă instanță, întărirea statului, adînci- rea democrației socialiste. Pentru că respectarea legilor corespunde intereselor vitale ale statului, ale fiecărui cetățean, iar orînduirea noastră socialistă creează garanțiile necesare descoperirii și înlăturării ilegalităților, sancționării lor și luării măsurilor profilactice corespunzătoare. Practica demonstrează că tocmai un asemenea respect, intransigența față de orice încălcare a legii au dus la crearea unui climat de siguranță, de încredere a cetățenilor în organele statului, la formarea unei atitudini generale de combatere a oricărei încălcări a legilor, a hotărîrilor de partid și de stat, a actelor de voluntarism, la prevenirea unor asemenea manifestări. Este de la sine înțeles că în statul nostru socialist a apăra drepturile cetățeanului înseamnă, practic, a apăra interesele statului și invers, deoarece

Ș ... .............. ................
5; , tlfiî soctSL’SÎe, pentru așezaretl întregii vieți sociale pe principiile” ,, profund” democratice ale orînduirii noastre. „Legile țării noastre — releva tovarășul Nicolae Ceaușescu — exprimă voința și interesele întregului popor, servesc înfloririi patriei, bunăstării celor ce muncesc, asigură manifestarea liberă a aptitudinilor și capacităților cetățenilor in viața politică, economică 

și social-culturală".Trăsătura fundamentală a întregii activități de legiferare ce a urmat după Congresul al IX-lea o constituie, firește, apărarea orînduirii noastre socialiste, întărirea statului, dezvoltarea proprietății socialiste, a relațiilor și normelor de conviețuire, specifice conștiinței și moralei comuniste, a libertăților cetățenești.Caracteristica esențială a măsurilor legislative din ultimul timp derivă din țelul lor principal, menționat deja mai sus : reglementarea strictă a activității în toate compartimentele vieții sociale pe temelia legilor. Putem spune că, în țara noastră, în perioada care 
a trecut de la Congresul al IX-lea, au fost elaborate reglementări menite să asigure ca nici o persoană să nu poată întreprinde acțiuni dăunătoare societății sau semenilor săi fără a suferi rigorile legii, ca fiecare cetățean să-și poată exercita totalitatea drepturilor și libertăților sale garantate prin noua Constituție.După cum se știe, au fost adoptate o serie de legi și hotărîri de mare însemnătate pentru organizarea pe principii profund democratice a conducerii șl desfășurării activității economice, în domeniul salarizării, învățămîntului, ocrotirii sănătății și consolidării familiei ș.a.m.d., care, în ultimă a- naliză, reprezintă o îmbinare armonioasă și corespund pe deplin intereselor statului și ale tuturor cetățenilor.Un capitol aparte îl ocupă reglementările legislative, pe baza cărora s-a îmbunătățit activitatea organului suprem al puterii — Marea Adunare Națională, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, au sporit atribuțiile și autonomia funcțională a consiliilor populare. Totodată au fost ( luate măsuri privind respectarea strictă a legalității în activitatea unor organe de stat, cum sînt secu- ( ritatea, miliția, procuratura, justiția- 1O deosebită însemnătate au avut, în contextul general al acestor pre- , ocupări, aprobarea de_ către Marea Adunare Națională — după o amplă dezbatere publică — a noului cod penal, precum și a codului de procedură penală, care au devenit puternice instrumente de întărire a legalității, de prevenire a abuzurilor, de garantare și apărare a libertăților și drepturilor cetățenești, a întregii noastre ordini de drept.Pentru îmbunătățirea calității activității de judecată, în noua lege de organizare judecătorească, s-a prevăzut ca judecătorii de la tribunalele județene și de la judecătorii, precum și președinții tribunalelor județene să fie aleși de consiliile populare județene la propunerea ministrului justiției, realizîndu-se astfel, pentru prima oară în țara noastră, principiul eligibilității judecătorilor. Tot în acest cadru am putea menționa și dreptul acordat ministrului justiției de a declara recurs extraordinar împotriva hotărîrilor judecătorești definitive,
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de instanță, pe care procurorul le consideră nelegale. Procurorul este singurul organ care poate pune în mișcare acțiunea penală și poate să dispună trimiterea în judecată.Pentru apărarea mai eficientă a libertății persoanei, noul cod de procedură penală, reglementînd măsurile restrictive șl privative de libertate ce se pot lua față de făptuitor, instituie garanții temeinice în acest scop. Astfel, s-a prevăzut că măsura reținerii sau arestării preventive se poate lua numai în anumite cazuri stabilite de lege și numai dacă există probe temeinice că cel care urmează să fie reținut sau arestat a săvîrșit o faptă prevăzută de legea penală.în afară de sarcinile ce revin procurorului în efectuarea și supravegherea urmăririi penale, noua lege pentru organizarea și funcționarea procuraturii stabilește pentru organele acesteia atribuția de a supraveghea respectarea legii în activitatea organelor de executare a hotărîrilor judecătorești penale și a organelor de la locurile de executare a pedepselor, atribuția de a veghea la respectarea legii în cauzele de orice fel ce se judecă la instanțele judecătorești și dă o nouă reglementare activității procurorului cu privire la asigurarea respectării legii in administrație și economie.Expresie a voinței întregului popor, legile și celelalte acte normative elaborate pe baza și în aplicarea lor, reglementează activitatea organelor de stat, organizațiilor economice și trebuie plinirii pentru îmbunătățirea activității de conducere a societății, reglementează conduita oamenilor, stabilesc drepturile fundamentale ale cetățenilor. Respectul față de lege este astfel condiția esențială a dezvoltării societății noastre, a întăririi statului, a adîncirii democrației socialiste, a creșterii stării materiale și spirituale țățenilor.Dispunem astăzi de un nai juridic complex care să asigure combaterea eficientă a încălcării legii și. desigur, pentru a-și îndeplini cît mai bine acest rol, el va fi perfecționat în continuare. Paralel cu aceasta însă, factorii care pot îngusta și închide terenul ilegalității constau în realizarea de către toate organele de stat și organizațiile obștești a atribuțiilor ce le revin în cît mai bune condiții, în grija pe care toți cetățenii o vor arăta față de stricta respectare a dispozițiilor legii.

obștești, prevăd regulile ce respectate în vederea inde- sarcinilor ce le revin continuă a

te organele de stat și organizațiile de masă, cu toți factorii de influențare, obștească. Astfel își va putea spori aportul la apărarea intereselor statului, ale tuturor oamenilor muncii. în sfîrșit, aș vrea să spun că o atenție deosebită va trebui să acordăm acțiunii de educație civică, cultivării în rîndul populației a respectului pentru legile statului, a a- titudinii înaintate în societate.
In continuare, ne adresăm tova

rășului GHEORGIIE VASU, mem
bru în colegiul de avocați al jude
țului Cluj, care aduce în discuție 
încă o componentă a cercului pro
tector al dreptății.— Legea creează condiții pentru exercitarea dreptului de apărare și-l garantează în mod efectiv în tot cursul procesului penal, atît în faza de urmărire cît și în cea de judecată. Mai mult, în anumite cazuri (cînd e vorba de minori, militari în termen sau persoană arestată) asistența juridică este asigurată din oficiu. Pentru orice nerespectare a dreptului de apărare există posibilitatea de a sesiza procuratura care supraveghează activitatea de cercetare, iar aceasta are obligația ca în termen de 20 de zile să comunice petiționarului modul de rezolvare.în lumina prevederilor cuprinse în Teze pe linia întăririi în continuare a legalității socialiste crește și rolul social al avocatului. El trebuie să vadă dincolo de cauza imediată pe care o apără interesul general care se constituie ca un criteriu permanent al societății noastre/— La drept vorbind, aceasta este una dintre cerințele cele mai stringente de la care trebuie să pornească întreaga activitate pentru respectarea legilor — remarcă
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tată în 1967, a fost lărgită competența instanțelor judecătorești de a verifica legalitatea actelor administrative, iar printr-o altă reglementare s-au creat condiții pentru îmbunătățirea rezolvării cererilor, sugestiilor și reclamațiilor cetățenilor.După cum se subliniază, pe bună dreptate, în Teze „Dezvoltarea democrației socialiste presupune creșterea responsabilității sociale a fiecărui cetățean, a conștiinței îndatoririi de a acționa în virtutea imperativelor supreme ale societății, ale națiunii noastre socialiste. în a- ceasta își găsește expresia ideea marxist-leninistă potrivit căreia libertatea reprezintă necesitatea înțeleasă". Pentru că democrația și libertatea sînt de neconceput fără disciplină, fără respectarea legilor de către toți cetățenii. Egală pentru toți, legea în statul socialist ocrotește drepturile și libertățile fiecăruia, cît și interesele comune. încălcarea legii înseamnă încălcarea intereselor întregului popor.Prin reglementarea strictă a activității în toate compartimentele vieții sociale pe temelia legilor, și în viitor se va urmări cu consecvență înlăturarea oricăror manifestări voluntariste, a abuzurilor și ilegalităților, a oricărei încălcări a politicii partidului și statului. în acest sens putem menționa că, în afară de îmbunătățirea legislației în diferite sectoare de activitate, în prezent se lucrează la definitivarea anteproiectelor codului civil și codului de procedură civilă, lucrări

juridice. Noul cod de procedură civilă va consacra principiile fundamentale și va stabili normele procesului civil socialist, menite să a- sigure in toate cazurile o judecată dreaptă și nepărtinitoare. De asemenea, se lucrează la îmbunătățirea Codului familiei, în scopul întăririi relațiilor de familie și o- crotirii intereselor copilului ; participăm, totodată, la elaborarea proiectului noului cod al muncii.Judecătorii și întregul personal al organelor justiției nu-și vor precupeți nici în viitor eforturile pentru a apăra, așa cum prevede Constituția, orînduirea socialistă și drepturile persoanelor, pentru întărirea legalității socialiste, contribuind astfel la înfăptuirea politicii partidului nostru, la ridicarea pe o treaptă și mai înaltă și a întregii noastre cialiste, la progresul a democrației orînduiri so- României.

Măsurile promovate din inițiativa conducerii partidului în perioada de după Congresul al IX-lea au redat legii puterea deplină de a prezida opera de înfăptuire a dreptății. Pentru instanțele chemate să înfăptuiască dreptatea, actele normative elaborate în ultimii ani nu puteau deci să aibă numai valoarea unui instrument perfecționat de lucru, ci ele au pus pe cei ce activează pe tărîmul justiției în situația de a adopta o modalitate nouă de îndeplinire a sarcinilor, prin prisma aplicării cu fermitate și

legii, care se răsfrîng negativ în opera de înfăptuire a dreptății, de apărare a intereselor sociale. Desigur, erorile judiciare pot și trebuie să fie corectate pe filiera ierarhiei instanțelor de judecată. Tocmai a- cestui scop îi servesc și unele îmbunătățiri aduse legislației, printre care cele ce fixează cadrul în care se exercită controlul generai asupra activității organelor de judecată, cele referitoare la lărgirea competențelor Tribunalului Suprem în judecarea recursurilor ordinare în cauzele cele mai importante. la asigurarea caracterului unitar al practicii judiciare și garantarea conformității acesteia cu legile, la înfăptuirea neabătută a principiului constituțional a] independenței judecătorilor prin posibilitatea strămutării judecării unor procese la alte instanțe atunci cînd se apreciază că cele deja învestite nu pot asigura obiectivitatea și imparțialitatea judecății. în acest context, sporesc în mod substanțial atribuțiile Tribunalului Suprem, ca forul cel mai înalt în sistemul nostru judecătoresc, chemat să exercite, potrivit prevederilor Constituției, controlul general asupra activității de judecată a tuturor instanțelor și să emită, în plenul său, decizii de îndrumare în vederea aplicării unitare a legilor. Consider pe deplin întemeiate măsurile preconizate în documentele pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres al partidului pentru continua întărire a legalității socialiste. Acestea se referă, pe bună dreptate, și la activitatea instanțelor de judecată. Pentru că se știe cît de mare este responsabilitatea pe care o incumbă actul de împărțire a dreptății. Atunci cînd o instanță nedreptă-

aceste interese se condiționează reciproc.Instrumentul juridic cel mai eficient în această privință ni-1 o- feră, desigur, noua legislație penală, intrată în vigoare Ia data de 1 ianuarie 1969. Noul cod penal este conceput pe principiu] fundamental al legalității încriminării și pedepsei, potrivit căruia numai legea este aceea care stabilește fantele antisociale ce constituie infracțiuni și determină pedepsele și măsurile educativ-preventive ce urmează să se aplice persoanelor care au comis astfel de fapte.în preocuparea de a asigura toate condițiile ca nici o persoană să nu poată fi arestată ori condamnată pe nedrept, a fost stabilit conținutul infracțiunilor de arestare nelegală, cercetare abuzivă și represiune nedreaptă, s-au instituit garanții mai eficiente pentru ca cei ce au săvîrșit infracțiuni să răspundă penal și totodată ca nici o persoană nevinovată să nu sufere rigorile legii. Azi, în desfășurarea procesului penal se pornește de la prezumția de nevinovăție, pentru prima dată consacrată în mod expres în legislația penală din țara noastră. Potrivit acestei prezumții, pînă la dovedirea vinovăției de către organele de urmărire penală sau instanța de judecată, învinuitul sau inculpatul este presupus inocent și nu are obligația de a-și dovedi nevinovăția.O importantă garanție a înfăptuirii principiului legalității socialiste o constituie supravegherea de către procuror a respectării legii în cursul urmăririi penale, exercitarea atribuțiilor procurorului în cursul judecății și folosirea căilor de atac împotriva soluțiilor (late

Procesul vast de legiferare pe 
care l-a cunoscut societatea 
noastră în ultimii ani trebuie 
privit, în mod firesc, prin su
dura lui cu activitatea practică 
cotidiană a tuturor instituții
lor de stat, a organizațiilor obștești ți a cetățenilor. Tocmai de 
aceea ne-am propus, în cursul 
anchetei noastre, să consemnăm 
alte cîteva aspecte ale acestui 
proces de lărgire a cercului pro
tector al intereselor societății și 
ale fiecărui cetățean. Ne adre
săm mai întîi tovarășului 
IULIAN TOADER, secretar al 
Consiliului popular municipal 
Arad :— Respectarea legalității în sfera oricărei instituții este, după părerea mea, strîns legată de felul cum lucrează ea în mod curent, de modul în care își îndeplinește sarcinile ce-i revin. De aceea, măsurile luate după Congresul al IX-lea pentru îmbunătățirea activității întregului aparat de stat au însemnat, implicit, o lărgire considerabilă a competențelor organelor locale, o delimitare temeinică a sarcinilor și atribuțiilor, cu alte cuvinte întemeierea activității administrative și de conducere pe dimensiunile precise ale legii. Toate acestea au a- tras după ele în mod firesc modificarea prismei prin care este privită activitatea acestor organe, care — așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să demonstreze că ele sînt subordonate intereselor cetățenilor și nu invers. De aceea, cadrul juridico- administrativ foarte precis creat prin măsurile menționate presupune neapărat înlăturarea tuturor mentalităților învechite, a practicilor rutiniere, birocratice, a formalismului, care se interpun și dăunează în egală măsură intereselor statului, cît și ale cetățeanului. După părerea mea, este imperios necesară introducerea. pe toate treptele Ierarhiei administrative, a unei severe discipline de stat, care înseamnă : executarea exactă a atribuțiilor de serviciu, sancționarea exemplară a abaterilor și încălcărilor legii, crearea unei atitudini noi față d.e muncă.— Este, de fapt, o concluzie firească — subliniază lt. col. ION 

LUCA, inspector șef al Inspectoratului Miliției județene Sibiu — ce derivă din însuși faptul că orice încălcare a legii devine incompatibilă cu însăși funcția celor chemați să vegheze la aplicarea ei.Partidul și guvernul au încredințat organelor de miliție sarcini de mare răspundere în opera de consolidare a orînduirii socialiste, între care la loc de frunte se situează a- părarea avutului obștesc și personal al cetățenilor, a drepturilor și intereselor oamenilor muncii. în îndeplinirea acestora miliția conlucrează cu celelalte organe de stat, se bizuie pe sprijinul larg al cetățenilor, pe respectarea neabătută a legalității socialiste. Este și firesc întrucît miliția, acționînd în virtutea intereselor societății, trebuie să dea dovadă de intransigență față de acele elemente certate cu legea, care comit acte antisociale, atentează la bunurile cetățenilor, încalcă normele de conviețuire statornicite în societatea noastră. Intr-un cuvînt, ea trebuie să-și a- ducă o contribuție sporită la apăra- iea cu fermitate a ordinii și liniș- 
1 publice., conlucrind cu toa«

Constanța.Așa cum se arată cu deplin mei în Teze „Pe măsura <‘ rii societății, a creșterii conștiinței socialiste a cetățenilor, organizațiile de masă și obștești, uniunile cooperatiste și uniunile de creație vor căpăta un rol tot mai maro în înfăptuirea programului de de- săvîrșire a construcției socialiste, în întreaga viață social-politică a țării". Rolul lor este cu atît mai mare cu cît lărgirea democrației socialiste este indisolubil legată de conștiința responsabilității fiecărui cetățean față' de respectarea strictă a legilor. Tocmai de aceea se pune un accent cu totul deosebit pe educația civică pe care aceste organizații sînt chemate să o desfășoare în spiritul respectului față de lege. Această conștiință a responsabilității sociale a fiecărui cetățean, conștiința îndatoririi de a acționa în virtutea imperativelor supreme ale societății, e firesc să fie dublată de cunoașterea cît mai temeinică a legilor țării, pentru evitarea unor e- ventuale greșeli și încălcări ale legii săvîrșite pur și simplu din cauza necunoașterii ei. Mi se pare deci normal ca unei asemenea, preocupări să i se acorde o mai mare atenție, investigîndu-se noi soluții de popularizare a legilor pentru a se asigura cunoașterea lor de către toți cetățenii. Este o cerință care nu se rezumă doar la cadrul atît de important al propagandei juridice, ci se conjugă totodată cu imperativele creșterii rolului opiniei publice, factorilor obștești în apărarea legalității. Din experiența mea de președinte al unei comisii de judecată, m-am convins că judecata obștească își demonstrează o eficientă uneori chiar mai mare decît intervenția organelor penale. Și este firesc. Pentru că cei ce săvîrșesc abateri de la litera legii sînt judecați de colectivul lor de muncă, al cărui obiectiv este, după cum se știe, nu simpla administrare de sancțiuni, ci îndreptarea e- fectivă a celor în cauză, educarea lor în spiritul eticii socialiste.— în aceasta rezidă, de fapt, caracterul educativ și preventiv, al legii în societatea noastră — relevă 
ILA BIRIȘ, președintele Judecătoriei locale din Alba lulia. Individul sancționat prin lege de societate are garantate, la ispășirea pedepsei, toate condițiile pentru a se integra conduitei generale. Tocmai de aceea, în numeroasele îmbunătățiri aduse legislației după Congresul al IX-lea, cetățeanul vede un lucru demn de menționat : apărarea legalității socialiste, a normelor de conviețuire socială, a devenit o sarcină a întregii colectivități.

Avînd în vedere ampla dimensiune în timp pe care se 
clădesc asemenea transformări 
în conștiința juridică, firesc, 
discuția cu prof. dr. I. BENDI- 
TER, de la Facultatea de drept a 
Universității „Al. 1. Cuza", a 
gravitat în jurul problemei pre
gătirii cadrelor.— Tezele Comitetului Central al P.C.R. pentru Congresul al X-lea, hotărîrile ce se vor adopta pe baza lor deschid un vast cîmp de activitate tuturor celor chemați să înfăptuiască și să apere legalitatea în viața societății noastre. Mi se pare deosebit de importantă în acest context preocuparea ce trebuie s-o manifestăm față de pregătirea viitoarelor cadre de juriști. Desigur, dat fiind caracterul de strictă specialitate al acestei perfecționări introduse în organizarea și funcționarea facultăților de drept, îndeosebi după elaborarea și adoptarea noii legi a învățămîntu- lui, nu voi intra în probleme de amănunt. Aș dori doar să consemnez cîteva dintre atributele pregătirii studenților noștri. Aș menționa mai întîi lărgirea orizontului lor de pregătire, realizată în primul rînd printr-o stabilire maî judicioasă a ponderii diferitelor discipline în noile planuri de învățămînt și printr-o mai strînsă colaborare între colectivele de catedră. Este un proces conceput pe asemenea dimensiuni îneît permite continuitatea activității viitorilor absolvenți, adică adantarea lor permanentă la noile sarcini care vor apărea și în domeniul legislativ, date fiind succesivele perfecționări ale vieții noastre șocialiste.
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FER TI LA?
O valoroasă inițiativă în ju
dețul Galați privind folosirea

terenurilor în pantă

In proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. se arată că o problemă esențială care trebuie să stea permanent în atenția organelor centrale și a unităților agricole, o constituie conservarea și utilizarea rațională a întregii suprafețe agricole. Această, importantă acțiune de mare complexitate este deosebit de importantă mai ales în zonele de deal unde sînt necesare măsuri adecvate pentru îmbunătățirea și folosirea raționată a tuturor suprafețelor a- gr' ’olc. In această privință în ci narativele agricole dip jude- țuiiGalați au fost inițiate o serie de acțiuni valoroase. Ele au fost determinate de faptul că, o mare parte din suprafața agricolă a județului este situată pe dealuri cu pante abrupte, supuse eroziunii Dintr-o analiză rezultă că circa 73 la sută din suprafața arabilă, adică 156 000 ha, este afectată de procesul de eroziune, iar din aceasta pe 61 000 ha e- roziunea solului este foarte a- vansată. Pe asemenea terenuri producțiile sînt, în general, scăzute In ultimii ani, numeroase cooperative agricole, situate în zona de deal, au luat măsuri pentru combaterea eroziunii, au dat o întrebuințare adecvată fiecărei porțiuni de pămînt. Pe terenuri în pantă cooperativele a- gricole Buciumeni, „11 Iunie", Pechea, Văleni, Sivița, „Unirea" Nicorești, Smulți, Nărtești, Cer- teșt.i și multe altele au plantat ■între 200 și 600 ha cu viță de s/iivie. Aplicînd pe suprafețele cu \ pante mai mici o agrotehnică . adecvată la cultura cerealelor și plantelor tehnice recoltele au sporit simțitor.In județul Galați există și cooperative agricole care nu acordă atenția cuvenită folosirii raționale a suprafețelor de teren situate în pantă. Din această cauză obțin recolte mici cu mult sub posibilități, iar terenurile respective continuă să se degradeze. Problema folosirii cu randament sporit a terenurilor situate în pantă, avînd ca scop obținerea de producții și venituri mari a făcut obiectul multor dezbateri în cadrul organelor județene. Anul trecut, din inițiativa comitetului județean de partid, au fost alcătuite cîteva colective care, împreună cu membrii consiliilor de conducere și cu specialiștii din unități, au a- nalizat în fiecare cooperativă a- gricolă, ce ramuri de producție pot fi dezvoltate în funcție de condițiile naturale și economice de care dispune fiecare unitate. Printre altele, în cooperativele agricole au fost întocmite planuri de folosire a terenului și au fost nominalizate măsurile cu caracter tehnic-organizatoric pentru combaterea eroziunii, fertilizarea solului, extinderea irigațiilorIn cadrul unei plenare a comitetului județean de partid s-au stabilit măsuri de ansamblu pentru dezvoltarea agriculturii cu accent pe folosirea rațională și intensivă a pămîntului. Valoros este faptul că pe lîngă controlul permanent, comitetul județean de partid analizează periodic modul cum sînt duse la îndeplinire sarcinile stabilite și ce trebuie întreprins, în continuare, pentru dezvoltarea agriculturii județului.Principalele acțiunii desfășurate au avut și au ca scop folosirea cu randament superior a terenurilor situate în pantă. Măsurile stabilite prevăd ca pe 40 000 hectare din cele 78 000 hectare situate în zona de deal și cu proces avansat de eroziune să se execute lucrări de stăvilire a acestui proces. Marea majoritate a cooperativelor agricole au trecut la executarea arăturilor pe curbele de nivel. De asemenea, s-au făcut culturi în fișii și în benzi, lucrări care au ca scop stăvilirea eroziunii solului. în anul viitor, asemenea lucrări urmează să se execute și pe restul de 25 000 hectare de teren situat în pantă. Acolo unde panta terenului este mai mare și cerealele nu se pot cultiva cu randament corespunzător se fac lucrări de terasare și se plantează viță de vie. Din cele 13 000 hectare care au fost identificate, 2 300 hectare au și fost amenajate și plantate, asigurînd cooperativelor agricole respective o utilizare superioară a pămîntului și posibilitatea obținerii unor recolte mari. Există terenuri care din cauza eroziunii puternice nu pot. fi folosite nici în acest fel. De aceea pe rîpi și alte terenuri se plantează salcîmi. în primă-

vară au fost realizate primele 420 hectare, urmînd ca pînă în 1975 să se ajungă la 2 700 ha plantații de salcîmi.Acțiunile privind folosirea superioară a terenurilor situate în pantă ar putea da rezultate mai bune dacă s-ar face simțit mâi mult sprijinul Consiliului Superior al Agriculturii. După cum se știe, legea cu privire la fondul funciar prevede ca orice schimbare de folosință a terenului să se facă numai cu aprobarea Consiliului Superior al A- griculturii. Or, în ce privește schimbarea categoriei de folosință, Consiliul Superior al Agriculturii procedează cu foarte mare încetineală. Din moment ce asemenea aprobări se dau, de ce nu sînt elaborate mai rapid pentru ca unitățile agricole și organele locale să poată lua măsuri din timp în vederea pregătirii terenului, asigurării materialului săditor etc. ?Tn județul Galați se întreprind și alte acțiuni care vizează folosirea rațională a pămîntului. Pe văile Gerului, Suhurluiului, Tecuciului, Corozelului și altele se fac îndiguiri și baraje care vor asigura apa necesară irigării a ,2 000 hectare. In perspectivă sînt prevăzute lucrări de îndiguiri și desecări în lunca Șiretului, a Bîrladului, în incinta Nămoloa- sa-Măxineni și pentru regulari- . zarea albiei pîrîuluî Chineja. Suprafețele irigate se vor extinde de la 20 000 ha, existente în prezent, la 61 000 în 1975. De asemenea, sînt prevăzute acțiuni privind îmbunătățirea pajiștilor degradate etc.Pe lîngă măsurile privind folosirea mai bună a pămîntului, pe baza studiului amintit, s-a organizat și o amplasare rațională a culturilor și a speciilor de animale avîndu-se în vedere folosirea chibzuită a condițiilor naturale, economice și a forței de muncă. Creșterea vacilor de lapte a fost orientată în cooperativele agricole care au condiții mai bune pentru irigarea culturilor și deci pentru asigurarea cu certitudine a furajelor necesare. Tineretul taurin va fi crescut în 11 cooperative agricole care organizează crescătorii cu o capacitate totală de 5 000 capete. Ovinele se cresc cu prioritate în zona de deal cu suprafețe mari de pajiști.Studiul privind dezvoltarea a- griculturii în condițiile specifice județului Galați, inițiat de biroul comitetului județean de partid argumentat cu rezultatele obținute de cooperativele agricole, dovedește pregnant multiplele posibilități și rezerve existente pentru sporirea producției și a veniturilor bănești. Acțiunile începute trebuie continuate cu perseverență pentru a-și atinge scopul propus de a contribui la dezvoltarea agriculturii județului, la îmbunătățirea condițiilor de viață ale țărănimii cooperatiste.
Florea CEAUȘESCU

bului. un șir de bărbați în halate, reprezentanți ai unor firme de industrie chimică, au în mîini un prospect colorat pe care il consultă cu interesul și exactitatea pe care le impun noutățile ; un oraș al României lansează o nouă marcă pe piața atît de exigentă și de aristocratică a polietilenei- ROPOL. Vestea e pentru noi, în dublu sens, un eveniment; orașul care îi interesează pe „bonzii" chimiei, nu-i altul de- cît reședința județului Argeș ; documentarele e- mise sînt niște „petrochemical works of Pitești", cu ajutorul cărora Combinatul de petrochimie argeșean își anunță, prin intermediul a vreo zece limbi de circulație, produsele oferite spre vînzare. Lunile viitoare sînt pentru această importantă celulă a chimiei românești treptele unor demarări succesive a producției fabricilor sale : ca atare, firmele de importexport pot încheia contracte. Mărfurile pe care le anunțăm sînt dintre cele mai căutate. Un început care se produce sub bune auspicii. Este și motivul pentru care vă invit, nu atît în orașul de pe Argeș, cît la periferia lui, în plină cîmpie, pe Oarza. unde se așterne pădurea de argint, cum a zis ooetul (sure a nu rosti cuvîntul ..junglă" care sperie și exotizează).Relief uscat, cenușiu, fărîmicios, incert, deprimant căruia i se zice, sec si fără drent de apel, PERIFERIE ; deși unii o numesc colorat (în virtutea căror amintiri ?) „maidan", ..cîmp de șaretă". „păpădia" „dolina cu gunoaie" Faot e că prea a avut frecventă vorba asta periferie snre a nu ne convinge să scriem, odată și odată (nu nrea tîrziu !) romanul „Cînte- cul de lebădă al periferiilor", cum aș numi prin gînd reflex ipoteticul op de vizibilă care ne îmbie.După ce a alte periferii, celebre (Borzești. Victoria, Brazi, Turnu Măgurele. Craiova. Rîmnicu Vîlcea), vegetația metalică a acum lingă du-se meste ...monolit de fabrici cu haturi similare. Combinatul petrochimic este o secțiune de bază a acestei structuri de industrie geometrizată.Vom începe cu steagul uzinal,foarte sus ; e vorba de torța,mare de zeci de metri, cît un catarg de transoceanic, în vîrful căruia se consumă o flamă perpetuă, E salutul uzinei- vedetă, piroliza (cuvînt enigmatic cu care am și pătruns într-o lume care incintă și sperie). „Despre lucrurile complicate e bine să scrii simplu, ca bună ziua", e ghidul pe care mi-1 inspiră enormul deget de aluminiu, ridicat prometeic sub cerul sticlos, agitînd din unghie focul promit că labirint.Interesul te trezi în mintea necunoscătorului strălucitorul peisai cu turnuri, coloane, sfere, furibunda în- cîlceală de tevărie. e exprimabil prin succesivele modificări ale tonei de vitei. Prelucrată în rafinării, valoarea acesteia se dublează, afirmă economiștii ; prelucrată în combinatul petrochimic, la treapta pirolizei. valoarea unei tone de benzină devine de patru ori mai mare. Ducînd mai departe procesul prelucrător, progresul creșterii valorice este aritmetic. Piroliza, complex de fabrici pentru separarea o- lefinelor. e întîia verigă din lanțul macroreactiilor Combinatului ; sutele de

mii de tone de benzină care vor trece prin oate- riile cu foc continuu vor produce etilena, propile- na, butadiena, aromatele — toate acestea fiind materii prime pentru alte produse. Alt nod de reacții angajează etilena, din care se fabrică polietilena. în sfîrșit, al treilea, are loc în perimetrul complexului CIAN, unde se va obține o substanță utilizată la. fabricarea fibrelor sintetice de tip „melana" (acrilonitril). ori alte produse subdi- vizate necesare în flota- țiile de minereuri, în prepararea ierbicidelor etc.Ideea care a stat la baza unei asemenea grupări de fabrici și uzine de mare similitudine este interacțiunea și reciprocitatea proceselor, soluție rațională, economicoasă și foarte de largă audiție în industria modernă a chimiei. De relevat că pe aceeași vatră de acțiune, alături de combinatul petrochimic e instalată o uzină de negru, de fum și o rafinărie care va distila anual 3 milioane tone de țiței.O firească întrebare : în cît timp s-a constituit a- șezarea „coloanelor ar-

Este unul dintre argeșenii care se întorc acasă. Unul dintr-o mie.In marca acestui fluviu omenesc se înscriu vitalitatea, neistovita sete de a statornici vetre durabile ale socialismului, dimensiunea patriotică și morală. Si poate nu-i de fel întîmplător că simbolul pe care l-au ales chi- miștii argeșeni, „marca fabricii" lor, emblema sub care vor desface toate produsele combinatului. închipuie o sferă (su- gerînd peisajul de petrochimie) dar, totodată, este un expresiv' și cunoscut simbol brâncu- șian : cercul secționat în două, într-un perfect geo- metrism. Mesajul lui : u- nitate, dragoste și frăție, îngemănare, geneză, echilibru universal.
Arta de a conduceNu rezist tentației de a angaja un dialog feroce, la scara unu pe unu, cu acest pasionat al chimiei românești, care este inginerul Costache Sava, o- mul venit la Pitești pe fluviul numit DOR. Ce se întîmplă 7

care scriitorul acestor rînduri nu simte nevoia să se smulgă. Dimpotrivă.E de preferat ca imaginea acestui om să ajungă la cititor nu prin adjective și descripțiuni, motiv pentru care aleg convorbirea, interviul. E o oglindă, cred.întrebare : Ce îmi puteți spune despre virtuțile unui bun conducător de celulă industrială 7 Există o artă a conducerii 7Răspuns : Conducerea, în cazul nostru, este o știință care aplică niște științe ; ideea este clar definită în recentele Teze și Directive ale partidului și, sigur sînt, că dezbaterile celui de-al X-lea Congres vor examina. îi vor defini pe larg funcțiunile în practica economică și socială. Se poate vorbi de o „artă a conducerii" în sensul definirii unor aptitudini în a mînui mai bine sau mai puțin bine științele economice și tehnice ; restul e poezie. Iată una din a- ceste virtuți: să știi să preiei de la colaboratori ideile bune. Asta ține — ce să mai vorbim ? ! — de „arta conducerii". In secret vă spun : poți con-
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actualitateoperat în devenite
chimiei invadează tipsia de argilă de Pitești, constituin- în ceea ce se nu- „platformă" bloc

arborat undevacoloana-vîlvătaie.

de dape
paze arse : si intru încare îl poa-

ginții" ? In timp record. Lucrările au început la finele anului 1966. Edificarea uzinelor a mers mînă în mînă cu pregătirea tehnico-profesională a acelora care aveau să dirijeze procesele. Corpul tehnico-ingineresc e de ordinul sutelor ; tot așa cel al șefilor de echipe. Alte sute și sute de oameni își desăvîrșesc în momentul de față pregătirea pe baza unui program riguros, raționai întocmit și de perspectivă, cu un ritm de absorbție așternut pe un răstimp de 7—8 ani. (Criteriu de prevedere !). E de-a dreptul reconfortant faptul că în pofida stării de început, să găsești specialiști în mai toate meseriile. Procesul de revenire a argeșenilor pe meleagul natal aduce cu sine tot felul de oameni, adunați din toate zările tării ; nu puțini sînt aceia care se reîntorc cu meserii consolidate altundeva care vin cu gîndul să le valorifice aici, pe plaiul care le-a dat naștere, unde au copilărit Venind spre acasă, ci an navigat pe fluviul numit dor, mistuiti de un sentiment îngemănat al acestei stări speciale a românului : dor de virginala natură din carp s-au ivii și dor de dorul de a o împlini cu atr’bute’e de civilizație ale lumii moderne.Pecetea acestui dor s; a acestei decizii o ooartă angajamentul solemn al colectivului muncitoresc al combinatului petrochimic de la Pitești, care sună astfel : în cinstea celui dc-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român toate agregatele și toate fabricile noastre vor intra în funcțiune deplin ! De însemnătatea acestui act. hotărîtor în fond, sînt pătrunși toti lucrătorii marelui combinat, de la cele mai modeste funcțiuni. de la operatori nînă la maiștri, ingineri, conducători de complexe și fabrici, inclusiv directorul general, el însusi adus aici de magma acestui actual și eficace proces de statornicire de vatră.

II vizitez mai mult dintr-o curiozitate lesne explicabilă ; ceva-ceva auzisem eu despre debordanta sa personalitate, despre valoarea și ingeniozitatea soluțiilor pe care le adoptă. Poate tocmai acesta-i motivul pentru care n-am dorit cu premeditare să-i fac un portret; cînd despre cineva se vorbește la superlativ, cînd devine un „client" al reporterilor, atenția mea alunecă a- proape instantaneu peste el, îl ignor, nu-mi place să dilatez mai mult fericita clipă care îl încape. Deci curiozitatea, accidentul nostru de tip fe- minim, mă convinge să pun mîna pe clanță, să descui ușa capitonată, să pătrund (pasager !) în cabinetul directorului general.Mă întîmpină privirea de viezure a unui om scund, uscățiv, cu multă dinamită în mișcări și cu o față croită pe jovialitate. care dezice spiritul analitic ; o primă impresie defavorabilă („Nu-i ins de lungă respirație și are ceva caragialesc pe figură" îl judec rău). Angajez o convorbire comodă de circumstanță, ca să constat imediat că ochii aceia (cu multe griuri) știu să aibă luciri metalice, că dulcea bonomie dispare, îi ia locul o stare favorabilă ideii, într-un cuvînt (lucru uimitor pentru răgazul de puține secunde !) am în fată ne omul care își surclasează net propriile a- parențe. Am cunoscut în viata mea oameni așezați oameni molîi. oameni tenebroși. oameni de o luciditate extremă, focoși ori. dimpotrivă, guvernați de un calm aproape batracian, oameni fecunzi ori loviți de ariditate, cu orgoliu sau fără, vreau să zic toată sania virtuților dintre extreme : rai mi-a fost însă dat să-mi reconsider atît de iute prima impresie, să-mi corijez intuiția. Aveam în față un partener incitator. cu ceva ardent în natura sa neliniștită ; dezvoltă în jurul lui un teritoriu de iradiații din

duce o mare uzină numai din ceea ce îți spun colaboratorii. Deci: trebuie să știm să lucrăm cu oamenii. Acestei virtuți îi urmează, apoi, altele ; discernămînt. claritatea deciziilor, operativitate, buna folosire a timpului, spirit de organizare.(Mărturisesc că mă așteptam la un asemenea răspuns metodic ; știu despre interlocutorul meu că e un om al praxei, calitățile pe care le reclamă au fost dobîndite de el în vîrtejuri succesive ale propriului destin. Pleacă de copil de pe plaiurile Vîl- sanului, meleag natal cu izlazuri, livezi și climat baladesc ; împins de nevoi, își modifică propria natură, ucenicește ui variate medii, învinge telu- rite praguri ale condiției de lucrător industrial. își face studiile paralel. în- vățînd cu fervoare. Priceperea de a conduce se verifică în cîteva . ipostaze : e director la o fabrică din Banat, un timp lucrează la Reșița și. în sfîrșit. timp de zece ani este directorul general al combinatului chimic de la Borzești, mediu în care concepția sa de organizare și talentul său de animator se pun în valoare cu strălucire, fapt pentru care este distins, împreună cu un colectiv, cu premiul de stat. Este cartea de vizită cu care a venit să pună bazele combinatului petrochimic de la Pitești).întrebare : Sînteti un intuitiv, sau mă înșel 7 Ce însemnătate acordați intuiției ?Răspuns : Nu poți fl intuitiv dacă nu te sprijini pe terenul solid al experienței. în cazul meu. aș asocia intuiția cu prevederea. Iar a prevedea înseamnă cunoaștere. Lanț dialectic, de cauzalitate.întrebare : Ce apreciat) cel mai mult la un colaborator 7Răspuns : Modestia.Nu-i bun acel conducător căruia colaboratorul trebuie să-i fluture, toată ziua-bună-ziua, aptitudini, virtuți, calități Trebuie să funcționeze între cei doi factori un tacit

acord că fiecare știe și observă tot ceea ce îi este dat să știe și să observe. E condiția colaborării. Si sub acest raport, funcționalitatea Comitetelor de direcție se impune clar ; ele nu mai sînt un experiment, sînt organisme generatoare de optică științific stabilizată în o- pera de conducere economică. mobile foruri care înlesnesc transferuri de idei, opinii, virtuți. Trebuie să fii receptorul acestora, să ai în fața lor simțurile treze.întrebare : Care-i cel mai eficient simț al dumneavoastră ? Nu cumva văzul;- vreau să zic ochiul care nu se înșeală 7Răspuns: Eu sînt un spontan. Mi-am format a- cest fel de a fi, pe care mă sprjin mult. îmi place operativitatea. Ochiul e un instrument de bază aici. De multe ori nu mă înșeală. Cînd mă înșeală, caut — simbolic vorbind — să-mi procur dioptrii.întrebare : Omul tehnicii trebuie să fie numai om al tehnicii sau și nițel poet ?Răspuns : Omul trebuie să fie om. Nici poezie prea multă, nici tehnicizare excesivă, care denaturează. îmi place echilibrul. Nu-mi plac extremele.întrebare : Ce pre’, are timpul 7Răspuns : Timpul nu-i nici ieftin, nici scump. Prețul , lui e fapta, eficienta acțiunilor cu care îl umpli. La mine timpul se măsoară în polietilenă. Din scump devine mai scump cînd îl irosești. Dacă mă țineți prea mult de vorbă, mă tem că va trebui să plătiți pe loc cite 4 000 lei pe oră. Atîta prețuiește la noi ora specialistului. Nu mă siliți să repet aforismul afaceristului despre timp.întrebare : De ce nu ? Cum vedeți relația timp- afacere. ca să mă exprim brutal 7Răspuns: Nu-i nimic ' brutal în asta. Combinatul în care lucrez nu-i instituție, e întreprindere ; scopul este o afacere, în înțelesul cel mai exact al cuvîntului. un cîștig, un spor ; sau, altfel spus, eficiența economică a organismului de industrie pe care îl servești. E o idee pe care Directivele o reliefează, văd. într-un lung șir de forme și nuanțări. dată fiind greutatea specifică pe care, practic, o are. Un director ar trebui să fie un om de afaceri de tip socialist. Importante sînt mijloacele prin care concep să o realizez; aici mă deosebesc de afaceristul de tip capitalist. Politica este, știe-se, econoniie concentrată. Eu nu pot trăi de- cît prin realizări concrete. în asta rezidă actul de afacere, în jurul căruia mai stăruie prejudecăți. E o idee care ar trebui cumva reabilitată.întrebare : Ce-i idealul din perspectiva unui chimist 7Răspuns : Să faci o descoperire.întrebare : Dar frumosul 7Răspuns : Depinde de locui de unde privești.; cineva privește dintr-un unghi etern-uman, altul de la un microscop.întrebare : Să zicem, de la microscopul dumneavoastră 7Răspuns’: Să vezi instalațiile în mișcare ; asta, da e frumos.întrebare : Ce înseamnă pentru dumneavoastră o zi bună și, dimpotrivă, o zi proastă.Răspuns : Sînt supărat,, chinuit, cînd (din variate motive) mi-i imposibil să rezolv o chestiune, fie chiar măruntă. Asta-i o zi proastă. Ea mă înseamnă. Inversul acesteia e ziua mea bună ; cum e. să zicem, cea de astăzi : pornim niște agregate, compresoarele de la niro- liză. ceea ce înseamnă. în fapt, pornirea unor procese. Ar trebui să-i tratez ne băieți cu cîte un pahar de șampanie. Poată că am să-i și tratez.
H H

Conferința organizației de partid de la uzinele „Vulcan"
(Urmare din pag. I)

In partea de nord a orașului Pitești, acolo 
unde se înalță o mare platformă a industriei 
bunurilor de consum, constructorii înalță noi 
obiective, străduindu-se ca, în cinstea Con
gresului al X-lea al Partidului și aniversării unui 
sfert de veac de la eliberarea patriei, să scurteze 
termenele lor de intrare în funcțiune. Primei uni
tăți industriale date în exploatare aici la începu
tul anului — Fabrica de pîine cu o capacitate de 
60 tone în 24 de ore — i s-a adăugat de curînd 
o nouă întreprindere — Fabrica de stofe „Arge- 
șana" cu o secție de filatură care produce anual 
3 000 tone fire pieptănate de lînă. în pragul in
trării în funcțiune se află o fabrică de bere care 
va produce anual 400 000 hl. Constructorii s-au 
angajat să dea în exploatare această unitate 
înainte de termen, îndeplinind astfel încă un an
gajament luat în cinstea mărețelor evenimente 
din luna august.

Tot pe acest mare șantier se află în construcție 
un combinat de articole tehnice din cauciuc și o 
nouă secție de țesătorie a Fabricii „Argeșana", 
cu o capacitate anuală de 10 milioane m p stofă.

a cărei fabricație, în ultimii ani, s-au asimilat mai multe tipuri de cazane, între oare și cel de 420 t/h, acum pregătindu-se asimilarea cazanului de 1 035 tone abur / h, cu care vor fi dotate termocentralele de 300 și 600 MW ce vor funcționa cu ligniți inferiori — domeniul nu e inedit. Dar în viitor va trebui să acționăm cu mult mai multă stăruință în această direcție întrucît, acum, la noi, ciclul de asimilare a noilor produse are o durată prea mare. Mai .mult, uneori se trece la fabricație fără ca produsul respectiv să fie omologat, ceea ce, coroborat cu unele greșeli de proiectare, provoacă defecțiuni în faza de realizare pro- priu-zisă. Sînt minusuri care, prin- tr-un efort susținut, vor trebui eliminate în cel mai scurt timp. Consider, totodată, necesar să fie îmbunătățită activitatea de cercetare, proiectare și omologare a noilor produse, astfel încît. prin scurtarea duratei de asimilare și modernizare a acestora, să ținem pasul cu evoluția tehnicii; ’DezvolVasile I' v„proiectăi dență ce

ții de proiectare a noilor produse, a tipizării unor piese specifice, precum și a unei mai strînse legături cu nevoile uzinei a Centrului de cercetări și proiectări cazane, care „păstrează" cu prea multă stăruință pentru uzul propriu rezultatele obținute.— Indicațiile din proiectul de Directive referitoare la sarcinile privind creșterea eficienței economice în toate domeniile, a spus ing. Ilie Năcuță, pun pe primul plan al preocupărilor noastre intensificarea eforturilor în vederea reducerii cheltuielilor materiale de producție, valorificării superioare a materiilor prime și materialelor. Sarcina e pe deplin realizabilă. Și la întocmirea planului pe acest an, unora li s-a părut exagerată cifra de 500 tone metal — economii prevăzută a se realiza în 1969. Și iată că, numai în primele 7 luni ale anului t curent, după cum se estimează, economia de metal va atinge circa 425 tone, adică aproape de angajamentul luat pentru întreg anul 1969. Cred că aceasta este o dovadă a spiritului de răspundere și conștiinței politice a munci-
‘ fagi îîcmește ■“■.'ivii;. feres. -I puteri. ■ îi '

de partid, fiecare dintre noi, ne vom aduce din plin contribuția la eliminarea risipei de materii prime și materiale, la reducerea consumurilor specifice, la creșterea răspunderii pentru folosirea eficientă a mijloacelor materiale. Nu avem dreptul să admitem în uzină derogări de la normele de consum specific — care, numai în perioada 1966 — 1 iunie a.c au dus la consumarea în plus a 1148 tone metal — după cum trebuie să asigurăm folosirea integrală a resturilor recuperabile de materiale, prin îmbunătățirea colaborării dintre compartimentul de producție și cel de aprovizionare. Sînt convins că asemenea măsuri, alături de cele vizînd ridicarea gradului de prelucrare industrială, diversificarea producției, creșterea complexității și tehnicității produselor, vor asigura valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor si, în special, a metalului.Conferința organizației de partid a uzinei „Vulcan" a confirmat că înțelepciunea cu care partidul nostru trasează calea dezvoltării ascendente a României insuflă comuniști- Ic— 4->""î* ---i
i • ;* ’T- ie ut ge hjeredi>■:< .■ infc: ;e.ie.pîOpr’: „ihilrhvs ?.inr„', dl; • 
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CONTRASTE
fi*

constructorilor

® „Alsica!“

De Ia începutul anului și pînă acum, șantierul Fabricii de osii și boghiuri din și-a realizat circala sută din planul a- nual de construcții- montaj și 52 la sută la total investiții. Un rezultat excelent — ar putea spune cineva. Numai că constructorii — din cadrul întreprinderii nr. 6 construcții și montaje Craiova — s-au culcat pe lauri prea devreme. în această perioadă de vîrf, echipe întregi de zidari, dul-

gheri, fierari-betonlști sînt mutate de la un șantier la altul al întreprinderii, lăsînd baltă terminarea fabricii din Balș. Deși au trecut aproape doi ani de la începerea lucrărilor, pînă la ora actuală nu a fost terminat și predat nici un obiectiv. Toate au „codițe" pe care constructorul le neglijează. Cu atîtea „codițe", rezultatele valorice se pierd, iar termenul de punere în funcțiune a fabricii poate fi periclitat.

< 
( 
( 
( 
(
(
I

,.Alsica" nu este o formulă magică, precum „Evrika" sau... „Sesam" ! Ci denumirea cărămizilor fabricate la o întreprindere industrială de materiale de construcții. De la o vreme, activitatea fabricii este amenințată să intre în impas. Mai ales sub aspect financiar. De ce 7 Cărămida se produce din zgura adunată de decenii în halda termocentralei din Aghi- reș, care, pînă în anul trecut, a fost livrată de furnizor la prețul de 3 lei/mc. Din acest an, furnizorul zgurei pretinde un preț de a- proape cinci ori mai mare. „De aici o să

cut și termenele la care aceste unități trebuiau să livreze diverse sortimente unor beneficiari, cum sînt combinatele de industrializare a lemnului din Brăila și Suceava.Si cine e de vină 7 Unii spun că iarna I -Și mai cine 7 Drumurile de acces impracticabile. Și, în sfîrșit, lipsa muncitorilor. A- dică numai cauze... o-

rentabilitate" zis, probabil, de resort dinobținem — și-au forurileMinisterul Energiei E- lectrice care au aprobat acest preț excesiv. Rentabilitate la zgură și pierdere la produsul finit, întrucît cărămida „Alsica" devine nerentabilă. Ca urmare, întreprinderea producătoare este constrînsă să înceteze fabricația, lipsind beneficiarii de 5 milioane cărămizi a- nual. Ce se va întîm- pla cu zgura 7 Va fi a- runcată, în continuare, la haldă, rămînînd fără nici o întrebuințare 7 Iar „Alsica" va fi sortită să rămînă doar în memoria beneficiarilor 7

găsește pe toate murile. Totuși, cea care se angajează nu este folosită în mod rațional. Cabanele sînt prost îngrijite, iar magazinele forestiere sînt rare, slab aprovizionate. Mai stăruie și alte neajunsuri organizatorice. Iar cei doi directori le trec cu vederea, uitînd că și-au luat un angajament

dru- nici

® In nădejdea ploii...
Dacă anul trecut, pe 

această vreme, natura 
era foarte zgîrcită cu 
precipitațiile, vineri și 
sîmbătă, în sudul țării, 
parcă s-ar fi deschis 
baierile cerului. In de
curs de două zile (de 
la 26 iunie orele 8 la 28 
iunie aceeași oră) la 
stațiile Institutului me
teorologic au fost mă
surate următoarele 
cantități de apă, soco
tite în litri pe metrul 
pătrat: Budești-Ilfov 
108 l, București 86 l, 
Urziceni 18 l, Videle 
69 l, Tulcea 68 l, Ca
racal 66 I, Bechet 45 l. 
în rest cantități mai 
mici dar mai mult de-

cît îndestulătoare. O 
irigație în toată legea. 
Griul, cu unele ex
cepții, a rezistat în pi
cioare, iar plantelor 
prășitoare le place 
nespus de mult. Ploile 
sînt bune. Dar nu tre
buie neglijate irigați
ile propriu-zise căci nu 
știm, ce ne rezervă 
luna lui cuptor. Or, 
ritmul lucrărilor de a- 
menajări prin resurse 
locale este lent, reali- 
zîndu-se numai 47 la 
sută din prevederi în 
cooperativele agricole 
și 10 la sută tn I.A.S. 
Cu siguranță, nu ploa
ia e de vină.

® Li se schimbă
amplasamentul ?Complicațiile investiției de la uzina „Triumf" din Cluj au debutat după formula clasică. Fără nici o pregătire prealabilă, judicioasă, forul ei de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a dispus dezvoltarea întreprinderii. La începutul a- nului 1968 au fost contractate din import instalațiile și utilajele. Numai amplasamentul noului spațiu industrial nu se aprobase. Timpul a trecut și, în octombrie 1968, eînd au început să cosească din import utilajele, amplasamentul halei tot nu era aprobat. Cum încălcarea termenului de punere în funcțiune a dezvoltării întreprinderii clujene se nrofi-

...

■>.

pe măsura pride a induce în

cercat o soluție „magnifică" : preluarea u- nei hale construite parțial de alt for central pentru o viitoare uzină, de reparații, ce trebuia să intre în exploatare la 1 iunie a.c. Ca ideea să prindă, s-a promis că o parte din noua capacitate producție de la „ umf" va intra în funcțiune cu 9 luni înainte de termen, fapt ce permitea realizarea unei economii de aproape 2 milioane lei valută. A- cum, ministerul amintit și-a întors brusc cuvîntul și încearcă să demonstreze că avantajele amintite nu se mai pot obține. Celor care umblă cu asemenea jonglerii nu li se poate găsi un., amplasament ceperii
"t:
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PROFUNZIMEA 
CLARITĂȚII

Nu de mult am urmărit o seamă de discuții în legătură cu relația dintre „vechi*1 și „nou“ în literatură. S-a intenționat, în primul rînd, delimitarea contribuției pozitive, atît a „vechiului", cit și a „noului", în procesul dezvoltării literare.Mărginindu-ne la privirea modului de a scrie, deci a modalității de transmitere a conținutului de idei al operei, noi am dori să plecăm de la obiectivul opus, adică de la latura negativă, și a unei părți, și a celeilalte. Vom alege și de aci ceea ce ni se pare mai evident și mai răspândit. Stilistic, „vechiul" intervine stînjenltor prin repetarea excesivă a unor forme, coborîte, astfel, pînă la gradul banalizării. Prin combaterea improprie a acestor rebuturi literare, „noul" cu orice preț poate aduce, însă, un rău contrariu, acela al asociației incongruente și confuze de termeni sau de expresii verbale în cadrul unei „originalități" fortate.Echivocul provine dintr-o atitudine polemică, grăbită și insuficient reflectată. Nu poți înlocui o poziție falsă decît tot printr-una falsă dacă nu identifici precis lucrul pe' care-1 combați și nu analizezi în ce îi constă greșeala. Desigur, este foarte bine că se duce o luptă hotărîtă împotriva banalității și a platitudinii. Dar pentru aceasta trebuie să se știe exact în ce constă banalitatea care urmează a fi combătută. Or, aci stă dificultatea : adeseori nu știm acest lucru. Așa ne explicăm că atît de adesea se . substituie ținta criticii aplicate, în mod nemeritat, nu expresiei banale, ci expresiei clare. In acest qui pro quo ni se pare a surprinde premisa greșită de la care pleacă o literatură ce se vrea „nouă". Ea confundă noțiunea de claritate cu aceea ele banalitate, adică de expresie ne- gîndită și netrăită, deposedată, prin abuz, de tot conținutul ei. De unde ar rezulta că cine respinge banalitatea ar trebui să aleagă lipsa de claritate, exprimarea confuză, ermetică.Nu se observă, însă, contradicția în termeni ? Cum poate fi clar ceea ce este negîndit ? Am spune, dimpotrivă, că banalitatea se dovedește a fi, cel mai adesea, confuză. Ea exprimă reluarea la nesfîrșit a unui cuvînt sau a unei expresii, care, la origine, n-au fost desigur banale, și s-au adecvat precis la obiectul desemnat de ele. Cu timpul, însă, și-au uzat înțelesul, adică legătura strictă cu acel obiect, și au devenit simple rebuturi verbale. Ceea ce numim „tocirea sensului11 prin abuz este, de fapt, tocirea clarității inițiale, cînd expresia respectivă nu se mai articulează pe o efectivă operație de gîn- dire, ci se înregistrează ca automatism al limbajului. Banalitatea este «urentă, dar nu este clară: este acceptată din inerție, dar nu înțeleasă. Pentru a înțelege, trebuie să gîndești. Or, cel ce folosește un debit banal de vorbire nu gîndește. Se spune, ne bună dreptate, că omul șș obișnuiește si cu răul. Banalitatea este adesea o obișnuință cu răul confuziei, șl pînă la un atare grad de pasivitate a gîndlrii, îneît cel ce vorbește sau ascultă nici n-® mai înregistrează drept confuzie.Ne apare, deci, evidentă eroarea identificării ei cu claritatea. Aceasta din urmă cuprinde, dimpotrivă, tocmai remediul la banalitate. Ea umple din nou cuvîntul cu substratul sensului și îl face să redevină o formă vie a limbajului. II sustrage, astfel, de sub imperiul banalității, și îl restituie autenticului circuit al comunicării dintre oameni. Un asemenea proces

Edgar PAPU

de clarificare a limbajului intră tocmai în atribuțiile mari ale literaturii, privită în tot ansamblul ramurilor sale, de la beletristică pînă la eseu și la critică. Dar reîmprospătînd sensul cuvintelor care circulau pînă atunci golite de conținut, asemenea unor planete moarte în constelația vorbirii, conferindu-le o nouă viață, activitatea literară le atașează, prin aceasta, și un substrat dq adîncime. De aceea, iarăși nu trebuie să se confunde claritatea cu cursivitatea plată sau cu facilitatea. De atîtea ori ea se arată chiar dificilă, ca și lumina intensă, cu care nu se pot deprinde dintr-odată ochii exercitat! îndelung în semi-obscuritate.Si aici invocăm iarăși cazul Iul Stendhal. Romancierul francez, care scria pe la 1830, păstra convin-
puncte de vedere

gerea fermă că nu va fi perfect înțeles decît pe la 1880 încolo. Această postumă întîrziere a recunoașterii sale el nu o punea — așa cum s-ar putea crede — pe seama vreunei pretinse obscurități a scrierilor respective, ci tocmai a excesului lor de claritate. Este vorba nu mai puțin decît de însuși principiul fundamental al artei lui Stendhal, am putea spune chiar de aerul ei vital. „Mă străduiesc" declara scriitorul. „să povestesc adevărat și clar ce se petrece în inima mea. Urmăresc o singură regulă : să fiu clar. Dacă nu sînt, întreaga mea lume este distrusă", Faptul că un scriitor a cărui artă a însemnat pentru vremea sa o „noutate" covîrșitoare se străduiește. mai presus de orice, să fie clar, ne relevă categoric că principiul clarității este cu totul altceva decît exercițiul facilității, lipsite de gîn- dire, și decît cultivarea clișeelor învechite.Stendhal oferă, în ceea ce ne privește, un exemplu nu numai valabil, ci și strălucit. Am greși, totuși, prin îngustime unilaterală, dacă am pretinde ca toti literatii, indiferent de înclinațiile lor naturale, să se ajusteze ca la un pat al lui Procust, la vederile sale stricte. Există atîția scriitori mari, care n-au căutat, cu o rigoare programatică, termenii simpli și obișnuiți, și care nu s-au inspirat de la stilul Codului civil, așa cum a făcut Stendhal. La unii poeți de înaltă valoare, atîtea sensuri subtile, mai rar gîndite la aceeași intensitate, atrag după sine și anumite modificări de limbaj. Dar și aceste modificări, chiar dacă par uneori dificile, nu sînt niciodată confuze și incoerente.Esio cazul cu Faust de Goethe, mai cu seamă în ultima parte a poemului. Reproducem aci o ascuțită constatare, pe care a făcut-o la noi Tudor Vianu cu privire la marea operă a poetului german : „Omisiunea articolului, cuvintele compuse, derivațiile neobișnuite și unele formații personale sînt alte caracteristici ale stilului lui Goethe, care uneori îngreuiază înțelegerea poemu-

9lui". Dar tot Tudor Vianu îșî întregește astfel ideea : „în ciuda acestor greutăți, se poate spune totuși că exprimarea lui Goethe nu este niciodată obscură, în sensul că n-ar fi riguros gîndită". Această distincție între dificultate și obscuritate ni se pare în totul concludentă. Devenind uneori dificil prin densitatea ideilor sale, un mare poet rămîne totuși mereu clar. El nu poate fi obscur sau confuz, adică neclar, ceea ce ar presupune o lipsă de rigoare în gîn- dire, lacună incompatibilă cu un scriitor de adevărată valoare.In această privință exemplul cel mai apropiat la noi îl oferă Emi- nescu. Gustul incomparabil și simțul critic al poetului nu i-au permis să prezinte tiparului decît ceea ce era încredințat că a atins perfecțiunea. Or, fată de postumele, pe care el a refuzat să le publice — și ediția completă Perpessicius ne face posibilă o comparație imediată — această perfecțiune constă tocmai într-o claritate definitivă, purtătoare a unei adîncimi neatinse în cealaltă serie de poeme. Clarificîndu-și și, prin aceasta, adîncindu-și imaginile. Emi- nescu a izbutit să le dea forma ultimă.Exemplul său ne poate servi mai ales astăzi, cînd se constată. în unele aspecte ale beletristicii noastre, anumite tendințe către exprimarea confuză, care nu ascunde însă, în nici un caz, înțelesuri de o nebănuită adîncime. Dar și mai paradoxal este că acest caracter confuz al lucrului de fapt imperfect gîndit se transmite uneori și asupra celor meniți să-1 comenteze, făcînd adesea necesar un comentar al comentarului. In planul criticii și eseisticii, exprimarea clară a unor judecăți temeinic gîndite este mai mult decît o condiție necesar a fi îndeplinită Și, desigur, probitatea expresiei, evitarea termenului rar sau neobișnuit, a excesului de asociații imagistice izbitoare dar confuze șî sărace de conținut, a contorsiunii ideilor sau a expresiilor verbale. Criticului nu-i e îngăduit să cedeze nimic din ceea ce a vrut exact să spună dar tocmai pentru aceasta gîndirea sa trebuie să cuprindă o remarcabilă concentrare de reflecții explicative, de nuanțe distinctive, de ascuțișuri ale discernămînt.ului și ale gustului deplin format. Toată această contribuție complexă și adîn- că a mintii criticului se află exprimată în cuvîntul simplu, propriu, impecabil articulat ne idee. în fraza care transcrie cu fidelitate cele mai sinuoase contururi ale gîndului. Si în cuprinsul criticii, nu mai puțin decît în acela al beletristicii, claritatea se dovedește a fi nu banalitate, ci, dimpotrivă, adîncime.Totul rezultă din însăși logica lucrurilor. Este firesc, ca, atunci cînd scriitorul are realmente ceva de spus, să vrea să-și comunice cit mai exact gîndul. Cu cît conținutul său este mai adînc. cu atît el reclamă o mai susținută claritate în expunere. Dimpotrivă, un fond confuz, incomplet închegat sau cu desăvîrșire vid își ascunde adesea neîmplinirea în norii obscurității. Combaterea banalității trebuie să vină totdeauna 
dinlăuntru, de la consistenta ideii, iar nu dinafară din zona artificiului. Numai în primul caz poate să rezulte o contribuție literară cu adevărat densă, adîncă și, prin aceasta, nebanală. Iar adîncimea ei se valorifică invariabil prin claritate. O asemenea relație, operantă în toate timpurile, își poate arăta cu atît mai mult astăzi efectele salutare.

hstitutul 

pentru proiectări 
de laminoare 
Iu zece ani 

de la înființare

Cu prilejul împlinirii a zece ani de existență a Institutului pentru proiectări de laminoare și a 21 de ani de la înființarea sectorului de studii și proiectări de laminoare pentru țevi, în Sala Mică a Palatului a avut loc o ședință festivă, la care au participat conducători ai unor instituții centrale, ai combinatelor, u- zinelor și constructorilor din industria metalurgică, ai unor institute de proiectări și cercetări, oameni de știință, din învățămîntul superior, lucrători ai institutului.In cei 10 ani de activitate, institutul a proiectat lucrări de investiții care au contribuit la creșterea producției de laminate de aproape5 ori. Cele 26 de obiective proiectate de I.P.B. și intrate în funcțiune dau astăzi țării o producție globală de aproape 27 miliarde lei pe an. Noile capacități proiectate de a- cest institut și puse în funcțiune după Congresul al IX-lea al P.C.R. — laminorul de tablă groasă de la Galați, Uzina de sîrmă și produse de sîrmă Buzău, Slebingul 1 150, Blu- mingul 1 300, Laminorul de țevi de6 țoii de la uzinele „Republica", Tră- gătoria de bare de Ia Oțelul Roșu, Țrăgătoria de oțel tare de la Cîm- pia Turzii, modernizarea laminoare- lor de la Hunedoara și Brăila — vor contribui, alături de cele care se găsesc în execuție, la realizarea creșterii producției de laminate prevăzute în actualul cincinal.Cu vii și însuflețite aplauze, în încheierea ședinței festive s-a adoptat o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care — după ce se exprimă atașamentul și adeziunea deplină față de politica internă și externă a partidului, față de Tezele și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. — se spune, printre altele ■ „Obiectivul principal care rezultă din proiectul do Directive pentru dezvoltarea economiei naționale în perioada 1971— 1980 este continuarea fermă, neabătută a politicii marxist-Ieniniste de industrializare socialistă a țării. A- ceasta se concretizează pentru institutul nostru în sarcina de a elabora studiile și proiectele care să ducă Ia creșterea producției de laminate pînă la 7,5 milioane tone pe an, a producției de țevi pînă la 1,1 milioane tone pe an și, în același timp, Ia diversificarea și ridicarea calitativă a produselor. Colectivul institutului nostru a reanalizat angajamentul asumat, ca răspuns la chemarea la întrecere a institutelor de proiectări și cercetări din sectorul 7 al municipiului București, și și-a luat în cinstea Congresului al X-lea al partidului angajamente sporite privind economisirea fondurilor de investiții și reducerea consumului de metal. Asigurăm Comitetul Central și pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că realizările din cei 10 ani de activitate a institutului nostru, precum și entuziasmul tuturor lucrătorilor din I.P.L. sînt chezășia îndeplinirii angajamentelor noastre.

EFORTUL, LUPTA, DĂRUIREA - 
atribute ale' tradiției
noastre științifice

@ Noaptea generalilor (ambele serii) t PATRIA —
12 ; 15 ; 18 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,15, FAVORIT — 10,30 1 14 ; 17 ; 20, STA
DIONUL DINAMO — 20.30, GRĂDINA DOINA — 
20.45.
G Operațiunea Belgrad : VICTORIA — 8,45 j 10,43 ;
12.45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 ; 20,45.
G Aruncați banca în aer : REPUBLICA — 9,30;
11.45 Î 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FESTIVAL — 8,30 ; 10,45;
13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, FEROVIAR — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15 ; 21, EXCELSIOR - 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 
17,15 ; 20, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
FLAMURA — 9—13,30. în continuare ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
• Sîngeroasa nuntă macedoneană : LUCEAFĂRUL 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂDINA EXPO
ZIȚIA — 20,30.
© Neîmblînzita Angelica : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9,15—16,30 în con

tinuare ; 18,30, la grădină — 20,30, GRĂDINA FES
TIVAL — 20,30.
4 Un om pentru eternitate : CENTRAL — 9 ; 11,30.
• La doica vita: CENTRAL — 14; 17,15; 20,30, 
FLOREASCA — 9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30.
© „Armata Codobaturilor" din nou în luptă s LU
MINA — 9,15—16,15 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
© Alexandru cel fericit : DOINA — 11,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, BUCEGI — 9 ; 11,13 ; 13,30
18,15, la grădină — 20,30, AURORA
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, la grădină — 20,30.
o Ziaristul : UNION — 18.
© Pentru încă puțini dolari : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
« Adio, Gringo : BUZEȘTI — 15,30. la grădină 
20,30, VIITORUL — 15,30 ; 18.
o Căsătorie pripită 7 : VIITORUL — 20,30.
O Valea albinelor : BUZEȘTI — 18.
• Ierburi amare : GRADINA UNIREA — 20,30.
® Asasinatul s-a comis luni : LIRA — 15,30 ; 18, 
grădină — 20,30.
« Pe urmele șoimului : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20.
e Becket : FERENTARI — 15,30 ; 19.
« Comedianțil : G1ULEȘTI — 15,30 ; 19, RAHOVA
15.30 ; 19, la grădină — 20,30. ;
© A trăi pentru a trăi : VOLGA — 8,30—15,45 ta 
continuare ; 18 ; 20,30.
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® Străin în casă : GLORIA — 9 ; 11,ÎS ; 13,30
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
la grădină — 20,30.
e In umbra coltului : POPULAR — 15,30 ; 18, PRO
GRESUL — 15,30 ; 18, GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20,30.

Prietenele : VITAN — 18.
Vițelul de aur : PACEA — 15,30 ; 19.
Prințesa tristă : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
Pașa : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20.15.

• Opera Română : Povestirile lui Hoffmann — 19,30
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia): 
Travesti — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (la Teatrul 
de vară „23 August’) : : Photo Finish — 20,30.
e Teatrul Mic : (la Teatrul de vară „Herăstrău") s 
Ofițerul reerutor — 20.
• Ansamblul folcloric „Perinlța" (la Teatrul 
„C. I. Nottara’) : Perinița mea — 19.

teatre

©

13,49 ;
• 
•

î 16 ; ©
11,15 ;

— Există oameni de știință care nu 
scriu . aproape niciodată articole de 
ziar, mai ales in afara specialității 
lor. Ne-arn gîndit să vă solicităm o 
discuție, tovarășe profesor, pentru a 
da posibilitate cititorilor „Scînteii" 
să afle cîteva din opiniile unuia din
tre savanții noștri de frunte.— Sînt un geolog. în afara specialității mele, am și eu unele păreri, ca orice om, dar nu știu cît de utile se vor dovedi pentru ziar.

— Ați văzut probabil în proiectul 
de Directive ale apropiatului Con
gres X rolul mare care se acordă 
științei și stimulării cercetătorilor 
științifici pe baza rezultatelor dobîn- 
dite.— Firește. Sînt prevederi foarte importante, aș zice chiar capitale, dar vreau să subliniez că o mare putere de mobilizare o au și principiile de ordin moral, apelul făcut în Teze și Directive la patriotismul socialist și la puterea de dăruire a fiecăruia. Am trăit o bună parte din viață sub vechiul regim, capitalist. Pe atunci, dacă voiai să faci bani, te apucai de cine știe ce negoț. Dacă te hotărai să te dedici științei, însemna că nu prea te preocupă agoniseala. Omul de știință e preocupat de adevăr, iar a- cesta nu e rentabil în oricare perioadă istorică.

— Stabilind o remunerație echita
bilă omului de știință nu cumva — 
prin însuși acest act — se anulează 
științei caracterul de apostolat și sa
crificiu ?— Nu vreau să o fac pe naivul, dar sînt chestiuni care nu m-au preocupat în mod special. Firește, există un număr de oameni preocupați excesiv de remunerație. Principalul îl constituie însă rezultatele, aportul Ia progresul societății. Omul de știință lucrează cu aparatajul și banii altuia. în socialism, rezultatele devin un bun al statului, al întregului popor ; în capitalism, le folosește compania respectivă. în nici un caz, nu înțeleg cum ar putea o- mul de știință să se intituleze „proprietar" al descoperirilor sale.Cînd eram tînăr, foarte adesea pentru articolele științifice nu se plăteau drepturi de autor. Erai mîndru că lucrarea ți-a apărut. E mai bine, firește, să se plătească drepturi de autor, cum se face azi; dar. atunci cînd ai atins o anumită vîrstă și te-ai deprins cu un anumit stil, judeci o serie de probleme în raport cu propria ta conștiință. Dacă luăm, problemele „proprietății" și remunerației în sine, eu susțin că înainte de război, absolut întotdeauna, sa- vanții noștri au fost mal prost plătiți decît cei din țările avansate industrial. Asta nu l-a împiedicat să lucreze cu mare devotament pentru tara lor și uneori să dobîndească rezultate superioare celor din străinătate.

— Ați putea da un exemplu 7— Geologul român Ludovic Mra- zec a intrat în istoria științei ca fondator al teoriei diapirismului. El a fost consultat de guvernul american, de cel rus dinaintea revoluției și de alte state ca să-și aplice teoriile pe teritoriul lor. Era o problemă de însemnătate capitală pentru orice stat, pentru că diapirismul Iul Mrazec — care examinează relațiile dintre masivele de sare si petrol — permitea descoperirea unor bogății petroliere nebănuite. Atașat țării sale, Mrazec a revenit de fiecare dată la ocupațiile sale ca profesor la universitatea bucu- reșteană, academician, fondator al institutului geologic: bombardamentul din 1944 l-a găsit în București, aflat încă, la 76 de ani. în activitate. în acest sens, da, subscriu și eu : noțiunea de „proprietate științifică" dobîndește, atunci cînd o raportez! la școala națională, o aureolă care atrage, pentru că împletește stimulentul cu dezinteresul, cu fibra tradițională, cu sentimentul. Tezele Congresului X au meritul de a acționa în ambele direcții, atît contra automulțumirii cît și în direcția mîndriei patriotice legitime pentru ceea ce am creat realmente bine.
— Cu alte cuvinte, nu mai e mîn

drie raportată strict la propria per
soană. ci mîndrie atașată unei miș
cări spirituale mai largi.— Da. și mai ales mîndrie cu un rol practic. Scoaterea în evidență a tradițiilor cu care ne mîndrim, operă impulsionată atît de frumos de conducerea partidului în anii de la Congresul IX și pînă azi, are
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un rol foarte mare pentru progresul științei. Dacă ești modest, ti-e greu, prin natura ta, să te mîn- drești cu propria persoană, dar setea de mîndrie e perfect satisfăcută cînd te gîndești la marile tradiții ale școlii geologice românești. Avem teorii printre primele din lume cu privire la originea petrolului (Co- bălcescu, 1883), lucrări de geologie dintre cele mai vechi (Mihale de Hodocin, 1855), o tradiție nedezmințită în petrol și gaze (de altminteri și primul oraș din lume iluminat cu petrol lampant).
— Ce importantă practică au a- 

ceste tradiții 7— Tradiția o o proprietate de mare preț a unei națiuni și a oamenilor ei de știință, în primul rînd datorită valorii sufletești pe care o înglobează. Ca atare, ea se poate do-
Convorbire cu 

acad. Gh. MURGEANU

vedi o forță a practicii. Tradiția are însemnătate practică mai ales prin fluidul spiritual ce-1 aduce cu sine. Orice om de știință cînd caută o soluție, se întreabă nu numai pe plan logic, dar și afectiv, dacă se poate sau nu se poate. Faptul de a ști că alții înaintea ta au reușit cu brio imprimă cercetării tale o coloratură afectivă foarte favorabilă. Apoi, și în raporturile cu alții. Geologii noștri cutreieră azi Afganistanul, Birmania, Egiptul, Yețnenul, Algeria și multe alte țări, mai ales dintre acelea care își caută surse noi de petrol. Eu nu spun că românii care lucrează azi în Egipt au fost angajați pe baza faptului că Mrazec a făcut și el cîndva prospecțiuni în Egipt: probabil că, după atîtea decenii, urmele acestui fapt s-au pierdut, dar rămîne totuși o reputație națională, care se capătă greu, se întreține greu, dar de care omul de știință e foarte atașat. Si — de ce nu am spune-o ? — de multe ori, pe piața internațională, la unele produse și Invenții nu se plătește atît valoarea intrinsecă, pe cît prestigiul, marca.
— Spuneați, la începutul convor

birii noastre, că, în raport cu pro
prietatea, cercetătorul apare oarecum 
ca un „intermediar". Totuși, și între 
ei există o ierarhie: unii mun
cesc în conducerea unor insti
tute. alții, la începutul drumului, au 
un rol mai mic. Oare aceste rapor
turi ierarhice nu afectează ciocnirea 
de opinii ?— E o problemă care se pune pes • te tot, oriunde există organizare — șl știința nu poate fi concepută fără organizare. Cercetătorul tînăr, care are un cuvînt nou de spus, adesea nu poate să-1 „spună" fără investiții pentru cercetare, aplicare, veri

ficare. Pe de altă parte, omul i rimentat aflat la conducerea c tivului respectiv poate să nu fii totdeauna de acord cu aceste i tiții, nu pentru că cercetările re tive ar contrazice teoriile lui, pentru că reușita tînărului care îl contrazice i se pare improbabilă [ și el n-are voie să irosească fondurile și energiile publice pentru cercetări fără șansă de succes.
— Si care e soluția, în asemenea 

cazuri ?— Știți și dumneavoastră câ n» există soluții ge tr-un caz poate primul, altă dată,— Cum procedi— In orice c ::i .'.cu prietenii și la lucrări de do prilejuri, caut -idecata independe căpătînarea în idei, dacă omul ti»că, a pus suflet. ..jun anumit orizont i • țin minte, mai ale devăruri ultime și :>i..tă. Chiar și pămî: — vă spun asta c. este cunoscut de ■. r.Unde intervin inv . i.,-..e într-adevăr mai . .1. r ioc?, de aceea conduce) caută să promovetul muncii în cole -i :tut avînd un coi ! ‘care o chemată stbaterea colectivă. .■o. nvmai motive iera <prestigiu personal o.valeze anumite pi '. ■ cu apinde de consiliile d*hotărîrea cu care iprincipiile muncii a ?! neadevăratei înfrunți .cipii prielnice știi: •: v.r.icnpregătitoare pentri •-’l e'. •lea al partidului ț ?o. . L’i lf- 8’?vor lua vor însen.-uriașă contribuție, :'.X • 'c.‘ ăiitși ani, pentru dez foi '•colective de muncfruntarea opiniilor <:» t< " montul finai al prnea, e important cite prevăd dialogul, c . .ciproce, dezbaterea tărîri însemnate. D< -.ăl..ca planificatorul s se tens cu omul de ști . -!' isecolul nostru știin ■ nomiștilor multe sui triumfe idei și inv, iinerentabile și a ar investiții lipsite de zitate, care păreau . absenței inovatorisi ru.ce" Gr* >ii. * Xtradiție care să te : și eforturi j tradițl șt diția științei româi ■;li este — efortul, lup' înflorirea socialistă îăruir <■. Sne cheamă pe toți i greșului X al partid' u rentele
Ser

„ZIAR/STUi

(Urmare din pag. I)Am trăit, am văzut cîm- pia unită în suprafețele uriașe de cereale și am văzut țărănimea unei foste țări înapoiate folosind motoarele, canalele de irigație, ploile artificiale, îngră- șămintele chimice, obținînd recolte nevisate altădată și care se întorc în satele ieri izolate și primitive, sub forma civilizației electrice, a dispensarului medical, a cărții și cinematografului.Am trăit și am văzut evoluția intelectualității noastre, cu veche tradiție democratică și progresistă, pînă la înscrierea ei în rîn- durile cele mai înaintate ale poporului ; oameni de știință, scriitori, profesori, educatori au devenit cu adevărat exponenții unei culturi de tip nou, socialiste. chemați „să rămînă consecvent mesagerii spiritualității poporului nostru"Am fost, deci, martorii a- cestei deveniri. Congresul al IX-lea, îndeosebi, a dinamizat economia noastră și întreaga activitate social- politică și culturală a României. îndeplinirea sarcinilor stabilite acum Datru ani conturînd azi tabloul unei țări socialiste în dezvoltare complexă. într-un ritm viu, continuu.Tezele Congresului al X-lea reprezintă continuarea într-o etapă calitativ superioară a acestei realități. Ni se înfățișează programul „pentru făurirea unei economii moderne a unei industrii puternice și a unei agriculturi avansa
te bazate pe folosirea largă

a cuceririlor revoluției teh- nico-știintifice contemporane, pe o înaltă productivitate a muncii sociale, în vederea îmbunătățirii continue a nivelului de trai al maselor".Iată fraza limpede în care se concentrează obiectivele viitorului cincinal, alături de acea permanentă finalitate a politicii noastre

ticiparea fiecărui om al muncii în dezbaterea politică, la studiul soluțiilor celor mai eficace în economie, în gospodărirea țării, exprimă încă odată prețuirea și încrederea partidului în capacitățile poporului, dar și afirmarea unui principiu de bază, și anume că numai printr-o asemenea participare ac-

„Esența democrației socialiste constă în aceea că poporul devenit stăpîn pe puterea politică și pe mijloacele de producție trebuie să participe nemijlocit la întreaga activitate de conducere a vieții economi- co-sociale" — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în euvîntarea sa la Consfătuirea de la Moscova.

PARTIDUL NE DĂ
CERTITUDINEA VIITORULUI

de partid și de stat: masele, omul. Maselor, omului le este adresat acest program. Celor ce vor înfăptui prin munca lor sarcinile viitoare le revine și dreptul de a se bucura de roadele efortului lor. Națiunea socialistă este beneficiara suverană a propriei sale munci, a propriilor sale creații. Din această realitate derivă profundul interes pe care fiecare cetățean al țării trebuie să-1 acorde activității sale în cadrul operei colective de construcție a socialismului. Apelul de mai multe ori subliniat al Tezelor la par-

tivă se pot realiza telurile propuse.Am fost șl sîntem contemporanii, martorii prezent! ai aplicării în viața zilnică a unor principii iz- vorîte din gîndirea mar- xist-leninistă și aplicate creator de către partidul nostru în rezolvarea problemelor esențiale, vitale pentru progresul poporului nostru.Ele consfințesc realitatea coeziunii între partid și popor, subliniază metoda de lucru — dialogul necontenit dintre partid și popor, — expresie a democrației socialiste.

Fiecare dintre noi am fost martorii acestei deveniri Am văzut și am trăit noi înșine această transformare. Am văzut năseîndu-se personalități, împlinindu-se energii umane nebănuite, valorificîndu-se noi talente.Unde stă explicația prezenței acestor noi date în personalitatea umană ?Există un singur răspuns : am văzut, am trăit, am urmărit trecerea în faptă. în realitate materială a liniei ideologice șî politice a Partidului Comunist Român, a programului stabilit de partid pentru fiecare etapă. Am cîștigat

certitudini, cuvîntul partidului e certitudinea noastră.în aceste condiții, actul creator al fiecăruia dintre noi este un act deliberat, fruct al unui proces de gîndire, în desfășurarea căruia experiența de pînă acum a construcției socialismului, a vieții politice și sociale se îmbină cu inventivitatea. cu tendința spre progres, spre mai bine. In aceste condiții, participarea noastră la edificarea în continuare a unei societăți noi își găsește armele propice înlăturării dificultăților, își găsește forța dezvăluirii a ceea ce frînează dezvoltarea, a ceea ce se învechește și devine stavilă. Drumul parcurs de societatea noastră socialistă a trecut peste asemenea stăvili și partidul nostru a dat cel mai înalt exemplu de spirit-' de răspundere, neevitînd consemnarea lipsurilor, neascunzînd națiunii dificultățile și greșelile ivite, consuitînd masele a- supra măsurilor celor mai propice înlăturării lor. Gîndirea marxist-leninistă este știință, realizarea ei practică nu e posibilă fără această dialectică unitară între act creator și act critic.Pe acest temei, creșterea responsabilității sociale a fiecărui cetățean înseamnă în cadrul democrației socialiste, alături de mobilizarea energiilor creatoare. și cultivarea curajului critic, deoarece numai îndrăznind a ne cenzura i- nerția. abaterea de la claritate, formalismul, lipsa de interes, scleroza, putem

fi elemente dinamice ale progresului social al patriei noastre.A fi creatorul șl stăpînul bunurilor materiale și spirituale și a participa conștient la conducerea treburilor tării, acestea sînt trăsăturile fundamentale ale națiunii socialiste. Exercitarea acestor îndatoriri și drepturi, în mod egal, se înscrie în noțiunea de patriotism socialist, cuprin- zînd în interiorul ei pe tot! cetățenii patriei, indiferent de naționalitate. Căci patriotismul socialist presupune democrație socialistă.Ecou, larg internațional al inițiativelor politicii noastre externe se datorează legăturii, de asemenea dialectice, existente între caracterul acestei politici și structura internă a statului și națiunii socialiste. Respectul democratic din interior se răsfrînge în relațiile internaționale nrin dorința arzătoare de pace a poporului nostru, în respectarea principiului suveranității, în promovarea principiului egalității în drepturi și a avantajului reciproc.Voința de pace, preocuparea pașnică pentru construcție, pentru bunăstarea omului, pentru progres, umanismul traversează documentele pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român. Certitudinile noastre au noblețea pe care le-o conferă aceste țeluri. Certitudinea progresului emană dintr-o politică științifică, realistă, care și-a dovedit în practică înțelep
ciunea, forța și eficacitatea.

Serghei Gherasimov, unul din veteranii cinematografiei sovietice, și-a făcut debutul ca actor, pentru a a- borda regia la începutul anilor ’30, impu- nîndu-se prin două filme de actualitate : „Komsomolsk" (1937) — povestea construirii orașului tineretului în taigaua siberiană — și „învățătorul" (1939). Filmul „Mascarada" (1941), realizat după piesa lui Lermontov, sau ecranizările „Tî- năra Gardă" (1948) după Fadeev și „Pe Donul liniștit" (1957— 1958) după Șolohov se numără printre operele sale prestigioase.„Ziaristul", distins „ex aequo" cu Marele premiu la Festivalul de la Moscova din 1967, se înrudește prin cele mai bune pasaje ale sale cu filmele care au făurit faima lui Serghei Gherasimov. Suflul romantio care străbate filmul, finețea psihologică în descrierea vieții oamenilor simpli, autenticitatea atmosferei, sentimentul tonio pe care îl degajă finalul demonstrează că cineastul și-a păstrat tinerețea și vigoarea în creație. E- roul „Ziaristului" este un tînăr de 27 de ani, care lucrează ta redacția unui mare ziar moscovit. Gherasimov nu își propune un studiu asupra creației gazetărești cu toate implicațiile sale social- politice, ci o analiză a trăsăturilor morale ale eroului titular, în contextul vieții tumultuoase a epocii noastre.Ultima misiune a lui Iuri Aliabiev, înainte de a părăsi secția de scrisori a ziarului în favoarea secției internaționale, este aceea de a ancheta, într-un mic orășel

din Ural, asupra gravelor abuzuri și nedreptăți semnalate într-un impresionant număr de scrisori și sesizări anonime. în o- rășelul industrial îndepărtat, eroul se informează atent, cumpătat, cunoscînd o mulțime de oameni, portretizați de regizor (care semnează și scenariul filmului) cu o deosebită vigoare. Redactorul ziarului local — un tînăr inimos, distrat și puțin obosit,
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filmului

secretara naivă, romanțioasă și plină de bunăvoință, bătrîna A- nicikina, autoarea scrisorilor și anonimelor, suspicioasă și înrăită — sînt personajele episodice cela mai izbutite ale filmului.în micul oraș, eroul întîlnește în mod neașteptat dragostea. O dragoste fulgerătoare, romantică, surprinsă pe ecran cu o sensibilă tratare cinematografică și printr-o impecabilă interpretare actoricească (Iuri Va- siliev și, mai ales, Galina Polskih). în relațiile cu Șura, tî- năra muncitoare plină de farmec și puritate, eroul își dezvăluie cele mai frumoase trăsături de caracter : integritateamorală, modestia, stabilitatea și credința în dragostea unică, curată. Partitura lirică se desfășoară în decorul mohorît al casei bătrînei Anicikina, sau în peisajul geometric al străzilor noi ale o-

rășeluluî ’> roii s< j .ceput prinși : sentinFilm.; 1 de lui ...... ■ ’ lități.scrie K<xcgnnarile în străinătate ale eroului, la prima deplasare peste hotare, mi s-a părut ilustrativă, ea ne- integrîndu-se organic firului principal al acțiunii. Iuri Aliabiev cunoaște acum forfota întîlnirilor internaționale și lumea ziariștilor occidentali. Regizorul pare interesat nu atît de munca profesională a eroului, pe care ne-o prezintă în scurte scene nesemnificative, cît de sugerarea noilor perspective ce i se deschid în viață.Finalul este poate e- pisodul cel mai frumos din filmul lui Gherasimov. Eroul regăsește în orășelul din U- rali o atmosferă rece, neprietenoasă. Șura a avut de suferit de pe urma clevetirilor aceleiași bătrîne, care a învinuit-o de imoralitate. Iuri o găsește într-o cameră de cămin, slăbită, împietrită de durere. Acum el îi va face prima declarație de dragoste, grăbit, In șoaptă, pentru ca bătrîna supraveghetoare a căminului să nu prindă de veste că a intrat noaptea în camera fetei, pe fereastră... Povestită, scena poate părea banală. Ea este o scenă prin excelență vizuală, în care chiar cuvintele eroilor își pierd din importanță în favoarea gesturilor stîngace și tandre, învăluite în întunericul nopții, surprinse cu finețe și sobrietate de aparatul de filmat
Mihai TOLU

17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
Năzdrăvăniile Iul Pată Albă — 
emisiune pentru copil. 17.50 —
Limba engleză (reluare). 18,15 — 
Vă place muzica 7 Emisiune pen
tru tineretul școlar. Prezintă 
Al. Sumskl. 18,45 — Flori de cîmp 
— cîntece și jocuri populare ro
mânești în Interpretarea soliști
lor : Letițla Seiceanu, Nicolae 
Trofln. Dumitru Ilinescu, Cons..

tantln Soflan șl echipa de dan
suri din comuna Monor, județul 
Bistrlța-Năsăud. 19,00 — Din lu
mea științei. 19,30 Telejurnalul de 
seară © Buletin meteorologic. 
19,45 — Congresul al X-lea
al P.C.R. Cu carul de reportaj 
In țară. Aveți legătura cu... Iași. 
20,15 — Seară de teatru : „Hoții" 
de Fr. Schiller. In românește de 
N. Argintescu-Amza. Interpre
tează colectivul Teatrului „Barbu 
Delavrancea". 21,55 — Prim plan 

' Acad. Raluca Ripan. Emisiune de
Ion Sava 22,15 — Criterii. Pe 
teme muzicale. 22,49 — Telejur
nalul de noapte.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 

de către ambasadorul 
Regatului Maroc

întoarcerea din R. P. Ungară 

a delegației de activiști ai P. C. R.Delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Florea Dumitrescu, vicepreședinte al Consiliului Economic, care, la invitația C.C. al P.M.S.U., a făcut o vizită în schimb de experiență în R. P. Ungară, s-a înapoiat luni seara în Capitală.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Va- sile Modoran, vicepreședinte al Con

siliului Economic, de activiști de partidA fost prezent Imre Farkas, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Ungare la București
★Delegația de activiști ai P.C.R. a fost primită în cursul zilei de luni de Nyers Rezso, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U.

CONVENȚIE ROMÂNO-SOVIETICĂ PRIVIND
DESFIINȚAREA VIZELOR PENTRU CĂLĂTORI

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C.

cu cîștigurl

Cuvîntările
în cuvîntarea rostită cu acest 

prilej, ambasadorul Regatului Ma
roc și-a exprimat bucuria de a ii 
primul ambasador care reprezintă 
pe Maiestatea Sa regele Hassan 
II în Republica Socialistă Româ
nia.

„Hotărîrea Majestății Sale, Has
san II, de a trimite un ambasador 
la București — a arătat Hassan 
Kaghad — este manifestarea con
cretă a stimei reciproce pe care o 
nutresc popoarele noastre, care, 
după o etapă asemănătoare de 
lupte înverșunate pentru a pune 
capăt dominației străine, duc astăzi 
aceeași luptă pentru bunăstarea so
cietății și promovarea omului, pre
cum și pentru instaurarea unei ere 
de pace și înțelegere.

Domnule președinte, Marocul ur
mărește cu mult interes eforturile 
pe care le depuneți, în acest sens, 
pentru fericirea și prosperitatea po
porului român, care nu contenește 
să concretizeze, sub conducerea Ex
celenței Voastre, realizări tot mai 
mari pe calea dezvoltării sale eco
nomice și sociale. Țara mea urmă
rește, de asemenea, cu simpatie e- 
forturile României pentru salvgar
darea și respectarea independentei 
națiunilor, precum și pentru egali
tate internațională.

în același timp — a continuat 
ambasadorul — identitatea sau si
militudinea vederilor noastre asu
pra esenței marilor probleme ale 
timpului nostru s-au manifestat pe 
plan internațional printr-o coope
rare concretă între România și Ma
roc, în cadrul O.N.U. și al institu- 
țîî'lor specializate ale acesteia, pre
cum' și cu prilejul marilor reuniuni 
inter raționale. Este vorba, Domnule 
pre ținte, de o serie de puncte co
rni ■ în ansamblul relațiilor noas
tre, care exprimă voința Majestății 
Sale/ regele Hassan II — și aceea 
■a Excelenței Voastre, de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a ajun
ge, în mod progresiv, la o dezvol
tare armonioasă a cooperării noas
tre, corespunzătoare intereselor re
ciproce ale României și Marocului*'.

în încheiere, ambasadorul Maro
cului și-a exprimat convingerea 
că, în îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a misiunii sale, spre 
binele României și Marocului, va 
găsi un sprijin eficient la președin
tele Consiliului de Stat și Guvernul 
român.

Salutînd pe ambasadorul Rega
tului Maroc, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
arătat că în România sînt cunos
cute și se bucură de apreciere și 
.i-.’âpatie eforturile pe care poporul 
.’.pârocan le depune pentru prospe
ritatea și progresul multilateral al 
patriei sale, pentru instaurarea în 
viața internațională a unui climat 
de pace și bună înțelegere.

După ce s-a referit la activita
tea intensă pe care o desfășoară 
poporul nostru în vederea dezvol
tării economice și sociale a țării,

rostite
președintele Consiliului de Stat a 
subliniat că la baza politicii ex
terne a României se află princi
piile independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în drep
turi, avantajului și respectului re
ciproc. în continuare, președintele 
Consiliului de Stat a spus :

„Viața arată că numai prin sta
bilirea unor raporturi de stimă 
mutuală, încredere și cooperare pe 
plan internațional se pot asigura 
condițiile ca toate popoarele să se 
dezvolte liber, în virtutea propriei 
lor voințe, ca fiecare stat — mare 
sau mic — să participe activ ia 
înfăptuirea securității în lume, la 
circuitul mondial de valori, la 
progresul material și spiritual al 
umanității.

Folosesc această ocazie pentru a 
sublinia că un loc important în po
litica externă a României îl ocupă 
relațiile de colaborare cu țările a- 
rabe, față de care poporul român 
nutrește sincere sentimente de so
lidaritate și prietenie.

Sîntem bucuroși, Domnule amba
sador, să relevăm că în principalele 
probleme ale vieții internaționale, 
România și Marocul au, așa cum 
ați apreciat și dumneavoastră, 
puncte de vedere asemănătoare sau 
apropiate, ceea ce a oferit largi 
posibilități pentru dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, pentru realizarea 
unei conlucrări fructuoase între re
prezentanții noștri la o serie de 
reuniuni internaționale. împărtă
șim întrutotul părerea dumnea
voastră, Domnule ambasador, că 
raporturile dintre România și Ma
roc au cunoscut o evoluție pozitivă 
și constatăm cu satisfacție că e- 
xistă condiții prielnice pentru in
tensificarea legăturilor politice, a 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice, tehnice și științifi
ce în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale".

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a urat ambasadorului Hassan Ka
ghad deplin succes în misiunea sa 
închinată întăririi prieteniei și co
operării româno-marocane, asigp- 
rîndu-1 totodată de întregul sprijin 
al Consiliului de Stat, al Guvernu
lui român și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială cu ambasadorul Marocului, 
Hassan Kaghad.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
și George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Ambasadorul Marocului a fost 
însoțit de Mohamed Bisbis, prim- 
consilier al ambasadei. (Ăgerpres)

VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE UNGARE

în urma tratativelor care au avut loc, la 30 iunie a fost semnată, la București, Convenția între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind desființarea vizelor pentru călătoriile în interes de serviciu, turistic și particular, precum și în tfanzit. Prin această convenție se lărgește cadrul călătoriilor fără vize dintre cele două țări.Din partea română, convenția a fost semnată de dr. Ion M. Anghel, directorul Direcției consulare din Mi

nisterul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România, iar din partea sovietică de Nicolai Ivanovici Moliakov, directorul Direcției consulare din Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S.Au fost prezenți Marin Mihai, adjunct al ministrului afacerilor externe, I. S. Ulin, însărcinat cu afaceri ad-interim al U.R.S.S. la București, membrii celor două delegații, precum și alte persoane oficiale. (Ăgerpres)

TRAGEREA LA SORȚI
DIN 30 IUNIE 1969

Delegația militară ungară, 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 se află în țara noastră a vizitat luni o unitate de
vînători de munte și o instituție militară de învățămînt.Oaspeții au fost însoțiți de general- locotenent Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate, secretar al Consiliului politic superior.

Cronica

PLECAREA DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
DE STINGĂ - COMUNIȘTII DIN SUEDIALuni a părăsit Capitala delegația Partidului de stînga-comuniștii din Suedia care, la invitația Comitetului Central al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră. Din delegație au făcut parte : Folke Liljesson, membru al Comitetului Central al partidului, Henry Jacobsson și Bertil Marbink,

membri ai conducerii partidului In districtele Gavle și Norbotten.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de tovarășii Ghizela Vass, membru al Comitetului Central al P.C.R., și Gheorghe Ba- drus, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
Sosirea unei delegații de activiști

ai P.C. dinLuni seara a sosit în Capitală o delegație de activiști ai P.C. din Cehoslovacia, condusă de Julius Turoni, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C. din Slovacia, care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită de schimb de experiență în țara noastră.La aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Bucur

CehoslovaciaȘchiopu, vicepreședinte al Consiliului Economic, Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. da activiști de partid.Au fost de față Karel Kurka, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.(Ăgerpres)

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a adresat o telegramă de felicitare tovarășului Ștefan Jedry- cnowski cu prilejul realegerii sale în funcția de ministru al afacerilor externe al Republicii Populare Polone.
*O delegație a Ministerului Minelor, condusă de ministrul Bujor Almășan, a plecat la Praga într-o vizită oficială, la invitați» ministrului federal al industriei.La plecare, delegația a fost salutată de membri ai conducerii Ministerului Minelor.
«■Membrii delegației corporației municipale a orașului New Delhi, condusă de Hans Raj Gupta, primarul municipiului, care se află în țara noastră, au făcut luni după- amiază o vizită la Comitetul executiv al consiliului popular al municipiului București, unde au fosț primiți de Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, cu care au »- vut o întrevedere.La întrevedere au luat parte Ion Cosma, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, și alți membri ai comitetului executiv.Membrii delegației s-au interesat despre o serie de aspecte ale activității economice, social-culturale și de gospodărire municipală. La încheierea vizitei, oaspeții au semnat în cartea de aur a consiliului popular.Seara, cu prilejui vizitei în tara noastră a delegației corporației municipale a orașului New Delhi, Shri S. Than, ambasadorul Indiei la București, a oferit o recepție.

NUMIREA NOULUI 
AMBASADOR AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMANIA 
IN REPUBLICA LIBANPrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Ștefan Cleja a fost, numit în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Liban, în locul tovarășului Iacob Io- nașcu, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe. (Ăgerpres)

Cu prilejul „Zilei învățătorului"Luni dimineața, în sala Operei Române a avut loc adunarea festivă a corpului didactic din București, consacrată „Zilei învățătorului". Au participat educatoare, învățători și profesori, reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții centrale și organizații obștești.’ Adunarea a fost deschisă de Ion Borca, vicepreședinte al Comitetului . Executiv al Consiliului popular al municipiului București.Despre realizările obținute de slujitorii școlii din Capitală în activitatea de instruire și educare a copiilor și tineretului studios au vorbit prof. Mircea Cucu, inspector general școlar al municipiului, Ioana Cosma, directoarea liceului „Nicolae Bălcescu", Grațiela Ștefan, profesoa

ră la liceul „I. L. Caragiale", și Petre Bratu, directorul Liceului industrial energetic, Virgil Cazacu, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Intr-o atmosferă entuziastă, cei prezenți au adresat, în numele oamenilor școlii din Capitală, o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se angajează să nu precupețească nici un efort pentru creșterea prestigiului școlii românești, pentru instruirea și educarea elevilor în spiritul dragostei față de partid, de patria socialistă, astfel ca tînăra generație să ducă mai departe făclia progresului social pe pămîntul țării noastre.(Ăgerpres)

în aceeași zi, membrii delegației, însoțiți de ing. Traian Ispas, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, au vizitat noul cartier de locuințe Drumul Taberei, complexe comerciale și de deservire a populației, Fabrica de Confecții și tricotaje București, fabrica de prefabricate din Militari, Ateneul Român și Sala Palatului. *Luni seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la Berlin, delegația Mișcării pentru pace din tara noastră, care a participat la Adunarea mondială pentru pace și la sesiunea extraordinară a Consiliului Mondial al Păcii, manifestări organizate cu prilejul celei de-a 20-a aniversări 
a Mișcării mondiale pentru pace.

★Directorul general adjunct al Oficiului Națiunilor Unite la Geneva, Georges Palthey, care face o vizită în țara noastră la invitația Ministerului Afacerilor Externe, a fost primit luni de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au participat Nicolae Ecobescu, ambasador, reprezentantul permanent al României pe lîngă Oficiul O.N.U. din Geneva, și funcționari superiori din M.A.E.în cadrul discuției au fost abordate probleme privind cooperarea dintre țara noastră și Oficiul Națiunilor Unite din Geneva.
★Cu prilejul Zilei naționale a Canadei, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat luni o seară culturală.Manifestarea, care a avut loc la Casa de cultură a institutului, a fost deschisă de Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S.Regizorul Ion Popescu Gopo a împărtășit impresii dintr-o călătorie în Canada, apoi a fost prezentat un program de filme documentare canadiene.Cei prezenți, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Comitetul de Stat pentru Cultură ți Artă, I.R.R.C.S., ziariști, un numeros puhlir a” x—•* —- ‘ i
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Ieri In țară : vremea s-a răcit în 
nord-vestul țării. Cerul a fost variabil, 
mal mult noros în Transilvania, Mol
dova, zona muntoasă și subcarpatică, 
unde s-au semnalat averse de ploaie 
și descărcări electrice. Averse și des
cărcări izolate s-au mai semnalat pe 
litoral. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 12 grade la Sărmaș și 25 grade la 
Onceștl și Medgidia. In București : vre

mea a fost în general frumoasă, cu ce
rul variabil. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a fost de 
25 de grade.

Timpul probabil : pentru 2—3—4 Iulie. 
Vreme răcoroasă în prima parte a in
tervalului, apoi în încălzire ușoară. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea averse 
locale de ploaie, mai frecvente în Ju
mătatea de nord a țării. Vîntul va su
fla potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar ma
ximele între 20 și 30 de grade. In Bucu
rești : vreme răcoroasă la începutul in
tervalului, apoi în încălzire. Cerul va fi 
schimbător, favorabil averselor de 
ploaie în prima parte. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

De la ADASAdministrația Asigurărilor de Stat anunță că Ia tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viață din 30 iunie 1969 au ieșit următoarele opt combinații de litere : X.T.W. j Z.H.D. j T.K.I. | N.G.L. | E.N.O. | Y R.B.; U.R.P. ; H.B.D.Toți asigurați! care au polițele în vigoare și au trecute în ele una sau mai multe din aceste combinații ale căror litere sînt înscrise în ordinea ieșirii la tragere se vor prezenta la unitățile ADAS pentru a-și primi sumele cuvenite.

ȘTIRI SPORTIVE
»Aseară în penultima rundă a turneului internațional feminin de șah de Ia Sinaia, Kușnir a remizat cu Dobson. Cu același rezultat s-au încheiat partidele Keller-Teodorescu, Voroci-Reicher și Perevoznic-Ereto- va. Nicolau a cîștigat la Jifcovici.în clasament conduce Kușnir (U.R.S.S.) cu 8,5 puncte, urmată de Keller (R.D.G.) și Nicolau (România) cu cîte 8 puncte. Astă seară are loc ultima rundă.

★I.a Budapesta s-a desfășurat prima etapă a „Cupei campionilor europeni" la popice masculin (grupa

I), la care au participat formațiile Postar Split, Olimpia Reșița și Cse- pel Budapesta. Locul întîi a revenit echipei iugoslave Postar Split care a doborît 5 073 popice, urmată de Csepel Budapesta (5 069 p) și O- limpia Reșița (5 050 p).La individual, primul loc l-a o- cupat Kiss (Csepel) 870 p. d., urmat de Băiaș (Olimpia) 864 p. d. și Krstulovici (Postar) 856 p. d.
★La tradiționala regată de caiac- canoe de la Tampere (Finlanda), sportivii români au cîștigat 10 din cele 15 probe ale concursului. Din

lotul român s-au remarcat tinerele caiaciste Viorica Dumitru—Maria Lovin, învingătoare în proba de caiac dublu (500 m). O frumoasă victorie a obținut în proba de caiac simplu (500 m) E. Botez cronometrat în 1’ 53” 9/10. Dintre victoriile realizate la canoe remarcăm pe cea a lui Macarenco (la 10 000 m) și cele ale echipajului Calabiciov—Manea (la 1 000 m și 10 000 m).
★La Cluj s-a disputat meciul a- mical de box dintre echipele C.S.M. Cluj și Z.V.L. Kysuce Novo-Mesto (Cehoslovacia). Victoria a revenit pugiliștilor români cu scorul de 14—6.

(Urmare din pag. I)mercial și distractiv de aici atrage mii și mii de cetățeni. Care este secretul puterii lui de atracție ? In primul rînd, localul pro- priu-zis este așezat între malul apei și liziera unei falnice păduri. Conducerea l.H.R. Ambasador (for tutelar O.N.T.) a înțeles exact și a aplicat în practică noțiunea de agrement. Facem această precizare pentru că în multe localități — o să ne referim la ele — în pofida posibilităților pe care le oferă cadrul natural, organizațiile comerciale se mărginesc să înjghebeze localuri la iuțeală, să le aprovizioneze cu mititei și chiftele reci și să aștepte clienții. Firește, localul cu specialitățile lui ademenitoare este și trebuie să fie un punct de atracție. Dar e de-ajuns ? Doar oamenii nu vin să se recreeze stînd tot timpul între cei patru pereți ai restaurantului! Atunci cum trebuie să fie ? La Snagov-sat se remarcă din plin grija gazdelor pentru oaspeți. Localul — poate unul dintre cele mai bine organizate și aprovizionate din cîte am văzut — e pregătit pentru a face față unei mari diversități de preferințe.Dar agrementul ? Pădurea e „presărată" cu căsuțe mici pentru odihnă, pe malul apei un teren de mini-golf ; pe apă — bărcij se poate face baie, plajă. E într-adevăr un loc propice pentru odihnă, recreare și reconfortare, iar gazdele merită să fie felicitate....Mergem mai departe. Snagov-plajă. „Mîna" Casei Ambasador se simte

șl aici la tot pasul. Complexul pare o copie a celui pe care l-am descris mai sus.Directorul l.H.R., care ne-a însoțit pe o porțiune a raidului, ne spune cam fără veste :— Și acum să vă arăt ultima creație a firmei : Hanul Vlăsiei. Un restaurant și niște căsuțe lacustre, sub sălcii plîngătoare. Specialitatea casei : crap la proțap.

am văzut coadă la „ochiurile" de desfacere și la cele două chioșcuri care vînd răcoritoare și mititei în fața grădinii. Ceea ce se petrece este absolut intolerabil I Cit timp le va trebui celor 19 întreprinderi de alimentație publică din Capitală — mai precis directorilor lor, directorilor T.A.P.L., Direcției generale comerciale, cooperației de consum și altor asemenea „firme" — să amplaseze în

rășii din conducerea Uniunii cooperativelor de consum Ilfov ne explică (în scris) — ce credeți ? — că au lăsat locul de agrement fără comerț pentru că... vechiul local nu era bine amplasat! Așa este, vechiul local nu era bine amplasat. Dar ce ar fi urmat să se întreprindă în mod firesc ? Localul vechi și alte puncte comerciale să fie mutate în

„Șablonul" în.,, agrement
saramură de pește ardeiatâ tare, vin negru.Ne-am grăbit deci spre Hanul Vlăsiei, deși nu sosise încă decît ora prînzu- lui mic. Și acolo ce să vezi ? De restaurant și căsuțe lacustre nici vorbă, iar de crap la proțap nici urmă ! Ridicăm privirile mirate spre gazdă : „O glumă ?“ „Nu. Aici peste, să zicem maximum o lună, se vor găsi toate cele descrise".Am rămas pe gînduri. Deci, peste o lună... Dar toată iarna trecută, toată primăvara și jumătate din vară, cu ce s-or fi ocupat gazdele, toți cei învestiți cu organizarea agrementului ? întortocheate și pline de hîrtoape mai sînt uneori cărările „Ambasadorului"......Grădina zoologică și pădurea Băneasa continuă să atragă zilnic zeci de mii de vizitatori. Am revenit și noi acolo duminică. Și iar

grădină și în pădure atîtea chioșcuri, cărucioare și alte asemenea complicate construcții încît să se poată face față onorabil cererii de consum ? Este oare posibil că în condițiile cînd cererea se menține ridicată, cînd se încasează în timp record, la o singură ferestruică de chioșc, zeci de mii de lei, să păstrezi o rezervă absurdă în dezvoltarea comerțului din acest punct ? Solicităm forurilor responsabile răspunsuri detaliate la întrebările puse, pentru a putea, la rîndul nostru, să le facem cunoscute publicului....Cernica (pădure). Comerțul ? Tot absent. Unicul local pendinte, la vremea lui, de cooperația de consum a tras obloanele din motive obiective (amplasament nepotrivit. La sesizarea noastră formulată în- tr-un articol anterior, tova-

altă parte. Doar pădurea e destul de mare. Dar nu. Cooperația s-a grăbit să desființeze totul și să-și ia o grijă de pe cap....Raidul nostru se apropie de sfîrșit. Am depășit, în final, granițele județului Ilfov și iată-ne din nou pe traseul turistic Ploiești — Cîmpina. Semnalasem, în- tr-un articol anterior, că în pădurea Păulești — la 6 km de Ploiești — se află amplasate cîteva localuri de alimentație publică, unele într-o nepermisă stare de degradare, altele amenajate potrivit „normelor..." prostului gust. Am socotit că T.A.P.L. — Ploiești va înțelege situația și că va lua măsuri. Măcar din respect pentru cetățeni. Cînd colo, ne informează, în scris și verbal, că așa e tradiția la Păulești ! ? întrebăm : e oare tradițional să te îm

piedici de pietroaiele din „Cabana haiducului", să faci coadă la lipii și să te înfunzi, pentru o gustare frugală, în acea cabană certată cu igiena denumită „Bîrlogul ursului" 7 Ne-am permite să reamintim tovarășilor de la T.A.P.L. că publicul așteaptă să găsească în locurile de a- grement unități comerciale ospitaliere, bine aprovizionate, în care deservirea să fie de o înaltă ținută. în- tr-un cuvînt, localul, fie el mic sau mare, să aibă însușirea nu de a respinge clienții, ci de a-i atrage....Am găsit un asemenea local în pădurea Trivale de lîngă Pitești. Acolo a început să funcționeze, de puțin timp, un complex turistic — camping, localuri de consum — capabil să răspundă exigențelor. Cel puțin acum, la început, complexul este extrem de bine pus la punct, gospodărit și aprovizionat cu grijă. Iar la cîteva sute de metri distanță se află surpriza, punctul de atracție; o rezervație de zimbri.Pentru crearea unor unități sau complexe turistice de agrement, pentru ridicarea lor la nivelul exigențelor actuale, putînd să satisfacă, în adevăratul sens al cuvîntului, cerințele publicului, au un cuvînt greu de spus nu numai întreprinderile și organizațiile comerciale, ci și forurile lor tutelare — consiliile populare orășenești și județene. Spre mulțumirea cetățenilor, ei trebuie să facă tot ce le stă în putință, bine și repede, fiind limDede că ei sînt puși fr.. £ 1?. L-nd* QF

Sărbătoarea 
nafionala a Canadei
în fiecare an, la 1 iulie, poporul canadian celebrează ziua creării Confederației canadiene. In urmă cu mai bine de un veac, la 1 iulie 1867, patru provincii — Ontario, Quebec, New Brunswick și Noua Scoție se uneau ; alte șase provincii aveau să intre m.ii tirziu în Confederația a cărei capitală s-a stabilit la Ottawa.La cea de-a 102-a aniversare a existenței sale, Canada se prezintă ca o țară modernă, cu o dezvoltare economică care o situează printre statele avansate din lumea capitalistă. Canada dispune de imense resurse naturale. Ea produce 80 la sută din nichelul țărilor occidentale, se află pe primele locuri în lume la producția de asbest, platină, zinc, cadmiu, cobalt etc. Din cinci pagini de ziar tipărite pe continentul american, trei sînt trase pe hîrtie canadiană.în ce privește dezvoltarea economică generală cîteva din cele mai recente date sînt semnificative. Produsul național a crescut cu 8 la sută în 1968 față de 1967, iar ritmul de creștere a producției a fost de 4 la sută în același an, față de 2,5 la sută în 1967.De la venirea la conducerea țării a noii echipe guvernamentale conduse de primul ministru Pierre Elliott Trudeau, la Ottawa este în curs un proces de reevaluare a politicii externe a Canadei al cărui scop declarat este de a pune de acord această po- Ț‘:că —■ '-teresele proprii ale tării, 
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canadiene staționate în Europa occidentală, precum și hotărîrea de a normaliza relațiile diplomatice cu Republica Populară Chineză ca unic reprezentant al poporului chinez. Apre- ciați și salutați ca pozitivi de opinia publică canadiană, acești pași, ca și dorința manifestă a guvernului de la Ottawa de a dezvolta schimburile și legăturile cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, reprezintă 
o contribuție utilă la destindere și pace în lume, consemnînd o prezență activă în viața internațională.In urma acordului și înțelegerii realizate cu ocazia tratativelor guvernamentale de la Ottawa din anul 1967, relațiile dintre România și Canada au cunoscut o dezvoltare ascendentă. Sînt de relevat astfel încheierea a- cordului comercial pe termen lung, pentru care recent la București s-a efectuat schimbul instrumentelor de ratificare, înființarea oficiului comercial român la Montreal, vizitele reciproce ale unor reprezentanți ai vieții economice și social-culturale etc. Acțiunile menționate au relevat posibilități diverse de intensificare în viitor a schimburilor și cooperării fructuoase între cele două țări în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale. Cu prilejul sărbătorii naționale a Cana-
■ da pare A prni.peiKaio.
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wzfe în Anglia a delegațieiREMANIEREA Cu prilejul celeiVIETNAMUL DE SUD

CABINETULUI Poziții inamice bombardate de-a XXV-a aniversăriparlamentare romane
IORDANIAN

de forțele patriotice

(Urmare din pag. I)
(Agerpres)

Lucrările
Comisiei mixteincidentelor

a Yemenului de Sud

a recunoscut
R. D. Germana

Plenara C.C Ședința Comisiei permanente

C.A.E.R. pentru folosirea energiei
nigeria Atribuțiile atomice în scopuri pașnice

C.R.I. preluate
de o comisie națională

m Mahyezia

alP.C. Francez

de la Ben Het, din regiunea rilor înalte, in apropiere Ninh, precum și asupra £

româno-iraniene

Poporul Republicii Burundi sărbătorește astăzi împlinirea a șapte ani de la 
cucerirea independenței țării sale. In această perioadă poporul burundez 
a depus eforturi pentru dezvoltarea economiei și culturii. în fotografie : Una 

din piețele principale ale capitalei — Usumbura

nternaționalas

Repere

pe casc.

ț AMMAN 30 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a procedat luni 
Ia o remaniere a cabinetului pre
mierului Abdel Moneim El Rifai și 
a comandamentului armatei și a 
conducerii securității Iordaniei, a- 
nunță agenția France Presse. Prin- 
tr-un decret al lui Hussein, în func
ția de ministru al apărării a fost 
numit generalul-locotenent Amer 
Khammash, iar ministru de interne 

ia fost numit generalul-maior Mo- 
‘ hammed Rassoul al-Kilani.

; Reizbucnirea
I

SAIGON 30 (Agerpres). — în cursul nopții de duminică spre luni, forțele patriotice sud-vietnameze au bombardat cu rachete cartierul general al diviziei de parașutiști saigonezi, situat în apropiere de localitatea Tan Son Nhut. De asemenea, artileria Frontului Național de Eliberare a bombardat o tabără a forțelor speciale americano-saigoneze de la Ben Het, provocînd pierderi în oameni și material de luptă. Agențiile de presă menționează că această tabără este bombardată de 53 de zile consecutiv. Totodată, în cursul zilei de duminică au fost înregistrate lupte în jurul fostei capitale imperiale Hue, lupte care au durat mai multe ore. în a- celași timp, avioane americane de tip „B-52“ au ..efectuat mai multe misiuni de bombardament asupra unor presupuse concentrări ale forțelor patriotice, în special în jurul taberei

Platou- de Loc cîtorva puncte situate nu departe de tabăra forțelor speciale de la Katum, la 100 km nord-vest de Saigon.
★SAIGON 30 (Agerpres). — Agenția de presă Eliberarea a difuzat o știre în care condamnă noile bombardamente întreprinse in cursul lunii iunie de forțele aeriene americano- saigoneze asupra unor sectoare populate din provinciile sud-vietnameze Rach Gia, Tra Vinh, Soc Trang și Lang An. Aceste bombardamente — relatează agenția menționată — au făcut zeci de victime (între care copii) în rîndul populației civile din localitățile Vinh Hoa, Long Duc, Binh Phu, Nha Lau, Dac Thang și din alte sate situate în provinciile amintite.

LONDRA 30. —. Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, transmi
te : în cadrul vizitei pe care o face 
în Marea Britănie, delegația parla
mentară română, condusă de pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, a plecat într-o că
lătorie prin cîteva orașe ale țării. 
Duminică, membrii delegației au 
sosit la Stratford-upon-Avon, unde 
s-a născut, a trăit și a creat 
William Shakespeare. Ei au vi
zitat Casa memorială și alte 
locuri istorice legate de viața și 
activitatea marelui scriitor.

în cursul zilei de luni, parlamen
tarii români au fost oaspeții ora
șului Birmingham, unul din cele 
mai mari centre industriale brita
nice. Invitați la Uzinele construc
toare de autovehicule, aparținînd 
cunoscutei firme „British Leyland 
Motor Corporation", oaspeții ro
mâni au luat cunoștință despre ac
tivitatea economico-industrială și 
din domeniul cercetării.

Apoi parlamentarii români au 
făcut o vizită la primăria orașului, 
unde întîlnit cu Neville

Bosworth, lordul primar al Bir- 
minghamului, și cu membri ai 
consiliului municipal. In cinstea 
oaspeților a fost oferit un prînz în 
cadrul căruia lordul primar și Ște
fan Voitec au rostit toasturi.

în cursul după-amiezii, membrii 
delegației române au făcut o vizită 
la sediul Organizației regionale a 
Sindicatului muncitorilor din 
transporturi, unde au fost întîmpi- 
nați de Brian Mathers, secretar re
gional al sindicatului. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

în timpul vizitei la Birmingham, 
delegația Marii Adunări Naționale 
a fost însoțită de Jan Mikardo, 
deputat în Camera Comunelor și 
membru al Comitetului Executiv 
al Partidului laburist, de alți depu- 
tați britanici, precum și de Vasile 
Pungan, ambasadorul României la 
Londra.

Luni seara, conducerea Camerei 
de comerț și industrie din Birmin
gham a oferit un dineu în cinstea 
oaspeților români.

Ambasadorii Republicii Socia
liste România Aurel Duma (R.P. 
Chineză) și Vasile Pogăceanu (Si
ria) au ținut conferințe de presă 
consacrate celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist.

spre 
securile

r KUALA LUMPUR 30 (Agerpres). 
<— După o lună de liniște și calm, 
soldații și polițiștii patrulează din 
nou pe străzile capitalei malayezie- 
ne, Kuala Lumpur, întrucît în ul
timele două nopți au fost semnala- 
'te noi incidente.

Tulburările, relatează în legătură 
cu aceasta corespondentul agenției 
France Presse, au reizbucnit în car
tierul Sentul, locuit în cea mai 
mare parte de malayezieni de ori
gine indiană, prin incendierea a 
.peste 200 de locuințe. în urma aces- 
■ tor incidente, menționează agențiile 
(de presă, cinci persoane ar fi fost 
ucise, iar peste 20 rănite.

Republicu Popularii

PNOM PENH 30 (Agerpres). — 
în capitala Cambodgiei a sosit luni, 
pentru o vizită oficială, delegația 
Republicii Vietnamului de Sud, 
condusă de președintele guvernului 
revoluționar provizoriu, Huynh Tan 
Phat. Din delegație mai fac parte 
Ung Ngoh Ky, ministru adjunct la 
președinția consiliului, și d-na 
Duong Qunh Hoa, ministru al să
nătății publice. La Pnom Penh 
membrii delegației urmează să aibă

o serie de convorbiri cu șeful sta
tului cambodgian, prințul Norodom 
Sianuk.

★OTTAWA 30 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Comunist din Canada a dat publicității o declarație în care cheamă guvernul de la Ottawa să recunoască guvernul revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și să refuze orice sprijin pentru continuarea războiului din această regiune a Asiei de sud- est.

/ 0 bombă a explodat la 
Cardiff luni dimineața, cu numai 
o zi înainte de ceremonia de învestire ja prințului Charles ca prinț al Țării Galilor. Ceremonia învestirii, care are ; semnificația proclamării oficiale a iprințrihli Charles e» moștenitor al tro- nului Regatului Unit ai Marii Britanii și Irlandei de Nord, urmează să aibă loc la Caemorvon, localitate situată Ia 1190 kilometri de Cardiff. Măsurile de securitate' au fost întărite, poliția te- jmîndu-se de acțiuni teroriste ale separatiștilor din Țara Galilor.

I
Guvernul elvețian a 

înaintat Parlamentului un 
'inpOrt ‘n care exPrim2. părerea că |nu a sosit încă momentul pentru ade- irarea Elveției la Organizația Națiunilor I,Unite. Guvernul elvețian își exprimă .însă dorința intensificării cooperării cu ■O.N.U. și agențiile sale specializate. Ministrul de externe, W. Spuehler, a relevat că Elveția va spori contribuția sa financiară la activitatea organismelor internaționale. „Neutralitatea noas- ! tră, se spune în raport, nu înseamnă j izolare și introversiune, ci cooperare și j participare".
t

Principalul lider sindical 
peronist din Argentina, Au
gusto Vander, a fost asa
sinat tani după-amiază. Corpul lui Vandor, care este secretarul general al Federației metalurgiștilor, a fost găsit la sediul Federației ciuruit de 1 gloanțe de mitralieră. Asasinii au ră- ipias pînă acum neidentificați.

l Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, care efectuează o vizită oficială la Djakarta, a avut o întrevedere cu președintele Indoneziei, Suharto. în timpul întrevederii au fost discutate posibilitățile de dezvoltare a legăturilor multilaterale dintre cele două țări și au fost abordate unele aspecte ale situației internaționale.

Comitetului pentru Știință și Tehnică de pe lîngă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., a sosit la Paris. Delegația va participa la cea de-a șasea sesiune d Comisiei mixte sovieto-franceze pentru colaborare economică și tehnico-știin- țifică.
Un acord între F.A.O. și 

guvernul R.A.U., “ baza căruia Egiptul va primi un ajutor în valoare de 45 de milioane de dolari a fost semnat la Cairo. Aceste fonduri vor fi folosite pentru asigurarea hranei unui număr de aproximativ 100 000 de muncitori, care vor lucra în perioada 1970—1974 în regiunile din delta Nilului.
0 emisiune consacrată 

poetului George Coșbuca fost prezentată recent de radiodifuziunea algeriană. De asemenea, în cadrul emisiunii „Basme pentru copii", radio Alger prezintă săptămînal povești de Ion Creangă.
Astronautul american 

Frank Borman a plecat luni 
spre Uniunea Sovietică,unda va întreprinde 9 vizită de nouă zile. Borman a fost comandantul navei cosmice din seria „Apollo" care, la sfîrșitul anului trecut, a efectuat un zbor în jurul Lunii.

ADEN 30 (Agerpres). — Republi
ca Populară a Yemenului de Sud a 
hotărît să recunoască Republica 
Democrată Germană, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă mi
nistrul afacerilor externe al Yeme
nului de Sud, Aii Salem Al-Beid.

TEHERAN 30. Corespondentul A- gerpres N. Popovici transmite : Ministrul comerțului exterior, Cornel Burtică, a sosit în capitala Iranului, pentru a lua parte la sesiunea Comisiei mixte ministeriale româno- iraniene. La aeroportul Mehrabad, ministrul român a fost întîmpinat da Alinaghi Alikhani, ministrul economiei Iranului, de cadre de conducere din acest minister. A fost prezent Pavel Silard, ambasadorul României la Teheran.Luni dimineața au început lucrările sesiunii Comisiei mixte ministeriale româno-iraniene. Conducătorii celor două delegații, Cornel Burtică și A. Alikhani, au trecut în revistă activitatea în domeniul cooperării e- conomice dintre cele două state de la sesiunea precedentă. După ședința plenară, lucrările sesiunii continuă pe comisii de specialitate.In cursul zilei de luni, ministrul comerțului exterior al României a semnat în registrul special al Șahin- șahului Iranului, Reza Pahlavi, a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Reza Șah, a avut o întrevedere cu ministrul de interne, Khosrowani, în probleme de relații comerciale și a făcut o vizită la Banca de încurajare a dezvoltării industriale, unde s-a întreținut cu directorul acestei instituții.

Lucrările cslei de-a 23-a 
adunări a Asociației mon
diale a medicilor s au încheiat la Paris. La această conferință au participat peste 400 de mediei din 65 da țări. Din România au asistat ca observatori prof. dr. Teodor Ilea și dr. I. Caloenescu.

0 delegație sovietică,con-
dusă de D. Gvișiani, vicepreședinte al

Fostul premier congelez 
Moise Chombe a încetat din 
Viată la reȘedința sa supravegheată de lîngă Alger. La 1 iulie 1967, postul de radio Alger a anunțat prezența în țară a fostului prim-ministru congolez; una din cele mai detestate figuri ale Africii negre. Chombe avea de gînd să poposească la vila sa de la Palma de Majorca, dar în timpul zborului lui, un anume Francis Bodenan și-a îndreptat pistolul asupra celor doi piloți, silindu-i să aterizeze la Alger. A doua zi, guvernul generalului Mobutu (Congo Kinshasa) a cerut în mod oficial extrădarea lui Chombe. Curtea Supremă algeriană a început examinarea cazului Chombe, pronunțînd sentința de extrădare. Această hotărîre nu a fost însă niciodată îndeplinită pentru că șeful statului algerian nu a semnat sentința. La 30 iunie, la Alger «-a anunțat că „fostul premier al Congou- lui a murit în timpul somnului la reședința sa supravegheată, victimă, ie pare, a unei crize cardiace".

LAGOS 30 (Agerpres). — După 
ce au interzis iborurile avioanelor 
Crucii Roșii Internaționale, autori
tățile nigeriene au anunțat că atri
buțiile C.R.I. vor fi preluate de 
către o comisie națională nigeriană 
de ajutorare a regiunilor sinistrate. 
De asemenea, s-a precizat că acti
vitatea organizațiilor de ajutor în 
Nigeria va fi supusă unor noi reguli 
stricte.

PARIS 30. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Partidul Comunist Francez se pro
nunță pentru instaurarea unei de
mocrații politice și economice a- 
vansate care să asigure progresul 
social și să deschidă calea spre so
cialism, se subliniază într-o rezo
luție adoptată de plenara C.C. al 
partidului care a avut loc la Paris, 
în vederea instaurării acestei de
mocrații, partidul comunist își pro
pune să dezvolte eforturile sale 
pentru o acțiune comună a tuturor 
oamenilor muncii.

Viitorul depinde de unirea și 
acțiunea oamenilor muncii manuali 
și intelectuali, de alianța clasei 
muncitoare și a păturilor mijlocii 
în lupta pentru revendicările lor, 
pentru democrație, independență 
națională și pace — se arată în 
rezoluție.

EREVAN 30 (Agerpres). — La E- revan, capitala R.S.S. Armene, a a- vut loc cea de-a 16-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice.La ședință au participat delegații din R.-'P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. rr , ■ „ „ „ _ar calitatereprezentantulUngară și . U.R.S.S., de observator — R.S.F. Iugoslavia.Comisia a discutat decurg din hotărîrile (speciale) a C.A.E.R. 41-a a Comitetului Executiv al Consiliului și problemele organizării activității comisiei în vederea realizării acestor hotărîrl.Comisia a examinat considerațiile
sarcinile care sesiunii a 23-a și ședinței a

După o cursă dramatică deasupra Atlanticului, un avion DC 8, cu 248 pasageri și 12 membri ai echipajului la bord, a aterizat în siguranță la aeroportul Shannon din Irlanda. Avionul plecase din Shannon spre Toronto, transported un grup de membri ai unei a- sociații vegetariene canadiene care vizitase Londra. La aproape 1 000 kilometri de țărm, pe cînd avionul zbura la o altitudine de a- proape 10 000 metri, o

parte a motorului nr. 3 a explodat în zbor pro- vocînd o gaură cu un diametru de 150 mm în fuselaj. Aparatul a căzut simultan Ia 7 300 metri. Sistemul de reglare a presiunii în a- vion a fost avariat. Pilotul a lansat imediat semnale de alarmă, făcînd totodată cale întoarsă. Forțele aeriene britanice care au captat semnalele pilotului au trimis un avion de recunoaștere în direcția aparatului

în dificultate. La aeroportul din Shannon a fost declanșat sistemul de securitate și numeroase mașini de pompieri au luat poziție de-a lungul pistei de aterizare. Cu un calm neobișnuit și cu o măiestrie remarcabilă, pilotul a reușit să conducă avionul în pană deasupra Atlanticului timp de 50 minute și să efectueze o aterizare normală pe aeroport.
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Senatul american se pronunță
pentru limitarea

angajamentelor externe
După mai multe zile de dezbateri, Senatul american a adoptat cu o mare majoritate de voturi o rezoluție considerată în cercurile politice americane drept una dintre cele mai importante de la începutul celei de-a 91-a legislaturi. Este vorba de „rezoluția privind angajamentele naționale" față de străinătate, e- Iaborată de senatorul democrat William Fulbright, președintele comitetului senatorial pentru relații externe, și de senatorul republican John Sherman Cooper.Rezoluția este apreciată de „Washington Post" drept „un puns al Senatului implicării Statelor nite în războiul Vietnam fără a

tul senatorial pentru relații externe a denumit „dezechilibrul constituțional", care în ultimii 50 de ani s-a mărit pe măsură ce latura executivă a căpătat mai multă putere în problemele de politică externă și, în special, în angajarea forțelor militare americane în

re a Statelor Unite, inclusiv de a se defini noțiunea de „angajament extern" și puterea forului legislativ.Mai multi senatori liberali, printre care Mike Mansfield, lider al majorității democrate din Senat, și William Fulbright, au subliniat în intervențiile lor din
CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 

DE LA C. ALEXANDROAIE

răs- dat U- din se cere aprobarea celor două camere ale Congresului", așa cum prevede constituția tării. „Din punct de vedere constituțional, subliniază „New York Times", rezoluția reprezintă o încercare de a redresa ceea ce comite-

acțiuni din afara granițelor țării".Totodată, după părerea presei americane, „rezoluția constituie o reacție împotriva tendinței postbelice a politicii externe americane de a escalada angajamentele militare ale Statelor Unite care, în perioada administrației Johnson, au atins proporții inflaționiste". Prin noua rezoluție se face o încercare de a se clarifica aspecte importante ale politicii externe și milita-

cadrul dezbaterilor că tocmai absența unei rezoluții ca cea adoptată acum a făcut posibilă declanșarea războiului din Vietnam, care a costat America, pe lîngă sute de miliarde de dolari, pierderea a 37 000 de tineri și rănirea altor 200 000. Scopul esențial al rezoluției este, după părerea lor. de a preveni repetarea în viitor a unor astfel de tragice aventuri.Observatorii politici apreciază rezultatul votului (70 pentru, contra

16) drept un prim succes al forțelor liberale din Senat în acțiunea lor de dezescaladare a angajamentelor militare externe ale Statelor Unite, un pas în direcția refacerii unității rîndurilor puternic scindate ale partidului democrat aflat în opoziție — dar care deține totuși majoritatea în cele două camere ale. Congresului — și, în sfîrșit, o luare de poziție, în sensul că la trasarea coordonatelor directoare ale politicii militare și externe a țării va trebui să se țină mai mult seama de o- piniile forului constituțional, în toate problemele care afectează destinele tării. Totodată, faptul că un însemnat număr de senatori republicani s-au alăturat democraților, că a- mendamentele aduse la proiectul de rezoluție în scopul unei diluări a conținutului său au fost respinse unul după altul, sînt — potrivit unor observatori — indicii ale unei anumite sporiri a curentului liberal în Senat
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în legătură cu dezvoltarea în continuare a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul energeticii atomice în perioada pînă în 1980 și propunerile în vederea colaborării în domeniul regimurilor de apă ale reactoarelor energetice, controlului prin radiații al agenților termici, coordonării activității la reactoarele nucleare de cercetări, colaborării în domeniul pregătirii specialiștilor și alte propuneri în problemele tehnicii reactorilor și energeticii atomice.La ședință a mai fost examinat raportul cu privire la activitatea desfășurată de comisie în 1968 și direcțiile activității sale viitoare, informarea asupra situației și desfășurării îndeplinirii planului de activitate a comisiei în 1969 și propunerile pregătite în conformitate cu planul de activitate al comisiei în vederea colaborării în domeniul construcției de aparate nucleare și al izotopilor.în legătură cu toate problemele au fost adoptate recomandări corespunzătoare.în legătură cu împlinirea a 15 ani de la punerea în funcțiune a primei centrale atomo-electrice, primul pas spre folosirea practică a energiei a- tomice pentru producția de energie electrică, comisia a ascultat raportul președintelui Comitetului de Stat pentru folosirea energiei atomice al U.R.S.S., A. Petrosianț, pe tema „Reactoarele energetice pentru centralele atomo-electrfce — de la prima centrală atomo-electrică din lume — la cea cu o putere de 2 milioane KW.Lucrările comisiei s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie tovărășească și colaborare activă.
Congresul internațional

munciiGENEVA 30. — Corespondentul A- gerpres Horia Liman transmite : Luni au început la Palatul Națiunilor lucrările Congresului internațional do securitate și igiena muncii, convocat de Biroul Internațional al Muncii. La dezbateri participă peste 1 000 de delegați din 60 de țări. Din România participă o delegație de specialiști condusă de Traian Dudaș, șeful Inspecției de stat pentru protecția muncii, adjunct al ministrului muncii.Organizat In cadrul celei de-a 50-a aniversări a Organizației Internaționale a Muncii, Congresul va prilejui un schimb de experiență în domenii ca promovarea securității și Igienei muncii, formarea de cadre specializate în această materie, prevenirea Incendiilor și protecția contra focului.

acord. în acest context inițiativele și acțiunile lor zece state europene o contribuție utilă, preți rificarea ideilor și a p de cooperare și înfăptui tății. Aceste țări au pu și demonstra în modul < creț că se pot stabili cc țări cu regimuri politic diferite, dar care au ur mun, acela de a contril și înțelegerea pe conți:, pean. ■ — Ați consacrat 
studiile dv. probi 
telor mici și rol au de jucat, 
rea dv., aceste țări, 
reprezintă majorit 
continentului, in c 
rilor generale inc 
destindere și securi— Cred că șansele d statelor mici pe arena sînt mai prejos decît c lor mari, mai ales îi care își demonstrează x de sine stătătoare. în o plexe ale relațiilor contemporane, ale rev co-științifice care are zent, desigur nici o țar autoizola. Dar transfe materiale și spiritua acțiunile realizate în c fi identificate cu renu ginalitatea, la diversity dualitatea fiecărei țări, care lumea de astăzi lume a interdependent ția statelor mici și rr bilirea unor relații echitabile, la destinder pinde, după părerea sura în care ele își pot sonalitatea în condiții galitate și reciproeit. . mari. Personal sînt ce voltarea cooperării dir ceste state mici și mijloc cum se știe, se extinde are o influență pozitiv?, matului pe continent prezintă un factor util .• litatea politică a Europ ■

— Pentru că ați 
chestiune, pe ce 
că se pot stabili 
credere și bună v 
toate statele euroț — Cel mal important după părerea mea, tre neze relațiile dintre i la respectul celuilalt, k dreptului fiecărui stat rit, de a acționa coi foi - voințe și propriului i contravină, bineînțele: conduită internațional, rește, și alte princij după cum știți, în im mente internaționale, i amintesc doar Carta cesta mi se pare esenț voltarea unor relații p prehensiune între stat tarea lui nu poate exi: apropiere, nici colabo • mai mult nu poate f securitatea europeană.— Cum aprecieri/ schimburilor în nii, a contactelor m 
pentru o mai bună cunoaștere 
reciprocă, pentru apropierea în
tre toate popoarele continentului 
indiferent de orînduirea lor co- 
cial-economică ?— Da la bun început vreau să vă spun că diferențele dintre structurile statelor, sau dintre formele politice ale acestora, nu-mi apar ca un obstacol în sine, mai ales dacă avem în vedere că năzuința spre colaborare este proprie tuturor popoarelor. A- propierea și cunoașterea se pot realiza, se știe, prin multiplicarea schimburilor pe diverse planuri, prin instituirea unul adevărat dialog între toate statele continentului. Numai discutînd, făcînd schimb de opinii și păreri ne putem înțelege mai bine, putem înainta spre țelul pe care ni l-am propus șl anume spre înfăptuirea securității europene.Țara dumneavoastră dă un exemplu de înțelepciune prin modul în care activează în viața internațională și îndeosebi pe continentul nostru. O politică externă consecventă, ponderată și caracterizată de simțul măsurii duce în mod sigur la afirmare, la prestigiu, și România, întrunind în mod cert aceste calități, întreținînd relații bune, normale, practic cu toate statele Europei, și-a atras admirația șl simpatia generală a țărilor continentului și a contribuit la destinderea generală. De altfel prin propunerile și inițiativele sale de politică externă, țara dv. are un rol de prim ordin în dialogul cooperării europene. Un exemplu foarte bun a fost chiar și acest colocviu inițiat de A.D.I.R.I., la care am fost invitat să particip. Țin să remarc ținuta de înaltă calitate a dezbaterilor, forma de desfășurare a discuțiilor șl organizarea generală a colocviului care mi s-au părut excelente.

yciic f’Uu,

Erata
în articolul „îmbinarea armoni

oasă a intereselor naționale cu cele 
Internaționale — cerință esențială 
pentru victoria cauzei socialismului 
și păcii", apărut în „Scînteia" din 
30 iunie a.c., s-a strecurat o gre
șeală de tipar. Corect, fraza a doua 
de pe ultima coloană din pagina a 
4-a se va citi: P.C.R. dezvoltă con
tactele cu partidele muncitorești, 
cu diferite organizații democratice 
și progresiste din țările capitaliste, 
din noile state independente — în 
interesul întăririi continue a solida
rității internaționale a tuturor for
țelor antiimperialiste din lumea 
contemporană.
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