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Uriașa forța motrice de progres:

Unitatea 
socialistă 
a poporului

Dintre multiplele semnificații ale 
bogăției de idei conținute de Tezele 
C.C. al P.C.R. pentru Congresul al 
X-lea al partidului, o deosebită va
loare o are îndemnul viu, puternic 
la gîndire creatoare, la confrunta
rea teoriei cu practica, îndemnul că
tre analiza concretă a realităților so
ciale, a noilor fenomene și procese 
în perspectiva desăvîrșirii construc
ției socialiste.

Una dintre caracteristicile funda
mentale ale perioadei trecute de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. este 
creșterea forței orînduirii socialiste, 
ascensiunea sa dinamică — determi
nată de întărirea bazei sale economi
ce, de continua perfecționare a rela
țiilor de producție, a raporturilor so
ciale în ansamblul lor, de îmbunătă
țirea formelor de. organizare și a 
metodelor de conducere în toate do
meniile, de consecventa dezvoltare a 
democrației socialiste. Acest proces 
și-a găsit expresia pe plan social în 
întărirea unității social-politice a cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, a tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, în

■ >firmarea puternică a coeziunii na- 
inii.noastre socialiste.
Ața cum se arată în Teze, pe mă

sura înaintării pe drumul socialis
mului, societatea noastră străbate un 
tot mai pronunțat proces de omo; 
genizare, la temelia căruia se află 
înlăturarea treptată a deosebirilor e- 
sențiale dintre categoriile, sociale, 
diminuarea treptată a diferențelor 
dintre sat și oraș, dintre munca fizi
că și munca intelectuală, comuni
tatea de interese economice, po
litice și sociale a tuturor oa
menilor muncii. O asemenea conclu
zie se întemeiază atît pe factori de 
ordin obiectiv, pe faptul că într-un 
sfert de secol de la eliberare, socia
lismul a devenit în România o reali
tate ireversibilă, cit și pe faptul că 
principiile sale au pătruns adine în 
conștiința maselor, formînd idealul 
lor de viață, întărindu-le convingerea 
că, trăiesc într-o societate în care 
dezvoltarea liberă a fiecăruia este 
condiția pentru dezvoltarea li
beră a tuturora.

Lichidarea claselor exploatatoare, 
instaurarea proprietății socialiste a- 
supra mijloacelor de producție, ge
neralizarea relațiilor socialiste de 
producție în întreaga economie au 
determinat o nouă configurație a 
structurii sociale în România. în
tregul proces al transformărilor 
adînci petrecute în societatea noas
tră, al prefacerilor esențiale inter
venite în natura raporturilor dintre 
clase, cit și în ce privește funcțiile și 
rolul fiecăruia dintre ele în socie
tate, se desfășoară în direcția asigu
rării și dezvoltării continue a coezi
unii sociale. Resorturile interne, sen
sul acestei apropieri continue se află 
în însăși natura socialismului, în fap
tul că el implică progresul economic, 
științific, tehnic și cultural al între
gului popor și duce, în perspectiva 
istorică, la dispariția claselor.

Astfel, clasa muncitoare nu numai 
că a continuat să se dezvolte nume
ric, dar a înregistrat schimbări cali
tative substanțiale. Din orice unghi 
ar fi privită — social, politic, cultu
ral, al competenței profesionale — 
rolul acesteia de clasă conducătoare 
s-a ridicat pe trepte mai înalte. Ocu
pată, într-o industrie dinamică, tot 
mai modernă, care ține pasul cu cele 

mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii, ridieîndu-și continuu și în mod 
considerabil gradul de competență 
tehnică și orizontul de cultură, fiind, 
prin geneza și condițiile sale social- 
istorice, purtătoare a ceea ce este 
înaintat, progresist, muncitorimea a 
fost și rămîne forța socială cea mai 
avansată și, implicit, clasa conducă
toare a societății noastre în opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste. 
In procesul perfecționării formelor de 
organizare și planificare a economiei 
s-a lărgit participarea directă a cla
sei muncitoare la conducerea întregii 
activități productive. Aceasta își gă
sește expresia în creșterea rolului 
sindicatelor, în instituționalizarea a- 
dunărilor generale ale salariaților, în 
participarea efectivă a muncitorilor 
la. activitatea comitetelor de direcție,. 
lă rezolvarea problemelor cardinale 
ale producției. Prin munca sa eroi
că, pusă in slujba propășirii țării, 
clasa muncitoare se dovedește a fi 
cea mai avansată și mai revoluțio
nară clasă a societății, purtătoarea 
celor mai înalte idealuri și aspirații 
ale națiunii.

Aliată de nădejde a clase! mun
citoare, țărănimea aduce o contri
buție de seamă la progresul societății 
noastre socialiste. Cooperativele a- 
gricole ocupă astăzi, prin suprafața 
de teren de care dispun și prin pon
derea pe care o au în producția a- 
gricolă, locul cel mai important în 
agricultura tării noastre. A crescut 
experiența milioanelor de țărani co
operatori în buna gospodărire a 
mijloacelor materiale si financiare 
de care dispun, din rîndul țărănimii 
cooperatiste s-au ridicat numeroase 
cadre de gospodari destoinici. Ca re
zultat al consolidării și dezvoltării 
noilor relații de producție s-au pro
dus transformări adînci în mentali
tatea țărănimii, în atitudinea față de 
muncă, fată de proprietatea obșteas
că. față de interesele generale ale 
statului. Schimbările economice, so
ciale, politice si culturale care au loc 
la sate fac din țărănime o clasă 
nouă, omogenă, care își dedică for
țele cauzei socialismului. înființarea 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a uniunilor 
județene cooperatiste duce la. inten
sificarea procesului de întărire a 
coeziunii țărănimii cooperatiste răs
punde necesității atragerii celor mai 
largi mase ale acesteia la întreaga 
activitate economică, socială și de 
stat.

A cunoscut o puternică intensifi
care procesul de ridicare din rîndu- 
rile clasei muncitoare, ale țărănimii 
a noi și noi detașamente de intelec
tuali. Putem spune, pe drept cuvînt, 
că intelectualitatea este „produsul 
înălțării spre cultură, spre știiniă, 
spre cunoaștere a fiilor oamenilor 
muncii de la orașe și sate". Adeziu
nea fermă la ideile socialismului a 
întregii noastre intelectualități se 
vădește în contribuția sa activă, de 
cea mai mare însemnătate, în apor
tul său de mare valoare la înflori
rea vieții materiale si spirituale a 
poporului. Constituirea Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
care permite coordonarea eforturilor 
creatoare ale oamenilor de știință, 
sprijinul și atenția acordate învăță-

lon MITRAN

(Continuare în pag. a Il-a)

În adunări ale oamenilor de știință, 

artă și cultură

Sprijin deplin pentru politica 

partidului, politică realistă, 

de mari perspective, cu răsunet 

adine în inimile tuturor 

celor ce muncesc
(Citiți reportajele noastre in pagina a IV-a)

A ÎNCEPUT RECOLTATUL GRIULUI
După ce mai multe zile la rînd la

nurile aurii de grine s-au legănat în'1 
bătaia vîntului și au sorbit stropii 
mari și repezi de ploaie, acum au 
început să se încovoaie sub paleții 
svelți ai combinelor. Semnalul a- 
cestei importante acțiuni a fost dat 
de întreprinderile agricole de stat 
Slobozia, Lehliu și altele din județul 
Ialomița, unde, în cursul zilei de ieri 
s-a trecut cu toate forțele la strîn- 
gerea griului. In fiecare din aceste

LA DOUĂ SĂPTĂMÎNI DUPĂ UN RAID-ANCHETĂ
.....  - /■ i • i-.

Dramul cel mai scurt spre magazine 
rămîne... linia dreaptă

o A CRESCUT ISPITA GALANTARELOR • „AVEM — Șl 
ÎNCĂ PE MĂSURĂ!" ® SE EXTIND „MAGAZINELE DE 
FIRMĂ" ® DECÎT SĂ MEARGĂ MOARA LA SAC...

Cu aproximativ două săptămîni în 
urmă, un grup de redactori ai ziaru
lui au întreprins un raid prin maga
zinele bucureștene de îmbrăcăminte 
și încălțăminte. Rezultatul constată
rilor făcute cu acel prilej s-ar putea 
sintetiza în următoarele observații: 
deși mari, cantitățile de marfă nu sa
tisfăceau toate cererile, lipsind mo
dele, numere, culori, talii ; prezenta 
noutăților la anumite sortimente era 
sporadică. Căror cauze se datora a- 
ceastă dezasortare ? Investigațiile au 
scos la iveală mai multe asemenea 
cauze : restanțele în livrări — valoric 
și în structură — a numeroase între
prinderi ale industriei ușoare ; exis
tența unui sistem greoi de legătură 
între depozite și magazine ; apre
cierea activității unităților comerci
ale potrivit unicului criteriu al în
deplinirii planului, chiar dacă nume
roase cerințe ale cumpărătorilor nu 

unități s-au recoltat primeje sute de 
hectare/urmînd ca în zilele urmă
toare, viteza de lucru să atingă și 
să depășească prevederile înscrise în 
grafice. S-au luat măsuri ca, paralel 
cu recoltatul, să se efectueze balo- 
tatul paielor, arăturile și însămînța- 
rea culturilor duble.

Și în cooperativele agricole din co
munele Gheorghe Doja, Gimbășani. 
Borcea I și altele a început ieri strîn- 
gerea recoltei de grîu.

sînt satisfăcute; cunoașterea încă 
destul de aproximativă a cererii.

Vizitînd magazinele, după două 
săptămîni de la publicarea articolului 
„Raftul magazinului în confruntare 
cu cerințele de sezon", am făcut cî- 
teva remarci pozitive :

1) In anumite raioane, cum sînt tri
cotajele. confecțiile, lenjeria etc, 
e greu să reziști ofertei diverse, 
ispititoare, să treci cu nepăsa
re pe lîngă obiecte care, pînă mai 
ieri, erau prilej de căutări infructu
oase prin magazine

2) Urmărind dialogul vînzător-cum- 
părător și făcînd media răspunsurilor, 
constați că mult mai des se face 
auzit răspunsul „avem", iar obiectul 
oferit este pe măsura solicitării.

3) Ca urmare a unei mal bune a- 
provizionări, „presiunea" asupra anu
mitor raioane sau magazine a scă

Plenara lărgită a Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, întrunită în scopul dezba
terii Tezelor Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român pen
tru Congresul al X-lea al partidu
lui și a proiectului de Directive 
privind planul cincinal pe anii 
1970—1975 și liniile directoare ale 
dezvoltării economiei naționale pe 
perioada 1976—1980, dă o înaltă a- 
preciere și își exprimă totala ade
ziune față de aceste documente 
programatice de o excepțională va
loare teoretică și practică pentru 
evoluția întregii opere de edificare 
socialistă a României.

Tezele și proiectul Directivelor 
constituie o sinteză de remarcabilă 
ținuță științifică a politicii marxist- 
leniniste, pătrunsă de spirit nova
tor, a partidului nostru, generali
zează experiența bogată acumulată 
de poporul român în anii care au 
trecut de la eliberare, desprind 
concluzii esențiale pentru procesul 
multilateral de desăvîrșire a so
cialismului. Documentele abor
dează, într-o cuprinzătoare per
spectivă, sarcinile economice, po
litice, ideologice și sociale ale 
partidului, orientarea întregii sale 
politici interne și externe în 
perioada următoare, prezintă un 
tablou expresiv al zilei de mîine a 
patriei, viitorul ei luminos.

In atmosfera de puternică efer
vescență creatoare generată de a- 
propierea Congresului al X-lea al 
P.C.R. și de cea de-a 25-a aniver
sare a eliberării patriei, membrii 
de sindicat, toți oamenii muncii în
scriu rezultate deosebite în înde
plinirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor în întrecerea socia
listă.

Entuziasmul si dăruirea cu care 
clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, toți oamenii muncii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități întîmpină măre
țele evenimente din august, izbîn- 
zițe dobîndite pe frontul muncii 
creatoare, sînt o elocventă manifes
tare a dragostei nețărmurite și a- 
tașamentului întregului popor față 
de partid, față de politica sa. a 
hotărîrii de a înălța pe noi trepte 
de civilizație și progres România 
socialistă.

Strîns uniți, sub gloriosul steag 
de luptă al partidului, membrii sin
dicatelor aprobă din inimă poli-

zut ; se poate alege fără ca cineva 
să te zorească, în liniște, cu răgaz.

Ce s-a petrecut, în acest răstimp. 
In „culisele" comerțului ? Din discuți
ile pe care le-am avut cu factorii de 
răspundere vizați în articolul amin
tit au rezultat un șir de măsuri, de 
inițiative, care au avut drept rezul
tat o vizibilă înviorare a aprovizio
nării unităților comerciale.

în primul rînd, întreprinderile in
dustriei ușoare care, la 1 iunie, aveau 
față de comerțul bucureștean datorii 
neonorate în mărfuri de sezon, în su
mă de vreo 30 milioane lei, și-au „a- 
mintit" (cu ajutorul conducerii M.I.U 
și al comitetului executiv al consiliu
lui popular al municipiului) de înda
toririle lor firești. „In ultime
le zece zile — ne-a spus tovară
șul Marin Hîrcă, director general 
adjunct în Direcția generală comer
cială a Capitalei — am primit can
tități însemnate de țesături impri
mate, confecții, lenjerie, încălțămin
te și tricotaje. In cadrul relațiilor

Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a II-a) 

tica P.C.R. închinată fericirii ce
lor ce muncesc și nu cunosc nă
zuință mai fierbinte decît aceea de 
a transpune în viată țelurile aces
tei politici consacrate progresului 
economic, înfloririi științei și cultu
rii românești, ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a poporu
lui, afirmării plenare a personali
tății umane în climatul democra
ției socialiste, pentru înflorirea pa
triei noastre.

Consiliul Central, în numele ce
lor peste 4 600 000 de membri ai 
sindicatelor, exprimă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, stima sa profundă, adeziu
nea deplină și totala satisfacție 
pentru eforturile ce le depune în 
vederea întăririi și dezvoltării 
prieteniei cu toate țările so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, pen
tru întărirea prieteniei și cola
borării cu toate țările și po
poarele, pe baza principiilor sacre 
ale respectării independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburi
le interne, avantajului reciproc,

Plenara Consiliului
Central al
Joi au început în Capitală lu

crările Plenarei lărgite a Consi
liului Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România. 
La plenară iau parte membrii și 
membrii supleanți ai Consiliului 
Central, membrii Comisiei Cen
trale de cenzori, membrii birou
rilor executive ale Uniuniloi 
sindicatelor pe ramuri profesio
nale, șefi de secție și alți acti
viști ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., președinți al consiliilor 
județene ale sindicatelor, repre
zentanți ai conducerii unor mi
nistere.

Plenara are următoarea ordine 
de zi:

— Dezbaterea Tezelor Comite
tului Central al P.C.R. și a pro
iectului de Directive ale Congre
sului al X-lea al partidului.

— Raportul cu privire la sta
rea de sănătate a salariaților, îm- 

T e I e g r a m e

Excelenței Sale RICHARD M. NIXOH
Președintele Statelor Unite ale Americii

CASA ALBA — WASHINGTON D. C.
în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, 

am plăcerea de a vă adresa dumneavoastră și poporului american, cu pri
lejul Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, felicitări cordiale și 
cele mai bune urări.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
dintre țările noastre se vor dezvolta în interesul ambelor popoare, al păcii 
și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului GUSTAV HEINEMANN

Președintele Republicii Federale a Germaniei
BONN

Cu ocazia instalării dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Federale a Germaniei, vă adresez, Excelență, felicitări cordiale și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

pentru menținerea șl consolidare^ 
păcii în lume.

Asigurăm Comitetul Central, î» 
frunte cu dumneavoastră, scumpi 
tovarășe Ceaușescu, că sindicatele 
folosind capacitatea lor de organi
zare și mobilizare a maselor, lai"* 
gile atribuții pe care le au în via
ța socială a țării, nu vor precupeți 
nici un efort pentru a-și aduce în- 
treaga contribuție la obținerea df 
noi succese în îndeplinirea planu
lui de stat, pentru accelerarea rit
mului de realizare a sarcinilor e- 
conomice, pentru creșterea conti
nuă a productivității muncii, îm
bunătățirea întregii activități în in
dustrie, construcții și agricultură, 
pentru dezvoltarea științei și 
culturii.

Hotărîrea nestrămutată a orga
nelor și organizațiilor sindicale, a 
tuturor membrilor sindicatelor 
noastre este de a întîmpină Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român și cea de-a 25-a a- 
niversare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist cu tot mai mari 
izbînzi pe calea făuririi viitorului 
luminos al națiunii noastre, al în
floririi României socialiste.

U. G. S. R.
bunătățirea asistenței medico- 
sanitare și respectarea măsurilor 
de prevenire a îmbolnăvirilor 
profesionale.

— Informarea cu privire la ac
tivitatea desfășurată de Consiliul 
Central al U.G.S.R. în domeniul 
relațiilor internaționale pe semes
trul I 1969.

La primul punct al ordinii de 
zi a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., care a făcut 
o amplă expunere în legătură cu 
Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul 
de Directive ale Congresului al 
X-lea al partidului și sarcinile 
care revin sindicatelor în lumina 
acestor documente.

(Continuare In pag. a V-a)

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

NOUA ORSOVĂ

Foto : Gh. VințilM
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] FAPTUL 
'divers 
î Pe urmele 
! istoriei
ÎDoi frați. Ludovic Todea, învă

țător la Școala generală din 
Subcoastă, și Mircea Todea, pro-

I fesor la Școala generală din 
I Sîncioara, comuna Apahida 
I (Cluj) au pornit pe urmele isto- 
Iriei. Cutreierînd multe localități 

din județ și din împrejurimi, 
I stînd de vorbă cu zeci și zeci 
!de participanți și martori ocu

lari, ei au adunat mărturii emo
ționante despre faptele de ero
ism și abnegație ale maselor 

! populare din această parte a tă
rii în lupta pentru eliberarea 
patriei de sub jugul fascist. Sînt 

! pagini valoroase, care (afirmă 
specialiștii) scot la iveală sau în
tregesc episoade din marea e- 

Ipopee a eroismului popular în 
lupta pentru libertatea patriei. 
Rodul unei munci intense și pa
sionate, prezentînd au interes 
cu totul aparte.

Pericol, 
sînt toxice!

Din spirit de economie sau 
poate din neștiință, unele gospo
dine nu folosesc insecticidele din 
comerț pentru combaterea unor 
dăunători din gospodărie, ci în
trebuințează o serie de substanțe 
cu grad de toxicitate foarte ri
dicat și care au o destinație cu 
totul specială. Consecințele sînt 
mai întotdeauna nefaste. Ca în 
cazul pe care vi-1 relatăm. Un 
cetățean din comuna Mădulari 
(Vîlcea), Nicolae Vlad, a luat de 
la I.A.S. Gușoieni, unde e anga
jat, o cantitate de Detox" pe 
care a dus-o acasă. Soția lui a 
pulverizat-o în încăpere împo
triva puricilor și gîndacilor. Ur
mările ? Unul dintre cei trei co
pii (între 8 și 12 ani) a 
murit, iar ceilalți doi sînt într-o 
stare foarte gravă, la spital. Cei 
care' au în primire sau manipu
lează, asemenea substanțe ce au 
de spus? Cum ajung ele pe mîna 
gospodinelor ? Se impun instruc
țiuni și măsuri severe.

S-o datî
9

la darac
Pe serpentinele de la Timișul 

de Sus, în apropiere de Predeal, 
a fost găsit (în ziua de 26 aprilie) 
un balot de lînă artificială. în 
greutate — să vezi și să nu 
crezi I — de 200 kg. Balotul se 
află și azi la militia orașului 
Predeal. Nimeni nu-1 solicită. 
I-o fi căzut din buzunar, cuiva, 
din nebăgare de seamă, cînd si-a 
scos batista. Tot ce se poate. 
Fapt este că păgubașul tace 
chitic. Cum o fi motivat el pier
derea acestei lini, nu ne imagi
năm. însă tare ar merita să fie 
scărmănat!

Pe cînd un 
răspuns... 
luminos ?

Determinantele
climatului democratic

m organizația
întregul nostru popor dezbate, în 

aceste zile, documentele de excepțio
nală însemnătate elaborate de condu
cerea partidului în vederea celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. Este a- 
cesta un amplu sfat al partidului cu 
poporul care, prin el însuși, semni
fică unui dintre izvoarele forței orîn
duirii noastre — profundul ei de
mocratism. Tezele C.C. al P.C.R. în
scriu un adevăr de necontestat — 
acela că azi masa membrilor de par
tid, toți oamenii muncii, au posibili
tatea să-și spună părerea cu privire 
la activitatea partidului, la progra
mul său de viitor, să contribuie Ia 
stabilirea liniilor directoare ale dez
voltării țării în anii următori.

In mod obiectiv, pe o bază profund 
științifică, documentele pentru Con
gresul al X-lea condiționează înfăp
tuirea cu succes a programului dez
voltării multilaterale a României de 
creșterea rolului partidului ca forță 
conducătoare a societății, de perfec
ționarea activității tuturor organelor 
și organizațiilor de partid. De o deo
sebită însemnătate teoretică și prac
tică este, în acest sens, sublinierea, 
în Teze, a faptului că direcțiile prin
cipale ale dezvoltării vieții interne 
de partid vor fi și în viitor adîncirea 
continuă a democrației și întărirea 
disciplinei de partid, stimularea iniți
ativei creatoare a tuturor organizații
lor și membrilor partidului, manifes
tarea din plin a aptitudinilor organi
zatorice, politice și profesionale ale 
tuturor comuniștilor.

Aceste deziderate sînt cu atît mai 
actuale pentru Comitetul județean de 
partid Bistrița-Năsăud, ou cît, nu o 
dată, în practica noastră de zi cu zi, 
ne-am dat seama de rolul hotărîtor 
pe care-1 are climatul democratic, in
stituit în organizația de partid, asu
pra evoluției oricărui colectiv de 
muncă în totalitatea sa. In urmă cu 
cîteva luni, am întreprins o analiză 
aprofundată a cauzelor care determi
naseră ca cele două întreprinderi fo
restiere din județ să' nu-și îndepli
nească planul de producție la 

.‘._Tl.TL.La acestora 
; studiată și anterior, 
obicei, concluziile se 
la evidențierea apor- 

plus și minus) al u- 
economico-administrativi. 
dată, am recurs la spriji- 
colective de activiști de

Adalbert CRIȘAN, 
prim-secretar al Comitetului judefean

Bistrifa-Nâsâud al P.C.R.

de restrîngere a posibilităților lor 
de a-și spune cuvîntul asupra între
gii activități a colectivului din care 
fac parte. Nu cu mult timp în 
urmă, a fost înlocuit secretarul co
mitetului comunal de partid din co
muna Rodna, din cauză că acesta, 
dintr-o greșită înțelegere a. autori
tății, a atribuțiilor • decurgînd din 
funcția sa, nu ținea seama de pă
rerea birourilor organizațiilor dererea birourilor ____,___
bază din comună, a membrilor de 
partid în general, ajungînd, în cele

viața de partid

La C. I. L. Comănești

PRODUSE

de bază
DE BUNĂ
CALITATE

UNITATEA SOCIALISTĂ
A POPORULUI

(Urmare din pag. I)

unii indicatori. Activitatea 
mai fusese 
dar, de 
limitaseră 
tului (în | 
nor factori i 
De această < 
nul unor _ __  _T_.
partid și alți specialiști, care 'și-au 
concentrat atenția spre studierea cli
matului de muncă din organizațiile 
de partid. Concluziile au fost revela
toare. Sarcinile ce reveneau comuniș
tilor din respectivul domeniu de ac
tivitate erau insuficient cunoscute, 
numeroase propuneri făcute de mem
brii de partid vizînd îmbunătățirea 
organizării muncii și a aprovizionării 

•tehnico-materiale, folosirea rațională 
a utilajelor, perfecționarea sistemu
lui informațional etc. fuseseră „no
tate cu grijă" de către secretarii or
ganizațiilor de bază și... atît. In ge
neral, opiniei colective nu i se acor
dase importanța necesară, fenomen 
favorizat și de structura organizato
rică defectuoasă. Biroul comite
tului județean de partid a înțe
les că, în domeniul muncii de partid 
din economia forestieră, sprijinul tre
buie îndreptat, în primul rînd, spre 
stimularea unui climat democratic în 
organizațiile de bază, astfel ca mem
brilor de partid să li se creeze posi
bilitatea să participe efectiv la ela
borarea și înfăptuirea tuturor hotă- 
rîrilor care privesc viața întreprin
derii. Am luat, în consecință, măsuri 
de îmbunătățire a instruirii și infor
mării secretarilor și birourilor orga
nizațiilor de bază, s-au adus perfec
ționări structurii organizatorice, a 
fost instituit un sistem eficient de 
control al organizației de partid asu
pra stadiului îndeplinirii planului de 
producție. Toate acestea s-au răsfrînt, 
după cîteva luni, în imprimarea în 
cele două întreprinderi a unei ca
dențe normale de lucru, soldată cu 
depășirea considerabilă a planului de

din urmă, să comită abateri grave 
de la disciplina de partid. Firește, 
asemenea manifestări impun comi
tetului județean de partid, biroului 
său, să vegheze la intensificarea 
muncii politico-ideologice, menite să 
ducă la întărirea conștiinței fiecă
rui membru de partid că prestigiu] 
său, autoritatea sa depind de pro
priile eforturi consacrate continuei 
sale autoperfecționări, de trăsăturile 
sale moral-politice, de intransigența 
cu care înfăptuiește politica parti
dului.

Accentuarea făcută In Teze asu
pra necesității adîncirii continue a 
democrației de partid pune în fața 
organizațiilor de partid îndatorirea 
de a acționa efectiv pentru realiza
rea acestui deziderat. Voi evoca un 
exemplu care mi se pare conclu
dent. întreprinderea de industrie lo
cală Bistrița este mereu restanțieră 
în realizarea sarcinilor de plan. Au 
lipsit aici analizele asupra cauzelor 
rămînerilor în urmă ? De ce, totuși, 
eficacitatea acestora întîrzie să se 
manifeste ? Studiind mai atent felul 
în care se analizează aici în organi
zația de partid deficiențele activității 
economice, constați că observațiile 
formulate, măsurile ce se adoptă re
flectă părerea unui foarte restrîns 
număr de oameni.

Este vorba aic! de un alt aspect 
al limitării democrației interne de 
partid, indirect manifestat, dar cu 
egale efecte negative asupra ac
tivității. Lui i se adaugă 1 
tul, „înrudit", potrivit căruia de
mocrația, în sensul consultării mem
brilor de partid, s-ar putea ma- 
nifesta numai cu prilejul adună
rilor generale, al ședințelor în ge
neral. Așa se întîmplă la coopera
tiva agricolă din Nepos, unde secre
tarul comitetului de paitid nu ia în 
considerație propunerile membrilor 
de partid decît „în cadru organi
zat", adică dacă are loc vreo șe
dință ; astfel procedează și secreta
rul comitetului de partid de la I.A.S. 
Bistrița, care, datorită predilecției 
sale pentru metodele administrative, 
nu-și „bate capul" cu investigarea 
părerilor comuniștilor, nu îi consul-

al-

tă în vederea elaborării celor mai. 
bune soluții și pentru înfăptuirea lor.

Scoțînd în relief corelația dintre 
democrația de partid și folosirea pe 
scară largă a criticii și autocriticii, 
Tezele C.C. al P.C.R. ne îndeamnă Ia 
concentrarea strădaniilor către ceea 
ce eu aș numi tensiunea rodnică a 
activității noastre, scăpărarea din 
care iese seînteia soluției celei 
mai bune. In prezent, atrăgînd pe 
toți membrii săi la efectuarea stu
diilor, analizelor, comitetul județean 
este preocupat să treacă întregul ma
terial printr-un filtru critic, care să 
ofere o bază trainică fiecărei conclu
zii și hotărîri. Dar densitatea aces
tui filtru poate și trebuie să fie mă
rită. cu concursul tuturor membrilor 
comitetului județean de partid.. M-aș 
referi, aici, la o mai frecventă ex
primare a punctului de vedere cri
tic și autocritic al membrilor comi
tetului județean de partid asupra 
problemelor din alte domenii decît 
cel în care unul sau altul muncește 
direct. Aceasta ar conferi un spor 
de eficiență ședințelor de birou, ple
narelor 'comitetului.

Autoscrutîndu-ne activitatea, în 
lumina Tezelor, vedem că, uneori, 
viața internă a unor organizații de 
partid din județ este umbrită de 
manifestări de gîtuire a criticii, de 
răfuială cu cei care „îndrăznesc" 
să-și exprime dezacordul față de a- 
numite puncte de vedere. La Fabri
ca de hîrtie din Prundul Bîrgăului, 
numai în urma intervenției biroului 
județean de partid a fost pusă în 
dezbaterea comitetului de partid a- 
titudinea unor cadre din conducerea 
întreprinderii, care comiseseră grave 
încălcări ale democrației de partid. 
Ziceasta dovedește că va trebui să 
milităm cu mai multă perseverență 
pentru ca sprijinirea largă a criti
cii și autocriticii să devină o tră
sătură caracteristică a activității fie
cărei organizații de partid.

Viziunea de suplețe șl dinamism 
în care este concepută perfecționa
rea muncii de partid de către docu
mentele pentru Congresul al X-lea 
aduce, pe prim plan, și în dome
niul adîncirii democrației de partid, 
continuarea eforturilor pentru înlă
turarea unor practici anacronice. 
Una, prezentă și în organizații de 
partid din județul nostru, este aceea 
a combativității formale, a exigen
ței în vorbe. Multe asemenea cu
vinte „combative" au rostit mem
brii de partid din organizația de 
bază de la întreprinderea de con
strucții a județului Dar colectivul 
de aici continuă să se mențină sub 
nivelul sarcinilor ce-i revin. De ace
ea, pentru biroul județean de partid, / 
repetatele sublinieri din documentele 
pregătitoare ale Congresului, al X-lea. 
privind întărirea disciplinei de par
tid, a spiritului de răspundere în du
cerea la îndeplinire a sarcinilor, con
stituie un îndemn la îmbunătățirea 
metodelor de îndrumare și control)

Firește, sînt multe implicațiile dez 
voltării democrației interne de 
partid, pe care le relevă documen
tele pregătitoare ale Congresului al 
X-lea. Ele se adresează, prin întregul 
lor spirit, perfecționării modului de 
a acționa asupra conștiinței oame
nilor, priceperii de 
turile minunate ale 
a le transforma în 
turor cetățenilor.

a cultiva trăsă- 
comuniștilor, de 
trăsături ale tu

La numai șapte ani de la in
trarea în funcțiune a primei 
sale fabrici de mobilă curbată, 
COMPLEXUL PENTRU INDUS
TRIALIZAREA LEMNULUI — 
COMĂNEȘTI a devenit o im
portantă unitate care valorifică 
superior masa lemnoasă ex
ploatată în această zonă. Pro
iectul de Directive ale celui 
de-al X-lea Congres al parti
dului deschide întreprinderii 

în cadrul 
construi 
una de

noi perspective, 
complexului se vor 
încă două fabrici: 
plăci aglomerate din lemn și 
alta de drojdie furajeră.

Deși tînăr, complexul s-a 
impus pregnant în peisajul e- 
conomiei forestiere românești. 
Dacă ne referim la scurta sa 
istorie, se cuvine să precizăm 
că producția globală este în 
acest an de două ori și jumă
tate mai mare decît cea ob
ținută în anul 1964, producti
vitatea muncii dublîndu-se în 
acest interval. La toate fabri
cile, capacitățile de producție 
prevăzute în proiecte au fost 
depășite. La fabrica de placaj, 
bunăoară, producția pe anul 
1969 este cu peste 20 la sută 
mai mare față de capacitatea 
proiectată, iar la fabrica de 
P.F.L., unde procesele sînt au
tomatizate, sporul de producție 
este de 23 la sută față de anul 
1964. O creștere deosebită, de 
57.7 la sută față de capacita
tea proiectată, cunoaște fa
brica de mobilă curbată, care 
realizează anul acesta o gamă 
de 16 tipuri de produse. Re
levăm faptul că C.I.L. Comă
nești execută acum scaune 
din lemn natur, precum și al
tele, finisate în culorile roz, 
roșu, verde și în diferite nu
anțe.

C.I.L. Comănești a 
— mai cu seamă în 
după ultimul Congres 
tidului — o unitate 
bilă să

devenit 
anii de 
al par- 

capa-
realizeze produse 

competitive pe piața mondia
lă. Demn de consemnat este 
faptul că mai mult de 30 la 
sută din întreaga sa producție 
se exportă. El livrează cheres
tea de rășinoase și placaj în 
Italia, R F. a Germaniei, Li
ban, Irak, Siria, Iugoslavia, 
Elveția, Ungaria, U.R.S.S., Chi
na, Mongolia, R. D. Germană, 
Anglia, iar mobilă curbată — 
în zeci de țări de pe meri
dianele globului. Colectivul 
complexului depune azi un 
mare efort de creație tehnică 
pentru creșterea și diversifi
carea producției, menită a sa
tisface în condiții tot mai bune 
exigențele pieței interne și ex
terne.

Moș Tudor Icleanu, din Tr. 
Măgurele (str. Libertății 106) 
face haz de necaz. Iată-i scri
soarea :

„Acum 5 ani a venit înalta ten
siune... Bun... ! Irebu a verifi
cat instalațiile din casele oame
nilor și care n-a mai fost bună, 
nu i-a mai dat drumu... Pîntre 
ăștia am fost și eu. Bun !... Anu 
trecut am făcut contract cu 
irebu și mi-a instalat lumina, 
dar cînd să-i dea drumu, cel 
care a făcut instalația, zice: 
Moșule, asta nu mai ține de noi. 
Noi facem instalația, dar rețeaua 
o face altă întreprindere, tot 
de la ireb. Eu îi spusei: Măi 
taică, stai nițel, nu vedeți că 
stîlpii încă sînt în picioare de la 
rețeaua care a fost ? Zice : D-ta 
nu vezi că n-au fire pe ei ? Eu 
zic : Păi puneți-le, că de aia ați 
venit, la care el mi-a întors-o : 
Păi tocmai, că nu noi le punem, 
ci altă întreprindere, tot de la 
ireb. Ce mai tura-vura, trebuie 
să merg iarăși la întreprindere, 
le spun eu, și am început iar să 
fac potecuța la ireb. Moșule, 
extindere de rețea nu aprobă 
decît ministru. Dacă auzii treaba 
asta, am făcut o plîngere acum 
vreo 4 luni la ministerul elec
trificării. A venit irebu din A- 
lexandria, niște tovarăși (mi-a 
spus baba, eu eram plecat) care 
i-au zis că de ce îi punem pe 
drumuri și altele. S-au uitat la 
rețea, au scris pe niște carnete 
nu știu ce și au plecat. După 
o lună mi-au trimis o scrisoare 
și îmi spunea la sfîrșit că în tri
mestrul II 1969 se rezolvă trea
ba. M-am bucurat, dar de geaba, 
că nici pînă acum... Tocmai de 
aia i-am spus fătucăi care bate 
la mașină să bată așa cum am 
zis eu, și m-a înțeles. Ceilalți 
mă vor înțelege ?“

Publicăm scrisoarea primită 
nu numai cu sentimentul că 
am înțeles-o exact, ci și cu si
guranța că cei ce lucrează la 
electrificare se vor grăbi cu un 
răspuns luminos.

Rubrics redactata de

producție.
Documentele pentru Gongresul al 

X-lea impun atenției noastre înda
torirea de a milita ca fiecărei orga
nizații de partid să-i fie specifică o 
atmosferă tonică, unde fiecare co
munist să-și poată exprima deschis 
opinia asupra problemelor puse în 
discuție, iar hotărîrile să fie rodul 
gîndirii și înțelepciunii colective. 
Aceasta ne obligă la o atentă anali
ză a ------ - ------ —*-J-
lor . _____ , ,
ca opinia comuniștilor să se poată —— -----1----
încă în județul ____
țări sporadice de limitare a ex
primării opiniei membrilor de partid,

muncii noastre, a 
pe care le folosim,

exprima constructiv, 
nostru

(Urmare din pag. I)

Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteîi"

metode- 
pentru

întîinim 
manifes-

directe pe care unele organizații și 
întreprinderi comerciale le au cu fa
bricile s-au obținut și suplimentări 
la sortimentele aflate în sezon de 
vîrf". Deci. întîrzierile au fost recu
perate și mărfurile se află acum în 
depozitele și unitățile comerțului. în 
plus, au fost repartizate importante 
cantități suplimentare de produse. 
Angajamentul M.I.U., consemnat în 
articolul precedent, a fost îndeplinit.

S-au analizat mai atent, în aceas
tă perioadă, cauzele dezasortării. 
S-a constatat că multe anomalii 
proveneau din însuși modul de con
tractare : bazele comerciale primeau 
de la ministerul tutelar o repartiție 
în care se arăta, destul de precis, 
cantitatea pe care urmează să o con
tracteze la sortimentul respectiv și 
de la care furnizor. Astfel, deseori 
repartiția nu se potrivea cu preten
țiile publicului din zona aprovizio-
nată de baza respectivă și 
preferințele reprezentanților

nici cu 
corner-

țului local pentru anumite fabrici.
In acest sens, ni s-a părut intere- 

..........  ‘ ‘ M.C.I.sântă inițiativa conducerilor 
și M.I.U. de a descentraliza contrac
tarea unor mărfuri, acordînd fabri
cilor și întreprinderilor comercialo 
competența stabilirii unor relații 
directe, posibilitatea de a se înțele
ge între ele fără intermediari, la 
unele articole deosebit de importan
te — încălțăminte, tricotate; repar
tițiile pe furnizori și beneficiari au 
fost eliminate Comerțul va acționa 
astfel asupra industriei prin verigile 
sale cele mai apropiate de cumpără
tor și de cerințele lui reale.

O altă cauză a dezasortării era 
aceea că în livrările către bazele 
comerciale nu se urmărea îndeajuns 
formarea sortimentului comercial. 
De 2—3 ori pe lună, fabricile expe
diau loturi de marfă cuprinzînd 
două-trei măsuri și tot atîtea mo

Grădina de vară a restaurantului „Oltul" din Turnu Măgurele Foto : S. Cristian

mîntului, măsurile pentru perfecțio
narea sa la toate nivelurile, crește
rea rolului uniunilor, de creație li- 
terar-artistică asigura o sporire a 
eficienței activității sociale desfășu
rate de intelectualii din țara noastră.

In același timp, aplicarea consec
ventă, în tot decursul procesului de 
construcție socialistă, a politicii na
ționale leniniste a asigurat deplina 
egalitate, ca drepturi, ca posibilități 
de manifestare și afirmare a tuturor 
celor ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate. Consecvența acestei 
politici s-a dovedit un puternic fac
tor de unitate a întregului popor, de 
coeziune a tuturor fiilor patriei.

Din orice unghi ar fi privit, tabloul 
structurii de clasă a societății noas
tre prezintă, pe fundalul dinamicii 
sociale al noii orînduiri, unitatea de 
interese și năzuințe a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Maturitatea și trăinicia 
acestei unirăți făurită în jurul par
tidului comunist, pe temelia 
muncitorești-țărănești, este 
tul unui îndelungat proces 
revoluționar. Toate treptele 
cucerirea puterii de către . 
riat în alianță cu țărănimea munci
toare, trecerea principalelor mijloa
ce de producție în proprietate so
cialistă, generalizarea relațiilor so
cialiste de producție atît la orașe 
cît și la sate, crearea economiei so
cialiste unitare, dezvoltarea ei în- 
tr-un ritm rapid, dintre cele mai 
înalte cunoscute vreodată, procesul 
de înnoire și continuă perfecționare 
a tuturor structurilor social-econo- 
mice ale tării au putut fi parcurse 
cu succes tocmai datorită comuni
tății de interese a tuturor claselor șl 
păturilor sociale, liantul care fortifi
că unitatea socialistă a poporului.

Poziția egală — de stăpîni — 
față de mijloacele de producție, rolul 
activ îndeplinit de fiecare clasă în 
societate conferă muncitorimii, țără
nimii cooperatiste, intelectualității o 
situație de egalitate socială, ele par- 
ticipînd, în virtutea acelorași drep
turi și fără nici un fel de discrimi
nare. la rezolvarea problemelor fun
damentale ale societății. în același 
timp, viața societății noastre se ca
racterizează prin procese de o ase
menea însemnătate esențială, cum 
sînt pătrunderea t.ot mai intensă în 
producția industrială a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice contem
porane și, concomitent, ridicarea con
tinuă a gradului de pregătire tehnică 
a clasei muncitoare, care devine tot 
mai înalt; apropierea activității oa
menilor de știință de problemele pro
ducției materiale, știința devenind ea 
însăși o tot mai puternică forță de 
producție; înzestrarea tehnică tot 
mai modernă a satului, introducerea 
intensă a cuceririlor științei în pro
ducția agricolă, care fac ca activita
tea de producție a țărănimii coopera
tiste să se bazeze în tot mai mare mă
sură pe mijloacele de producție in
dustriale. Revoluția socialistă creea
ză, astfel, premisele pentru realizarea 
treptată a apropierii multilaterale a 
claselor și păturilor sociale, pentru 
făurirea unei societăți omogene.

La procesul de sudare a unității 
societății noastre contribuie, ca un 
factor de uriașă importanță, făurirea 
conștiinței socialiste, lupta pentru în- 
frîngerea și eliminarea mentalităților 
înapoiate, a influențelor străine, mo
delarea profilului moral-politic al ce
lor ce muncesc în spiritul ideologiei 
Partidului Comunist Român, al mo
ralei și eticii socialiste. în orînduirea 
noastră, ideologia dominantă este 
ideologia clasei muncitoare — mate
rialismul dialectic și istoric, ideolo
gie care a pătruns adînc și trainic 
în conștiința oamenilor muncii, de
venind o adevărată forță materială.

întărirea legalității socialiste prin 
reglementarea activității în toate 
compartimentele vieții sociale pe te
melia strictă a legilor, măsurile pen
tru asigurarea spiritului de echita
te socială — pornind de la înfăp
tuirea consecventă a principiului re
partiției după muncă, pînă la elimi
narea oricăror forme de „privilegii" 
— toate întăresc caracterul de socie
tate dreaptă al orînduiri! noastre so
cialiste.

Prin natura lor social-politică, prin 
țelurile și prin întreaga lor activitate, 
clasele și categoriile sociale din Ro
mânia au un obiectiv comun : desă- 
vîrșirea construcției socialiste și tre
cerea treptată la comunism ; ele sînt 
forțe aflate în relații de strînsă uni
tate și interferență.

Caracteristio pentru societatea 
noastră este adeziunea deplină a po

alianței 
rezulta- 

istoric 
sale — 

proleta-

so- 
de 
si 
e-

Ie-

dele. Neputînd să aștepte sosirea lo
tului următor, care să completeze 
gama de culori și măsuri, la rîndul 
lor, bazele expediau magazinelor 
mărfuri de un singur fel. Și așa 
se ajungea la situația absurdă, cînd 
un model de cămăși, să zicem, era 
„pulverizat" în cîteva magazine, în- 
cît în fiecare din respectivele uni
tăți găseai doar cîte o măsură și o 
culoare. Pentru evitarea unor ase-

pe care marfa îl parcurge de la fa
brică pînă în magazin. Afătînd, în 
sfîrșit, că au înțeles valoarea pentru 
comerț a definiției liniei drepte — 
ca fiind drumul cel mai scurt dintre 
două puncte — reprezentanții comer
țului bucureștean au găsit o metodă 
relativ simplă de ocolire a depozite
lor : organizarea magazinelor de fir
mă. Au fost înființate sau sînt în 
curs, 15 asemenea magazine : pentru

în urma vizitei în depozit a vînză- 
torilor din unitățile de țesături, în
tr-o singură zi s-au comandat măr
furi de peste 1,2 milioane lei, care 
au completat sortimentul din maga
zine. Aceasta înseamnă cel puțin 
două zile economisite din drumul co
menzii de la depozit în unitate. In
teresantă este și inițiativa I.C.R.T.I. 
București, bazată pe reversul prin
cipiului : uneori e bine să meargă

Drumul spre magazine
menea situații, așa cum ne informa 
tovarășul Ovidiu Drăgoi, director 
general adjunct în M.C.I., s-a stabi
lit ca livrările către comerț să se 
facă o singură dată pe lună, in lo
turi care să cuprindă un sortiment 
minimal de mărimi, talii, culori. 
Aceste obligații ale fabricilor sînt 
consemnate in condițiile de îndepli
nire a contractului. In ce le pri
vește, bazele comerciale vor avea, 
în continuare, datoria să vegheze la 
o aprovizionare completă a magazi
nelor, iar direcției generale din mi
nister îi revine îndatorirea să ur
mărească cu consecvență ca în con
tractele pe care acestea le încheie 
cu furnizorii, fiecare model să fie 
bine și corect reprezentat.

Toate aceste interesante măsuri în
cep să prindă viață t ele se aplică în 
cadru] acțiunii de contractare ce 
se desfășoară actualmente la confec
ții. încălțăminte și tricotaje

Și ar mai fi un „secret" . scurtarea 
— în timp și spațiu — a drumului

orga- 
între-

întot-

tricotaje și mătăsuri, pentru cravate, 
pălării etc Fiind date în grija fabri
cilor pe care le reprezintă, există 
toate șansele ca aceste unități să o- 
fere, în permanență, un sortiment 
bogat și complet, cu adevărat repre
zentativ pentru fabrica respectivă. 
Paralel, se face simțită preocuparea 
pentru extinderea tranzitului 
nizat, mai ales în relațiile eu 
prinderile din Capitală.

Totuși, depozitele nu pot fi
deauna ocolite De aceea, s-au luat 
unele măsuri pentru a se imprima 
un ritm mai viu de circulație a măr
furilor spre magazine. Pornind de la 
constatarea că merceologul nu poate 
asigura acoperirea promptă a golu
rilor de aprovizionare din unități, 
s-a ajuns Ia concluzia că este mai 
firesc să meargă sacul la moară : s-au 
organizat zile fixe de vizitare a de
pozitelor de către vînzătorii gestio
nari de unități, pe specialități Aceș
tia văd cu ochii lor ce există și fac, 
pe loc, comenzile. Săptămîna trecută,

moara la sac. Astfel, cîteva mașini 
ale bazei, încărcate cu mărfuri de 
largă solicitare, vizitează magazinele. 
Gestionarii le cercetează conținutul și 
primesc pe loc ce au nevoie E o 
formă rapidă, eficace, a cărei extin
dere trebuie avută în vedere.

In cursul revenirii noastre am 
pus însă și unele întrebări la care 
nu am primit un răspuns mulțumitor, 
în cele de mai sus arătam ce măsuri 
s-au luat pentru ca industria să ofere 
produse ma! multe și mai variate, 
pentru mărirea vitezei de circulație 
a mărfurilor etc. Cel care le oferă 
cumpărătorului este însă vînzătorul. 
Cum va putea fi el determinat, con
vins să urmărească cu aceeași ardoa
re nu numai îndeplinirea valorică a 
planului unității, ci și aprovizionat ea 
cu toate acele mărfuri ce i se cer 
și care, de cele mai multe ori, se 
găsesc în depozite, dar nu și în ma
gazin ? Interlocutorii noștri ne-au 
sugerat cîteva „puncte nevralgice", a- 
supra cărora trebuie acționat : s-ar 
cere revăzută planificarea stocurilor

care, în prezent, se face mecanic, 
ceea ce îi împinge pe gestionari la 
fuga după mărfuri cu viteză mare 
de vînzare, în dauna unei aprovizio
nări multiple și cu sortimente mici, 
mai ieftine ; ar fi necesar să se stu
dieze posibilitatea ca formele de co
interesare materială a lucrătorilor să 
reflecte preocuparea pentru o bună 
aprovizionare a unităților, vînzătorii 
fiind Stimulați să-și facă un titlu de 
cinste din a oferi obiectul cerut fie
cărui cumpărător care le calcă pra
gul. Actualele criterii de retribuire 
a lucrătorilor, de apreciere a activi
tății unităților de desfacere, ignoră 
aceste cerințe.

Recapitulînd, se desprinde limpede 
existența unei preocupări mai stă
ruitoare pentru perfecționarea cadru
lui relațiilor dintre cele două sec
toare, pentru îmbunătățirea aprovi
zionării populației. La nivelul con
ducerii M IU și M.C.I. s-a încheiat 
recent un protocol, care pune baze 
noi acestor relații, făcîndu-le mai 
elastice, mai adaptabile fluctuațiilor 
previzibile și imprevizibile ale cere
rii. La acestea se adaugă efortul evi
dent al organelor comerciale locale 
pentru o asemenea organizare a des
facerii, a relațiilor dintre diferitele 
sale verigi, îneît rezultatele să fie 
tot mai apropiate de interesele cum
părătorilor. Faptele consemnate mai 
sus demonstrează totodată ce contri
buție importantă poate să aibă învin
gerea inerției în acest sector, a cărui 
primă caracteristică trebuie să fie 
mobilitatea. Tot ce s-a obținut con
stituie un cîștig incontestabil, care se 
cere consolidat, dezvoltat și generali
zat. Metodele, inițiativele amintite, 
experiența dobîndită de comerțul 
bucureștean, a căror eficiență este 
mai mult decît convingătoare, pot 
fi preluate, cu aceleași bune rezul
tate, în orice alt județ, în oricare 
altă localitate din țară, în interesul 
bunei deserviri.

porului Ia cauza construcției socia
liste, la politica partidului și statului, 
unitatea de voință și de acțiune ma
nifestate atît de elocvent și în atîtea 
împrejurări, de muncitorii, țăranii, 
intelectualii români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități, 
care-și consacră eforturile înfloririi 
patriei socialiste. Unitatea socialistă 
a poporului cuprinde toate sferele 
vieții sociale; ca rezultat. întreaga 
energie constructivă a celor ce mun
cesc se îndreaptă spre același țel 
fiind, prin aceasta, factorul hotărîtor 
în obținerea progreselor rapide în 
construcția socialistă. Realitatea con
firmă pe deplin justețea Tezelor C.C, 
al P.C.R. pentru Congresul al X-lea 
al partidului, conform cărora „în
tărirea unității social-politice a cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, a oamenilor muncii români și 
de alte naționalități, a întregului po
por va acționa și în viitor ca o uri
așă forță motrice în accelerarea pro
gresului orînduirii noastre socialiste".

Procesul de făurire și cimentare a 
unității moral-politice și spirituale a 
poporului și-a găsit întruchiparea or
ganizatorică în formarea Frontului U- 
nității Socialiste — organism politie 
care înmănunchează, sub conducerea 
partidului comunist, principalele or
ganizații de masă și obștești, toate 
clasele și forțele sociale ale orînduirii 
noastre. Crearea lui a răspuns unei 
necesități obiective, cerinței atragerii 
tuturor oamenilor muncii la conduce
rea statului — ca expresie vie a întă
ririi suveranității poporului — parti
cipării directe a maselor celor mai 
largi Ia dezbaterea și adoptarea deci
ziilor asupra problemelor de interes 
general — manifestare pregnantă a 
dezvoltării și adîncirii democratismu
lui orînduirii noastre socialiste. Uni
tatea social-politică a poporului este 
garanția invincibilității orînduirii so
cialiste, pavăza inexpugnabilă a ma
rilor cuceriri revoluționare ale oame
nilor muncii din țara noastră, baza 
trăiniciei de granit a socialismului 
în România.

Creșterea funcției sociale a unității 
poporului în procesul dezvoltării 
cialiste, accentuarea rolului său 
forță motrice în elaborarea 
îndeplinirea sarcinilor fiecărei 
tape este în directă și strînsă
gătură cu amploarea procesului 
de dezvoltare a democrației socia
liste. Tezele definesc în mod preg
nant adevărul că „perfecționarea de
mocrației reprezintă un factor esen
țial al consolidării continue a socie
tății, al unității și coeziunii maselor 
în jurul Partidului Comunist Român". 
Adîncirea democrației socialiste 
presupune și se realizează prin 
crearea efectivă a condițiilor ca cele 
mai largi mase ale poporului să par
ticipe nemijlocit la conducerea în
tregii vieți sociale. In acest sens, o 
deosebită importanță are sporirea 
rolujui și influenței organizațiilor 
de masă și obștești în viața sta
tală, prin afirmarea lor tot mai acti
vă, prin crearea unui cadru cores
punzător, adecvat, în care aceste or
ganizații să-și aducă contribuția la 
rezolvarea problemelor generale ale 
construcției socialiste, reflectînd in
teresele categoriilor sociale pe care 
le reprezintă.

Acestui imperativ social îi cores
punde în prezent faptul că organiza
țiile principalelor clase și categorii de 
oameni ai muncii — sindicatele, uniu- .. 
nile cooperatiste, organizația de tine ,i‘ 
ret, uniunile de creație ș.a. — sînt.r 
prezentate.de drept în forurile de sta. 
executive, centrale și locale, în co
lectivele de conducere ale unităților 
de producție, ale instituțiilor de cui • 
tură și învățămînt. Concomitent cu 
extinderea atribuțiilor organizațiilor 
obștești, cu definirea mai precisă a 
funcțiilor acestora în viața politică 
și socială, se manifestă preocuparea 
de a' se crea condiții optime fiecărui 
membru al societății- noastre pentru 
a-și manifesta inițiativa și a-și ex
prima punctul de vedere asu
pra tuturor problemelor de interes 
major. In această optică și din aceas
tă perspectivă a stimulării confrun
tării vii a părerilor, manifestării mal 
puternice a inițiativei și responsa
bilității sociale, adîncirii discuțiilor 
creatoare. în Teze se preconizează 
perfecționarea cadrului instituțional 
în care cetățenii să-și poată exprima 
liber și nestingherit opinia asupra 
modului în care se gospodăresc tre
burile țării, se înfăptuiesc hotărîrile 
partidului și statului, să poată criti
ca neajunsurile care apar într-un 
domeniu sau altul, să facă propuneri 
pentru remedierea acestora, partici- 
pînd astfel nemijlocit și eficient la 
progresul societății. Dezbaterea vie 
de către oamenii muncii a proble
melor politicii interne și internațio
nale, a tuturor măsurilor care pri
vesc viitorul și destinele națiunii, a- 
naliza deschisă și curajoasă de către 
partid în fața maselor a greutăților 
și neajunsurilor ce mai apar în pro
cesul construcției socialiste constituie 
climatul firesc în care se desfășoară 
în prezent viața social-politică a ță
rii. Tocmai dezvoltarea unui aseme
nea climat propice au în vedere Te
zele cînd afirmă că progresul socie
tății noastre trebuie să fie „în tot 
mai mare măsură expresia contribu
ției colective a întregii națiuni".

Așa stau lucrurile chiar în cazul 
actualei discuții publice asupra docu
mentelor care vor fi supuse aprobă
rii apropiatului Congres al partidu
lui. Această dezbatere largă, care a 
cuprins, practic, întreaga societate, 
se desfășoară în organizații de bază 
ale partidului, în organizații de masă 
și obștești, în presă, la radio și tele
viziune, avînd ca obiect rezolvarea 
problemelor fundamentale ale evolu
ției societății noastre socialiste In 
următorii ani.

Este aceasta o premisă sigură că ho
tărîrile care vor fi adoptate de Con
gresul al X-lea vor exprima voința și 
interesele tuturor comuniștilor, mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor, 
tuturor oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate.

Pe măsura perfecționării relațiilor 
de producție socialiste, a întăririi u- 
nității social-politice a poporului în 
jurul Partidului Comunist Român, 
puterea creatoare și voința sa unani
mă se dovedesc a fi un factor esen
țial al valorificării tot mai înalte a 
avantajelor orînduirii noastre socia
liste. Prezența dinamică a maselor în 
viața socială și politică sporește ast
fel, mereu trăinicia unității socialis
te a poporului devenit cu adevărat 
subiect al istoriei.

prezentate.de
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OMUL POTRIVIT REVENIRE LA ARTICOLUL

LA LOCUL POTRIVIT! Zootehnia resimte
Dezvoltarea susținută a economiei a fost însoțită permanent de 

creșterea numărului specialiștilor în domeniul tehnic și economic. Numai 
anul trecut, economia națională a primit 23 000 cadre cu pregătire su
perioară, care alături de cele existente își aduc contribuția Ia înfăp
tuirea politicii partidului de industrializare socialistă, de valorificare 
tot mai eficientă a resurselor materiale și umane ale țării, la făurirea 
unei economii moderne, la creșterea avuției societății.

Creșterea, în continuare, a complexității economiei naționale, apa
riția și dezvoltarea unor noi subramuri ale industriei, sarcinile mari, 
calitativ superioare jalonate de proiectul de Directive ale Congresului al

X-lea al partidului, impun ridicarea rolului și răspunderii specialiș
tilor în activitatea productivă. Ei trebuie să ocupe locul potrivit în me
canismul economiei naționale, să se dedice cit mai mult activității di
recte, nemijlocit productive, cercetării științifice legate de producție, 
să participe cit mai 
la munca avîntată a 
necesitatea realizării

Pe această temă, 
economie.

mult, cu competență și autoritate profesională, 
colectivelor de întreprinderi, să fie pătrunși de 
depline în folosul întregii națiuni.
publicăm opiniile unor cadre de specialiști din

A trecut vremea
I

Acum, cînd încerc să abordez pro
blema competenței cadrelor tehnice 
și economice — în lumina Tezelor 
și proiectului de Directive ale Con
gresului al X-lea al partidului — îmi 
revine în memorie aprecierea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, formula
tă la plenara C.C. al P.C.R. din 
16—17 decembrie 1968 : „A trecut 
perioada diletantismului, acum se 
cere muncă, muncă și iar muncă, 
deoarece rezolvarea fiecărei proble
me, oricît ar părea de măruntă, cere 
eforturi, pricepere, cunoștințe temei
nice". Oamenii întreprinderilor noas
tre, de toate categoriile de pregăti
re, ieșiți din rîndurile clasei munci
toare, ale maselor celor ce mun
cesc, animați de atașamentul pro
fund față de partid, față de cauza 

'construcției socialiste, întrunesc ace- 
j le însușiri, acele calități ale compe- 
Ltenței și — după cum se desprinde 
din experiența uzinei noastre — se 
străduiesc să le pună în valoare, să 
realizeze cît mai bine sarcinile pla
nului de stat.

Cadrul manifestării plenare a 
competenței nu se obține însă de la 
sine. El se creează și nu cu ușurință, 
fiindcă măsurarea însușirilor și ca
lităților de care vorbeam este totuși 
dificilă. în practică, nu este deloo 
simplu să se realizeze acest impera
tiv : „omul potrivit — la locul potri
vit !“ Dacă noi am reușit să creăm, 
în mare măsură acest cadru, atunci 
aceasta se datorează experimentării 
măsurilor inițiate de conducerea par-, 
tidului și statului în vederea îmbu
nătățirii conducerii, planificării și 
organizării economiei, creșterii coin
teresării materiale și a răspunderii în 
îndeplinirea sarcinilor.

Diletantismul se manifesta chiar 
în modul de a organiza producția, 
chiar în concepția structurii ei. Noi 
am comasat unele secții (din 5 sec
ții s-au organizat 3) t neîntîrziat a 
apărut posibilitatea utilizării mai 
bune a maiștrilor, prin lărgirea și 

p 'ntărirea răspunderii acestora, cadra 
are sînt și trebuie să fie conducă

tori direcți ai procesului de produc
ție. S-a creat, astfel, un disponibil 
de 14 cadre inginerești, care au fost 
trecute în sectoarele de cercetare și 
concepție ale uzinei, întrucît acesta 
compartimente nu mai puteau ține 
pasul cu problemele tot mai impor
tante ridicate de perfecționarea teh
nologiilor de fabricație și asimila
rea de noi produse finite. în acest 
domeniu, îmi exprim părerea că a 
devenit oportun să se clarifice punc
tele de vedere privind modul de uti
lizare a cadrelor cu pregătire superi
oară în producție. Spun aceasta, de
oarece unii susțin necesitatea reparti
zării echilibrate, pe cele 3 schimburi, 
a inginerilor, că ar fi bine ca aceștia 
să lucreze mai mult în secțiile de 
producție. Convingerea mea este că 
producția trebuie condusă nemijlocit

și uniform, în cele trei schimburi, 
asistența tehnică în 

II și III urmînd a fi
de maiștri, 
schimburile 
asigurată de dispeceri competenți, în 
număr bine dimensionat, avînd un 
rol coordonator. Nu mai trebuie to
lerată risipa cadrelor cu pregătire su
perioară — aceasta fiind o îndatori
re primordială a comitetelor de di
recție.

Cu competență și responsabilitate 
s-a analizat și programarea fabrica
ției, potrivit diversificării accentua
te a producției, termenelor de livra
re a produselor. în compartimentul 
specializat de programare au fost re
partizate. cadre tehnice bine pregă
tite, care cunosc caracteristicile 
procesului tehnologic, care au însu
șirea de a lua o decizie operativă și 
optimă. Ritmicitatea producției se 
apropie de cea ideală, în condițiile 
în care fabricăm 59 tipodimensiuni 
de produse, cu 32 profile, în 203 va
riante constructive — față de proiect, 
care prevedea 7 tipodimensiuni de 
anvelope, cu 7 profile și în 7 va
riante constructive.

Mult a analizat comitetul de di
recție pînă s-a hotărî! ce specialiști 
să repartizeze în compartimentul de 
organizare științifică a producției și 
a muncii. Că strădaniile noastre au 
dat rezultate o dovedesc studiile 
realizate, nivelul tehnic ridicat și efi
ciența lor în producție. Aplicarea 
lor a declanșat acțiunea de autoutila- 
re pentru acoperirea unor locuri 
„înguste", executarea reparațiilor cu 
subansamble, proiectarea și confecțio
narea în atelierele proprii a unor 
piese de schimb, elemente de automa
tizare — din. care o . .mare „parte -se- 
importau. Colectivului ■■ uzinei i se 
atribuie în prezent sarcini de 
productivitate a muncii cu cir
ca 10 la sută mai mari decît pre
vederile proiectului, în timp ce nu 
cu mult în urmă nivelul proiectat 
la acest indicator nu se putea rea
liza

Desigur, nu am atins cele mai 
înalte culmi în domeniu) utilizării 
cadrelor, în conformitate cu gradul 
lor de competență și pregătire. Re
simțim lipsa subinginerilor, a aces
tor cadre care pot rezolva, în mare 
măsură, unele 
țim și lipsa i 
tehnie menită s 
sirea cît mai 
sa a fiecărui 
dini și perspective, 
mult eficiența muncii.

încercările noastre sînt însă un 
bun cîștigat, vin în sprijinul nece
sității de a utiliza cît mai rațional, în 
cunoștință de cauză, forțele de muncă, 
—necesitate expres relevată în pro
iectul de Directive.

Dr. ing. Tânase VOLINTIRU 
director general
al uzinei „Danubiana" București

dimensionat, avînd un

probleme. Resim- 
cercetării de psiho- 
să contribuie la folo- 
apropiată de valoarea 
salariat, după aptitu- 

care ar ridica

Bunurile materiale
nuse creează in... birouri

Cred că nu mai este necesar să 
demonstrez ce însemnătate are preve
derea din proiectul de Directive 
care pledează pentru repartizarea 
judicioasă a forței de muncă 
între sfera producției și cea a 
muncii administrative. Numai în 
sfera productivă se creează bunuri 
materiale, bunuri care sporesc avuția 
națională — și numai munca di
rect productivă este aceea care stă la 
baza creșterii productivității muncii 
sociale. îmi stăruie în minte în acest 
sens sublinierea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința organizației 
de partid a municipiului București, 
din decembrie 1968, referitoare la ne
cesitatea revizuirii schemelor supra
încărcate ale personalului tehnico- 
administrativ, precum și comparația 
că pe ansamblul industriei municipiu
lui București, la 100 de muncitori re
vin 18 persoane care nu lucrează ne
mijlocit în producție. Ce mare poten
țial de cadre este irațional utilizat, 
cît de cuprinzătoare sînt resursele de 
creștere a producției si a productivi
tății muncii 1

De fapt, și în întreprinderile arge- 
șene trebuie să se facă pași hotărîti 
pentru a lichida risipa de cadre, de 
forță de muncă — în momentul de 
față ocupată în sfera administrativă, 
în 32 unități industriale analizate, 
ponderea personalului tehnic-a dmi- 
nistrativ a fost anul trecut de 11,5 la 
sută față de 12,5 la sută cît era în 
1964. Structural, ponderea numă
rului mediu scriptic de ingineri și 
tehnicieni a crescut de la 5,9 la sută 
în 1964 la 6,3 la sută în 1968. în timp 

. ce ponderea restului de personal a 
scăzut de la 6,6 la sută la 5,2 la sută 
în aceeași perioadă ; sporirea numă
rului inginerilor și tehnicienilor a 
avut loc în ramurile moderne, ho- 
tărîtoare pentru intensificarea pro
gresului tehnic în economia județu
lui nostru.

Evident, procesul pozitiv de creștere 
a numărului cadrelor tehnice ocu
pate în activitatea direct productivă 
nu poate justifica și acoperi unele 
neajunsuri care frînează utilizarea 
rațională și simplificarea aparatului 
tehnic-administrativ. Ea întreprinde
rea de centrale hidroelectrice Argeș, 
de pildă, atribuțiunile de serviciu și 
lucrările executate permiteau re
nunțarea la un post de șef de 
birou din cadrul serviciului financiar 
contabil, compartiment încadrat cu 12 
salariați. precum și la un post de 
contabil II investiții, ale cărui sarcini 
nu justificau integral fondul de timp 
zilnic de muncă. Tot aici., serviciul 
administrativ era format din 4 sala
riați. din care unul se ocupa cu dac- 
tilografia, deși unitatea mai avea două 
dactilografe. Prin aplicarea unor stu
dii de organizare științifică a produc
ției și a muncii s-a făcut o anumită 
raționalizare a aparatului tehnic-ad-

ministrativ ; totuși încărcarea servi
ciului personal și probleme speciale 
era exagerată în comparație cu cea 
din alte întreprinderi.

La întreprinderea minieră Cîmpu- 
lung-Muscel serviciile de aprovizio
nare și contabilitate aveau un efec
tiv de 11 și, respectiv, 10 salariați, cu 
cîte 4 șefi de birou, ca într-o mare 
și complexă uzină constructoare de 
mașini, care utilizează zeci de 
mii de repere în producție. Ni
meni nu pierde, adică întreprinde
rile și economia națională, dacă sfera 
personalului tehnic-administrativ se 
raționalizează, dacă salariații respec
tivi trec în munca nemijlocit produc
tivă. Dimpotrivă ! La Uzina de piese 
auto Colibași, bunăoară, pentru a se 
realiza o mai bună organizare a re
partizării sarcinilor de plan, îmbună
tățirea circuitului unor documente și 
a sistemului informațional, s-a preco
nizat unificarea unor servicii, gru
parea lor potrivit înrudirii atribuții
lor, cu efecte favorabile asupra ope
rativității în soluționarea probleme
lor. creșterii răspunderii în muncă. 
Aceleași măsuri ar trebui luate și la 
Uzina mecanică Muscel. în plus, la 
această uzină, trebuie rezolvată și o 
altă problemă : cea a salariaților care 
fac curățenia... birourilor.

Structuri administrative „um
flate" aveau Ia data efectuării anali
zei și unele întreprinderi ale eco
nomiei forestiere. La I.F. Pitești e- 
xistența a două servicii distincte — 
plan și organizarea muncii și a pro
ducției — nu era oportună. Dovada i 
fiind neocupat postul de șef serviciu 
plan, celălalt șef a condus în bune 
condiții desfășurarea lucrărilor res
pective. Tot aici, serviciul personal 
era încadrat cu trei salariați (1 șef 
și 2 inspectori) deși aceștia nu-și jus
tificau prezența. Paradoxal, dar la 
întreprinderea amintită normele le
gale în legătură cu încadrarea per
sonalului tehnic-administrativ au 
fost încălcate cu aportul direct al 
organului de resort. Astfel, în ștatul 
de funcțiuni al întreprinderii erau 
încadrați 6 salariați — un inginer și 
cinci tehnicieni — care lucrau efec
tiv în cadrul T.E.T.I.L. Argeș.

Este timpul să se înțeleagă că în
treprinderile nu sînt instituții de 
binefacere, cu servicii supraaglome
rate, cu salariați care nu con
tribuie direct Ia munca nemij
locit productivă, care nu îmbo
gățesc cu nimic patrimoniul bunuri
lor materiale ale societății. Iată de ce 
îmi exprim convingerea că prevede
rile proiectului de Directive referi
toare la raționalizarea aparatului teh
nic-administrativ conțin indicații 
juste, fiind generate de înalte rațiuni 
economice.

Gheorghe BUSU1OCEANU 
director adjunct al Sucursalei 
județene Argeș a Bâncii Naționale

absența prelungită
a fermelor de elită

Ameliorarea raselor de animale 
constituie una din căile de care 
depinde sporirea producției zootehni
ce și rentabilitatea în această ra
mură a agriculturii. Alături de mă
surile privind creșterea numărului 
de animale și asigurarea bazei fu
rajere etc., în proiectul Directivelor 
Congresului al X-lea al P.C.R. se 
prevede că vor fi luate măsuri de 
îmbunătățire și ameliorare a efecti
velor și de introducere în producție 
a unor rase cu un potențial de pro
ducție ridicat.

Și pînă acum, în scopul rezolvării 
acestei probleme complexe, statul 
nostru a făcut mari eforturi materia
le : a fost creată o rețea de selecție 
și de însămînțări artificiale, se a- 
cordă prețuri stimulatorii pentru uni
tățile care livrează animale de pră
sită amelioratoare, s-au importat mii 
de reproducători și 
alte animale din 
liniile și rasele per
fecționate etc. Re
zultatele obținute 
nu sînt însă pe 
măsura posibilități
lor, deoarece timp 
de mai mulți ani 
s-a pierdut din ve
dere necesitatea fi
nalizării economice 
a acestor acțiuni, 
ajungîndu-se ca a- 
nimalele selecțio
nate să fie insu
ficient utilizate sau 
chiar să ia calea 
abatorului. în ar
ticolul : „Zootehnia 
resimte absența prelungită a ferme
lor de elită" (Scînteia nr. 7924) se 
critica faptul că nu se asigură func
ționarea ireproșabilă a fermelor de 
elită pentru obținerea de reproducă
tori de înaltă valoare. Care este si
tuația în prezent în acest domeniu ?

în cadrul Departamentului între
prinderilor agricole de stat s-au creat 
ferme de elită care concentrează cele 
mai valoroase animale de prăsilă: 
vaci care dau cîte 4 000—7 000 litri 
de lapte pe an. oi cu 8—10 kg lînă 
la o singură tundere etc, în legă
tură cu această activitate tov. ing. 
Ion Moldovan, director general în 
Departamentul I.A.S. ne-a informat: 
„Primele unități de acest fel se află 
în curs de consolidare. Continuă de
pistarea și concentrarea celor mai 
valoroase exemplare în aceste ferme. 
Urmărim o concentrare mai mare a 
efectivelor pentru a folosi mai efi
cient baza materială și a înlesni ac
tivitatea de concepție a cadrelor de 
specialiști. în fermele de elită 
asigurăm furaje corespunzătoare și 
chiar 15 la sută rezerve față de nece
sități — prima condiție pentru reu
șita oricăror acțiuni".

Desigur, fermele de elită ale I.A.S. 
se află la început de drum. Pentru 
organizarea activității pe baza unor 
criterii științifice unitare și extinde
rea lor la toate speciile și rasele 
prevăzute. Departamentul I.A.S. a or
ganizat un util schimb de experiență 
cu specialiștii acestor unități, preci- 
zîndu-se direcțiile spre care se cer 
îndreptate eforturile viitoare. Mă
surile luate urmăresc corelarea tutu
ror factorilor care concură la reușita 
acestei acțiuni — asigurarea unui 
nivel optim al rațiilor pe bază de 
rețete care să permită comparabilita- 
tea rezultatelor, precizarea criteriilor 
de apreciere, a condițiilor minime de 
calitate, care, în ultimă instanță, să 
asigure obținerea unui număr cît 
mai mare de reproducători din cla
sele „Record" și „Elită".

Apreciabile sînt și rezultatele obți
nute la fermele de ovine-elită 
ale cooperativelor agricole Limanu,

județul Constanța, Șimand, județul A- 
rad, care au livrat sute de berbeci 
cu lînă fină, utilizați în stațiunile 
de însămînțări artificiale. Aceste co
operative încasează sute de mii de 
lei din fermele de elită și contribuie 
la ameliorarea raselor Merinos de 
Palas și Merinos Transilvănean, rase 
intensive, de mare perspectivă în 
condițiile țării noastre.

Nu se poate spune însă că s-a trecut 
peste tot din faza discuțiilor în aceea 
a aplicației practice. în stațiunile In
stitutului central de cercetări agricole 
se mai așteaptă ordine speciale pen
tru crearea fermelor de elită, deși 
sarcina înființării acestora a mai fost 
trasată cu ani în urmă. Or, în cadrul 
rețelei de cercetări agricole fiecare 
fermă de animale ar trebui să fie o 
veritabilă fermă de elită. Adevărat, 
stațiunile experimentale dispun de

meroși cercetători și oameni de ști
ință din țară și de peste hotare, spe
cialiștii din Departamentul I.A.S. au 
conceput stațiunea de la I.A.S. Gor- 
nești-Mureș într-o manieră modernă. 
Aici se testează cîte 1 400 de vieri și 
4 500 de scrofițe pentru complexele 
industriale. în această modernă uni
tate a zootehniei s-a ajuns să se obți
nă de la unele animale pînă la 900 g. 
spor în greutate pe zi, mai mult decît 
se realizează, îndeobște, de la bovine. 
Cu totul altfel stau lucrurile în sta
țiunea Săftica, aparținînd Institutului 
de Cercetări Zootehnice, unde ca ur
mare a sistemului de furajare neco
respunzător, rezultatele sînt mai 
slabe. Nefiind întrunite condi
țiile necesare pentru ca animalele 
să-și exteriorizeze potențialul gene
tic, s-a ajuns ca fermierii din I.A.S. 
care au trimis

(
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efective de animale valoroase și li
vrează de mulți ani mii de reprodu
cători. Ele încă nu funcționează însă 
pe principiile de activitate care de- ■ 
finesc fermele de elită și nidi nu au 
fost declarate ca atare în mod ofi
cial. Nu este normal ca într-o serie 
de stațiuni experimentale agricole să 
primeze acțiunile pentru producerea 
animalelor de abator în dauna celor 
de prăsilă. Se poate oare mulțumi 
conducerea I.C.C.A. cu o atare situa
ție 7

Crearea fermelor de elită constituie 
numai o latură a activității ample 
pentru ameliorarea șeptelului. Nu 
este destul ca o fermă să dispună de 
animale cu producții mari. Finalitatea 
acestei acțiuni, eficiența economică se 
materializează în producție numai 
dacă există garanția că reproducătorii 
obținuți de la animalele cu producții 
record vor transmite la urmași în
sușirile de a da mai multă carne, 
lapte, lînă etc. De aceea este cît se 
poate de firească stabilirea valorii 
amelioratoare prin așa numita ac
țiune de testare a reproducătorilor, 
în unele țări; reproducătorii testați 
sînt cumpărați cu sume de zeci de ori 
mai mari decît cei obișnuiți. în țara 
noastră, deși se efectuează acțiuni de 
testare a taurinelor la stațiunea ex
perimentală zootehnică din Bonțida. 
județul Cluj, în cadrul Centrului de 
selecție și reproducție Constanța și 
în alte unități, pînă în prezent nu 
se poate încă vorbi de cristalizarea 
unor concepții unitare în desfășu
rarea acestei acțiuni. Unii specia
liști susțin necesitatea creării unor 
stațiuni centrale de testare, alții pro
movează ideea utilizării fermelor de 
înmulțire pentru efectuarea acestor 
lucrări. Este timpul să se ajungă 
la un punct de vedere unitar, la de
finirea unui sistem de lucru bazat 
pe realitățile și posibilitățile tehnico- 
economice existente pentru alegerea 
variantelor optime.

Că nu se acționează pe principii 
bine precizate o dovedesc rezultatele 
mult diferite în acțiunea de testare 
la porcine. Sintetizînd opiniile a nu

aici animalele pentru 
testare să-și piar
dă încrederea în 
valabilitatea unor 
rezultate sub nive
lul celor din ferme
le în care lucrează. 
Se pare că „elita" 
animalelor scapă 
printre degete din 
moment ce, de la 
un an la altul, nu
mărul loturilor de 
porci aflați în tes
tare a scăzut. A- 
ceastă situație se 
datorește și ferme
lor agricole care 
nu respectă con
dițiile de trimitere 
a loturilor de re

producători pentru a fi testați. Și 
unele instrucțiuni nefundamentate 
favorizează pe cei care se mulțu
mesc cu mediocritatea rezultatelor 
fără a ținti performante superioare. 

Crearea fermelor de elită și tes
tarea sînt acțiuni de bază pentru 
ameliorarea șeptelului, ele dau cer
titudinea progresului zootehniei nu
mai dacă nu sînt puse sub semnul 
incertitudinii. Cu privire la modali
tățile de rezolvare a acestor proble
me, am consemnat opiniile tov. prof. 
Emil Negruțiu, rectorul Institutului 
Agronomic din Cluj : „Realizarea 
sarcinilor trasate prin proiectul de 
Directive ale Congresului al X-lea 
al partidului, necesită, între altele, 
intensificarea și aprofundarea stu
diilor privind direcția de ameliorare 
și ponderea fiecărei rase în struc
tura efectivelor, evitarea inconsec
ventelor în aplicarea programului a- 
meliorativ. Este nevoie ca întreaga 
activitate în creare a fermelor de 
elită și în testare să poarte girul 
științei. In organizarea selecției tre
buie să pornim de la cerințele prac
tice ale zootehniei. Fermele de elită 
să cuprindă principalele zone de 
creștere a fiecărei rase. Putem re
zolva mai rapid și în mod mai econo
mic aceste probleme folosind și me
todele de apreciere a valorii după 
performanțele proprii ale animale
lor cîștigînd timp și bani".

Sînt cîteva din multitudinea pro
ra erită să 
accelerării 
a raselor, 
binevenite 
felul celor 
în cadrul

punerilor prețioase care 
fie aplicate în scopul 
procesului de ameliorare 
Desigur, .nu pot fi decît 
confruntările de opinii de 
care au avut loc recent 
comisiei de ameliorare pentru stabi
lirea condițiilor minime de organi
zare a fermelor de elită. Cu o con
diție : să fie urmate de măsuri prac
tice care să asigure producerea în 
țară a animalelor amelioratoare, re
ducerea importurilor 
nalizarea economică 
tiunilor întreprinse.

costisitoare, fi- 
eficientă a ac-

c. BORDEIANU

Analizînd temeinio prevederile 
din proiectul de Directive referi
toare la folosirea judicioasă a for
ței de muncă, a specialiștilor în 
domeniul tehnic, mi-am pus între
barea : de ce în centralele electri
ce din țara noastră lucrează de 
4—5 ori mai mulți ingineri decît 
în centralele din diferite țări dez
voltate ? Și răspunsul nu este greu 
de găsit. Tonul în utilizarea nera
țională a inginerilor în centralele 
electrice îl dă, după părerea mea, 
organizarea defectuoasă a acestor 
unități productive. Ele se compun 
dintr-un mare număr de secții, 
laboratoare și servicii, avînd 
trei trepte de conducere : ingineri 
șefi adjuncți, ingineri șefi, director. 
Acest număr mare de verigi ab
soarbe în mod automat — potrivit 
nomenclatoarelor de funcții în vi
goare — un număr mare de ingi
neri. La întreprinderea electro- 
centrale-Paroșeni, numai în func
ția de șef de serviciu, de secție, 
de laborator sau de conducere, 
există 17 ingineri. Lor li se adau
gă cei care nu sînt „șefi", numă
rul total al inginerilor ridieîn- 
du-se astfel la peste 30, față de 
numai 7 cîți am întîlnit într-o 
centrală electrică asemănătoare 
din Franța.

Prin înseși atribuțiile lor de 
serviciu, inginerii sînt puși să 
rezolve chestiuni... neinginerești, 
care pot fi tot atît de bine 
soluționate de tehnicieni sau de 
alți angajați cu școală medie. 
La serviciul tehnic, de exemplu, 
inginerii își petrec vremea calcu- 
lînd... indici. La serviciul produc
ție sînt ingineri al căror timp se 
consumă cu urmărirea realizării 
diferitelor planuri de măsuri, a 
rezolvării unor probleme de dispe
cerat. Inginerii din secții și labora
toare se ocupă adeseori de tot fe
lul de probleme administrativa 
mărunte, de „dădăceala" maiștri
lor și chiar a muncitorilor. Evi
dent, acești specialiști nici pe de-

parte nu contribuie la rezolvarea 
problemelor majore, de fond, ale 
activității economice.

Astăzi, cînd parcurgem o etapă 
de modernizare și maturizare a 
economici naționale, cînd partidul 
pune în fața fiecăruia sarcini cali
tativ superioare, corpul ingineresc 
din fiecare întreprindere trebuie să 
devină în totalitatea lui „creierul" 
tehnic al producției care să-și ma
nifeste plenar'inițiativa și pricepe
rea, să contribuie din plin la ridi
carea permanentă a nivelului efici
enței economice a producției mate
riale. Iar aceasta înseamnă ca ingi
nerii „executori — urmăritori" să se 
transforme în adevărate cadre teh
nice de creație, în specialiști ca
racterizați de un puternic spirit do 
inițiativă, capabili să abordeze 
competent problemele tehnice cu
rente și de perspectivă ale între
prinderilor.

Nu exagerez afirmînd că sînt 
puține cazurile cînd inginerii din 
centralele electrice abordează stu
dii tehnico-economice care să vi
zeze utilizarea cu randament 
maxim a agregatelor și a poten
țialului uman, modernizarea și 
automatizarea instalațiilor. în ase
menea situații, unii dintre ingineri 
spun : „puțin din ce-am învățat 
în facultate aplicăm în producție", 
acuzînd în mod nejustificat „lipsa 
de competență a cadrelor cu pre
gătire medie". Consider că o ase
menea justificare nu mai poate fi 
acceptată astăzi, cînd există oa
meni cu studii medii temeinice, cu 
vechime de peste 5 ani în pro
ducție.

La noi în întreprindere, în urmă 
cu doi ani, în cadrul acțiunii de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii, s-a ajuns la concluzia că 
problemele producției pot fi rezolva-; 
te de 10—12 ingineri. S-a făcut atunci 
propunerea, bine documentată, să se 
treacă la o nouă formă de organi
zare, urmînd ca după experimen
tare, inginerii să lucreze în centra

lele recent intrate în funcțiune, 
unde se resimte într-adevăr lipsa 
lor. Propunerea n-a fost însă accep
tată decît în februarie a.c. Compar
timentul de automatizări și măsură
tori electrice și termice, prevăzut cu 
un serviciu și două laboratoare, s-a 
organizat în două ateliere, care au 
ca șefi cîte un maistru principal, 
iar în afara lor, pentru problemele 
de specialitate, de nivel superior, 
lucrează doi ingineri. S-a ajuns, ast
fel, la o reducere cu 60 la sută a 
numărului de ingineri, în condițiile 
micșorării numărului total de sala
riați cu 7 la sută, însoțită de acti- 
vizarea maiștrilor și a _ întregului 
personal cu studii medii.

Este imperios necesar ca în acți
unea de reorganizare a centralelor 
electrice (întreprinderi zonale, con
stituite din mai multe centrale elec
trice), care se desfășoară în pre
zent, să se adopte organigrame și 
principii de funcționare care să ex
cludă posibilitatea încadrării unor 
ingineri în posturi care pot fi încre
dințate altor cadre. Forurile de re
sort, conducerile întreprinderilor de 
centrale electrice trebuie să fie o- 
bligate, după părerea mea. să se 
ocupe mai intens de eliminarea a; 
nomaliilor din structura internă 
a producției și de asigurarea unui 
climat cît mai propice bunei desfă
șurări a activității inginerești, fruc
tificării la maximum a posibilități
lor lor tehnico-profesionale. Fiecare 
inginer, în sectorul său de lucru, 
trebuie să înțeleagă că munca lui 
este o părticică din munca întregii 
națiuni, că munca de înalt randa
ment, competentă și cît mai rodnică 
— însumată la scara întregii socie
tăți — sporește puterea economică 
a țării, că pe această cale sîntem 
mai folositori patriei și poporului 
nostru.

C. RACOVEANU 
inginer-șef adjunct, 
termocentrala Paroșeni

Intr-o seară, un om se 
întreba: cum a fost 
mislit leul ?

Niște amici de 
I.P.C.M. (Institutul 
proiectări pentru 
strucția de mașini), 
răspuns pe dată :

— Cum-necum, nu știm, 
dar dacă vrei îți facem 
noi unul cu ajutorul co
legilor de la I.C.T.C.M 
(Institutul de cercetări 
tehnologice pentru con
strucția de mașini) și ți-l 
dăm gata într-un an.

A 
nii 
vînt. La termenul fixat 
i-au înfățișat proiectul. In 
schițe era zugrăvit un 
leu uriaș, de peste o sută 
de metri patrați. Leu- 
paraleu și chiar ceva mai 
mult...

— Dar ăsta o să-mi mă- 
nînce și părul din cap 1

— Nici o grijă. îl asigu
rară proiectanta. Ne-am 
gîndit și la asta. Hrana lui 
n-o să coste nici un ban. 
Dimpotrivă, o să aducă 
beneficii... Dumneata tre
buie să-i asiguri 
doar cîteva vagoane 
pămînt.

Proiectanta expun 
continuare o soluție 
osebit de ingenioasă: să 
plaseze leul în hala 
turnătoriei de fontă de 
la uzina 
unde se 
cîteva vagoane de pămînt 
din care se fac forme pen
tru turnarea pieselor. Pen
tru a fi uscate, aceste for
me sînt băgate în cuptoa
re și ținute 15—16 ore. So
luția : să le utilizeze ca

ză-

la 
de 

con- 
i-au

acceptat. Oame- 
s-au ținut de cu-

zilnic
de

în 
de-

„23 August", 
aduc zilnic

hrană pentru leu. El o să 
extragă din ele zeama ne
cesară în circa 35—40 mi
nute. In acest fel, formele 
se usucă rapid, producti
vitatea muncii în turnăto
rie o să crească, iar leul 
o să trăiască mai bine 
decît un prinț.

leul. Era o minunăție. 
Dar, privindu-l mai în
delung cu multă atenție, 
constată că leul e... mort. 
Disperat, se plînse proiec- 
tanților și constructorilor.

— Nu e mort, zic ei. 
Dă-i hrană și o să vezi 
cum prinde vlagă.

Moartea leului
ore 0 înghițit
zece bani... Uși

Foileton de D. TĂRNĂUCEANU

Discută cu cei de la 
uzină. Nici gînd să-i pună 
la dispoziție o macara. 
Leul era plasat în mijlo
cul halei. Din această 
cauză, macaraua necesară 
pentru a-i servi hra
na făcea imposibilă func
ționarea agregatelor din 
preajmă.

Atunci ? Apelez — își 
zise — la alte cunoștințe. 
Și cum avea un Oracol, 
undeva departe, la capă
tul Pământului. încercă. 
Oracolul îi răspunse ful
gerător, t’ransmițindu-i 
salutări și următoarea de
peșă : 14,358 333 333 333 333. 
Cu această depeșă se 
prezentă la calculato
rul electronic de la 
CEPECA. Perforă întreba
rea si cifrele enigmatice 
pe cartelă și i le băgă cal
culatorului în... cap. Cît ai 
clipi, căpătă următorul 
răspuns :
14,358 333 333 333 333 = '1 ; 
861,5 = 60' ; 20 676 “ 1440’; 
10033800 = 500 Z.

Calculatorul a lucrat ra
dar omului nos- 
îi era imposibil

să se descurce în această 
cifrăraie. Văzîndu-l poso
morit peste măsură, un 
specialist se oferi să-i ci
tească textul calculatoru
lui.

— E foarte simplu, zise 
dînsul. Iată cum e 
pe... omenește :

14,358 333 333 333 333 bani 
■=> 1 minut; 861,5 bani = 
= 60 minute ; 20 676 bani 
■=■ 1 440 minute; 100 338 000 
bani «=■' 500 zile.

E clar ?
— E clar, dar nu pricep 

nimic.
— Atîția bani trebuie să

înghită leul d-tale ca să 
viețuiască.

Dar intr-o zi leul a re
fuzat bănuții. N-a mai 
dat din coadă. A murit.

Se învîrteau toți în ju
rul lui. Zadarnic. 11 cer
cetară cu de-amănuntul și 
dezlegară taina morții : 
înghițise zece bani falși. 
Asta i-a fost fatal. A 
murit definitiv.

Ce se mai putea face 7 
Doar un calcul: cît a cos
tat această experiență. O 
sumă enormă 99 400 000 
bani pentru proiectare și 
construcție și 10 033 800 
bani amortisment.

E destul, și-a zis omul. 
Gata cu leul... Și l-a lăsat 
în părăsire.

— Batem palma 7 îl zo
resc proiectanții.

— Batem, dar cît mă 
costă ?

— O sută de milioane de 
bani.

— O sută de milioane de 
bani pentru un leu I Cam 
mult, chibzui omul, dar 
face...
Constructorii s-au pus pe 

treabă și după un an de 
zile, adică în 1907, l-au 
chemat să-si ia in primire

1-a mai venit inima la 
loc. Să-l dea hrană. Dar 
cum? Ce valet poate să 
ducă tava cu formele de 
pămînt vină la aura leu
lui ?

Proiectanta ridică din 
umeri:

— N-ai comandat valet, 
așa că descurcă-te cum 
știi. Uzina ar putea să-ți 
pună la dispoziție o ma
cara. Aranjează cu con
ducerea. Pe noi nu ne mai 
interesează.

P.S. După ce am dat la 
tipar istoria de mai sus, 
un corespondent voluntar 
de la uzina „23 August" 
ne-a transmis următoarea 
informație: „La uzina 
noastră. în hala turnăto
riei de fontă s-a construit 
un cuptor pentru uscarea 
artificială a formelor pen
tru turnare. Cuptorul, 
care a costat 994 000 lei, a 
fost gata în 1967. De a- 
tunci si pînă acum cup
torul n-a funcționat nici o 
clipă, imobilizînd peste 
100 mp de spațiu produc
tiv. în plus, uzina a plătit 
pînă acum 100 338 Iei a- 
mortisment. Si continuă 
să plătească. Proiectanții 
— I.P.C.M. și I.C.T.C.M. — 
și beneficiarul — conduce
rea uzinei „23 August" — 
poartă discuții. încercînd 
să găsească soluții. Dar, a- 
ceste discuții durează de 
aproape doi ani. Ce-1 de 
făcut ?“

i
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SPRIJIN DEPUN PENTRU POLITICA PARTIDULUI, 
POLITICA REALISTĂ, DE MARI PERSPECTIVE,

CU RĂSUNET ADlNC IN INIMILE TUTUROR CELOR CE MUNCESC
Oamenii de știință, artă și cultură dezbat documentele pentru Congresul al X-lea

® PESTE 1 700 000 COMUNIȘTI fiU PHRTICIPST 
PINS SCUM Lfî ADUNĂRILE SI CONFERINȚELE 
DE PARTID CONSACRATE DEZBATERII DOCUMEN
TELOR PENTRU CONGRESUL AL X-LEA © CIRCA 
31 000 DE PROPUNERI ALE MEMBRILOR DE 

PARTID ȘI ALTOR OAMENI AI MUNCII

Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, în întreaga tară 
Continuă să se desfășoare dezbaterea documentelor pentru 
Congresul al X-lea al partidului.

Interesul profund cu care comuniștii, toți oamenii muncii 
participă la aceste dezbateri sînt ilustrate și de faptul că la 
cele 24 76G adunări .generale extraordinare ale organizațiilor de 
bază și 879 conferințe ale organizațiilor de partid, desfășurate 
pînă acum, au participat peste 1 700 000 membri de partid. 
Concomitent, în întreaga țară au avut loc 2 918 adunări 
populare la orașe și sate, organizate de consiliile Frontului 
Unității Socialiste, Ia care au participat o jumătate de milion 
de cetăfeni. Din totalul participantilor, la dezbateri au luat 
cuvîntul peste 182 000 de membri de partid și aproape 20 000 
de cetățeni în adunări populare. Cu prilejul dezbaterilor s-au 
făcut peste 31 000 de propuneri privind Tezele, proiectul de 
Directive, precum și diferite alte probleme ale activității or
ganelor de partid, de stat și economice centrale și locale.

Prin cuvîntul vorbitorilor, prin hotărîrile adoptate, prin în
treaga lor desfășurare, ca și prin telegramele adresate Comi
tetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
adunările generale și conferințele extraordinare ale organi
zațiilor de partid, precum și adunările organizate de consiliile 
Frontului Unității Socialiste marchează o impresionantă ma
nifestare a adeziunii entuziaste, a hotărîrii comuniștilor, a în
tregului popor de a-și consacra întreaga energie creatoare 
înfăptuirii programului de dezvoltare multilaterală a patriei 
socialiste, jalonat de documentele pregătitoare pentru Con
gresul al X-lea. Animați de aceleași sentimente de adeziune de
plină față de politica partidului, oamenii de știință, artă și cul
tură și-au mărturisit — așa cum reiese și din această pagină — 
hotărîrea de a milita prin munca și activitatea lor pentru înfăp
tuirea cuvîntului partidului, pentru înflorirea României socialiste. Radu CONSTANTINESCU

La Academie

în mica și vechea clădire a Aca
demiei, construcție reprezentativă 
pentru arhitectura bucureșteană de 
la sfîrșitul secolului al XIX-lea, 
există un loc în care, mai mult decît 
oriunde, istoria îți vorbește cu gla- 

’ sul său tainic, evocator, în care fie
care piesă de mobilier, fiecare deta
liu arhitectural declanșează fluxul 
memoriei. Aceasta este cunoscuta 
Aulă, de la tribuna căreia s-au auzit 
glasurile lui Hașdeu, Anghel Saligni, 
Ion Cantacuzino, Victor Babeș, Gh. 
Marinescu, George Enescu, Sadovea- 
nu. Zilele acestea, în cadrul con
ferinței organizației de partid, oa
meni de știință, reprezentînd cele 55
de institute și centre bucureștene ale 
Academiei, au dezbătut aici docu
mentele pregătitoare ale Congresului 
al X-lea al partidului.

— Exprim din toată inima, în nu
mele tuturor oamenilor de știință, 
adeziunea noastră profundă și de
plină față de principiile politicii in
terne și externe a Partidului Co
munist Român — și-a început cuvîn
tul său acad. MIRON NICOLESCU, 
președintele Academiei. Este o ade
vărată mîndrie pentru noi să ne pu
nem cunoștințele în slujba edifică
rii noii societăți socialiste, în slujba 
intereselor poporului, așa cum, de-a 
lungul anilor, generații întregi de 
savanți români, însuflețiți de același 
fierbinte patriotism, au făcut ca nu
mele țării noastre să fie cunoscut 
pe toate meridianele.

Încercînd să ilustreze printr-o ima
gine plastică factorii care au gene
rat adeziunea deplină față de Teze 
și proiectul de Directive, relevată și 
cu prilejul adunărilor generale de

partid din institute, dr. RADU PAN- 
TAZI, secretar științific al Institu
tului de filozofie, a spus :

— Această aprobare unanimă este 
determinată de viziunea științifică, 
amplă și unitară, pe care ne-o oferă 
documentele supuse dezbaterii. O vi
ziune unitară care se conturează pe 
trei planuri distincte. Trecutul — 
pentru că ne oferă un bilanț însu- 
flețitor al muncii poporului nostru, 
prezentul — deoarece conține o ana-

străm capacitatea de a aplica prac
tic rezultatele propriilor noastre cer
cetări.

Cu înaltă competență, cercetătorii 
din cele mai diverse sectoare de ac
tivitate s-au alăturat acestor cuvinte, 
au abordat diferite aspecte ale. pro
blematicii cuprinse în documentele 
pregătitoare ale congresului.

— Din ansamblul problemelor de 
maximă importanță pentru viața 
noastră socială, mi-am oprit atenția,

liză aprofundată a situației din fie
care domeniu al vieții sociale, și vii
torul — care relevă direcțiile princi
pale de dezvoltare.

— în aceste coordonate temporale 
trasate de proiectul de Directive, am 
putea situa și activitatea Academiei 
— a precizat prof. RADU VOINEA, 
secretar general al Academiei, 
în anii de după eliberare, înaltul for 
științific a trecut cu succes două 
examene importante : cel al presti
giului dobîndit în țară și cel al pres
tigiului prin care s-a impUs dincolo 
de hotare. Și iată că, în acest mo
ment, ne găsim în fața unui alt 
examen ale cărui exigențe sînt for
mulate cu precizie în documentele 
pentru congres : va trebui să demon-

în primul rînd, asupra capitolelor 
ce vizează direct cercetarea științifică 
— a spus acad. ALICE SĂVULESCU, 
directoarea Institutului de biologie. 
Voi sublinia cu deosebire însemnăta
tea precizării din proiectul de Directi
ve după care contribuția efectivă a 
științei la soluționarea sarcinilor con
strucției socialiste este indisolubil le
gată de devansarea prin cercetare a 
nevoilor producției și ale altor sectoa
re de activitate. în acest context, am 
convingerea că programul cercetării 
științifice aplicative și fundamentale, 
elaborat pe o perioadă de 10 ani, își 
va dovedi pe deplin utilitatea.

Conștiința răspunderii sporite, care 
revine cercetării științifice, s-a de
gajat și din cuvintele altor vorbi-

tori : prof. NICOLAE CAJAL, direc
torul Institutului de inframicrobio- 
logie, prof. univ. dr. AL. DIMA, di
rectorul Institutului de istorie și teo
rie literară, dr. RADU BOGDAN, di
rector adjunct la Centrul de mecanica 
solidelor, dr. DUMITRU MARCHI
DAN, șef de sector la Institutul de 
chimie-fizică, EUGENIA OPRESCU, 
cercetător științific principal la In
stitutul de istorie și teorie literară. în 
intervențiile lor ei au relevat o 
serie de probleme care se ri
dică în cele mai variate domenii 
de activitate științifică. Cuvintele de 
aprobare față de politica partidului se 
încarcă de noi semnificații prin rele
varea faptului că în planul de cer
cetare științifică al Academiei pe 
acest an sînt prevăzute 374 de teme, 
iar institutele Academiei au încheiat 
cu diverse întreprinderi și instituții 
123 de contracte.

— Aceste cifre concretizează ade
ziunea noastră la prevederea din 
proiectul de Directive care cere ac
celerarea procesului de valorificare 
a cercetării — a spus dr. ROBERT 
FLORU, director adjunct al Institu
tului de psihologie. în acest sens, pro
pun ca în proiectul de Directive să se 
înscrie necesitatea urgentă a elabo
rării unui regim legal al contracte
lor, care să faciliteze relațiile între 
institutele de cercetări și beneficiari.

— Pentru ca 
care a _
a continuat ideea 
HAIDUC, cercetător 
cipal al Institutului 
— ar fi necesar să 
un contact permanent între condu-

ntru ca procesul de valorifi- 
cercetării să fie accelerat —

CONSTANTIN 
științific prin
de energetică 

se stabilească

cerile institutelor și întreprinderile 
beneficiare, concretizat în întîlniri de 
lucru. Consider că dacă în Directive 
se va introduce precizarea că stimu
larea materială vizează nu numai pe 
autorii cercetării științifice, ci și pe 
beneficiarii care ie vor aplica primii 
în producție, ele vor înlesni mult 
promovarea progresului tehnic.

Angajamentul solemn al oamenilor 
de știință a fost clar exprimat și în 
telegrama adresată Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu :

„Comuniștii, oamenii de știință, 
cercetătorii din Institutele Academiei 
— se spune în telegramă — își ex
primă adeziunea deplină la mărețul 
program de dezvoltare multilaterală 
a patriei noastre socialiste, voința 
fermă de a milita pentru sporirea 
contribuției științei românești la în
făptuirea lui. Pentru noi, documen
tele au pe lingă valoarea lor pro
gramatică, legată de dezvoltarea e- 
conomică și socială a României în 
etapa viitoare, și valoarea unui pre
țios îndreptar în orientarea activită
ții de cercetare științifică.

însuflețiți de importanța sarcinilor 
pe care le ridică documentele pentru 
întreaga viață științifică din țara 
noastră, vă asigurăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom precu
peți nici un efort pentru transpune
rea în viață a măsurilor preconizate, 
fiind convinși că ele vor contribui la 
ridicarea națiunii noastre socialiste 
pe noi trepte ale civilizației și pro
gresului.

Tntr-un unanim con
sens, participanții la 
dezbaterea documente
lor pentru Congresul 
al X-lea al partidului 
au exprimat în : 
scriitorilor din < 
lă, întruniți în 
rea generală a i 
zației de partid 
unii Scriitorilor, 
timentele generale ale 
membrilor breslei scri
itoricești, au subliniat 
cu satisfacție uni
tatea trainică a între
gului popor în jurul 
Partidului Comunist 
Român, a Comitetului 
său Central, adeziunea 
față de politica in
ternă și externă a parti
dului.

înfătișînd o imagine 
expresivă a realizărilor 
obținute în domeniul 
creației, a contribuției 
literaturii noastre con
temporane la îmbogăți
rea patrimoniului cul
tural al țării, sinteti- 
zînd exigentele ce se 
impun în acest moment 
de efervescentă crea
toare, scriitorul IOA- 
NICHIE OLTEANU, 
secretarul organizației 
de partid, arăta în adu
nare că realitatea vie
ții literare, respectul 
cu care este înconju
rat omul de artă se da- 
toresc izbînzilor obți
nute de poporul nos
tru, condus de partid, 
în opera de edificare 
socialistă a patriei, rea
lizări care deschid noi 
orizonturi muncii crea-

numele 
Capita- 
aduna- 
organi- 
a Uni- 

, sen-

SE

toare, în interiorul că
reia un loc de seamă 
revine activității scri
itoricești.

Numeroși vorbitori 
și-au exprimat satis
facția că partidul a în
cetățenit, în stilul său 
de muncă, practica de
mocratică a consultării 
maselor de oameni ai 
muncii asupra princi
palelor documente de 
partid, asupra hotărî- 
rilor de majoră însem
nătate pentru destinele 
tării, au arătat că, în 
asemenea condiții, scri
itorul se simte dator să 
se afle integrat activ în 
tot ceea ce se între
prinde, să participe 
rodnic la dialogul per
manent al partidului 
cu masele, să militeze 
prin forța cuvîntului, 

exemplul acte- 
sale sociale pen

tru respectarea neabă
tută și traducerea în 
faptă a cuvîntului par
tidului.

„Citind documentele 
pentru Congresul al 
X-lea — spunea scri
itorul TRAIAN IANCU 

constatat cu 
că există o 

deplină, 
ceea ce 
ce face 
mod fi- 

— am 
bucurie 
concordanță 
perfectă între 
spune și ceea 
partidul, că, în 
resc și necesar, în pe
rioada pe care o anti
cipăm acum, va crește 
rolul conducător al 
partidului, iar sub în
drumarea și conduce
rea sa. România socia-

listă va face noi și im
portanți pași în perfec
ționarea vieții econo
mice, social-politice. 
Scriitorii se simt soli
dar legați de popor, de 
ideologia marxist-leni- 
nistă a partidului, spri
jină unanim politica sa 
internă și externă, 
caracterizată printr-o 
înaltă responsabilitate

La Uniunea Scriitorilor
față de propriul ponor, 
față de clasa muncitoa
re, precum și prin no
bilul sentiment al soli
darității internaționale, 
al luptei pentru pace și 
progres social".

După ce a făcut o 
seamă de considerații 
asupra modalităților 
concrete în care scri
itorii, uniunea de crea
ție a acestora pot con
tribui la aplicarea în 
viață a principiilor cu
prinse în Tezele C.C. 
al P.C.R., față de care 
și-a exprimat acordul 
său, poetul 
GHEORGHE a eviden
țiat semnificația deose
bită a dezvoltării în con
tinuare a democrației 
socialiste, a apărării le

ION

galității socialiste — 
semn expresiv al u- 
manismului care ca
racterizează politica 
partidului nostru. „Se 
spune în Tezele parti
dului — a arătat poetul 
ION GHEORGHE — că 
o caracteristică de sea
mă a statului nostru, a 
dezvoltării continue 3 
democrației socialiste

personalității u- 
Pentru scriitor 
în această pre- 
o îndatorire de 
a sa, el fiind 
să contribuie la

este preocuparea pen
tru crearea condițiilor 
necesare afirmării de
pline a 
mane, 
se află 
vedere 
onoare 
chemat 
manifestarea personali
tății umane".

Scriitorul GH. TA
LAZ a relevat, în adu
nare, faptul că în con
dițiile actuale crește 
răspunderea scriitoru
lui față de cititor, fată 
dc dezvoltarea culturii 
naționale, spunînd prin
tre altele : „în țara 
noastră s-au făcut în 
acești douăzeci și cinci 
de ani lucruri qainuna- 
te. Partidul ne-a con-

noastră 
breaslă 

avem 
gîndim

dus către impresionan
ta realitate socialistă 
de azi în care vom săr
bători un sfert de veac 
de la eliberare. Cînd 
privim condiția 
ca scriitori, ca 
scriitoricească, 
datoria să ne 
mereu ce aport am 
adus la opera pe care 
o înfăptuiește poporul.

clasa muncitoare care, 
nu o dată, a pus pentru 
aceste înfăptuiri piep
tul său, a adus jertfe 
ce merită o continuă 
evocare. Față de par
tid, față de popor scri
itorul trebuie să se 
simtă mereu dator și 
să-și plătească datorii
le prin opera și prin 
activitatea sa socială".

„Tezele partidului 
pentru Congres — 
a spus prozatorul 
AL. IVASIUC — re- 

.prezintă
program 
voltarea 
mânești. 
propusă 
literare este foarte po
zitivă. Am apreciat în 
aceste documente ac

spus
IVASIUC 

un excelent 
pentru dez- 
societății ro- 

Orientarea 
vieții noastre

centuarea ideii că linia 
de după Congresul al 
IX-lea al partidului 
este linia care va fi ur
mată și de acum înain
te, urmărindu-se cu 
consecventă dezvolta
rea societății noastre 
socialiste, a democra
tismului ei, perfecțio
narea raporturilor în
tre instituții, între or
ganele de stat și popu
lație. Toate acestea 
presupun o continuă 
dinamizare a organiza
țiilor de partid — și 
mă refer desigur și la 
organizația noastră, a 
scriitorilor —, afirma
rea lor permanentă, ca 
factor de dezbateri de 
pe poziții ideologice 
marxiste11.

Susținînd cu căldură 
Tezele partidului, scri
itorul SZASZ lANOS a 
spus printre altele: 
„Tezele cer scriitorilor 
să realizeze o literatură 
angajată. Cu o aseme
nea cerință, noi tre
buie să ne considerăm 
onorați. Scriitorii au 
posibilitatea de a in
terveni util și respon
sabil prin scrisul lor în 
dezbaterea fenomene
lor sociale". Vorbitorul 
a subliniat necesitatea 
de a se acorda o mare 
atenție operelor de 
amplă rezonanță socia
lă, care integrează în 
țesătura lor realități și 
conflicte cu adevărat 
aparținînd actualității.

într-un succint cu- 
vînt. poetul CAMIL 

BALTAZAR și-a ex
primat convingerea că 
în rîndul scriitorilor 
din România, atît al 
scriitorilor români, cît 
și al celor aparținînd 
naționalităților conlo
cuitoare, există o de
plină adeziune fată de 
documentele partidului, 
și a chemat pe toți 
scriitorii tării să scrie 
și să publice opere pe 
măsura îndemnurilor 
cuprinse în documente
le pșnțru C.ongresul al 
X-lea.

Poetul ADRIAN 
PĂUNESCU a afirmat 
în dezbateri : „Desigur, 
așa cum s-a observat, 
pe scriitori îi privesc, 
ca pe orice cetățean al 
țării, problemele majo
re, ideile și întregul 
program cuprins în do
cumentele pentru Con
gres, dar, în același 
timp, pe ei îi vizează 
nemijlocit acele pasaje 
care se referă la activi
tatea de creație. Noi a- 
vem conștiința că pro
blemele de creație, 
problemele ideologice 
se cer situate în 
cadrul larg, gene
ros, al Tezelor pro
puse dezbaterii publice, 
în Teze se afirmă, în 
mod firesc, necesitatea 
dezvoltării democrației 
ca o preocupare con
secventă a partidului și 
statului nostru și, tot 
în mod firesc, se sub
liniază necesitatea u- 
nei majore responsabi- 

litățî a fiecăruia; în 
Teze se afirmă, drept 
singura cale care duce 
spre stabilirea adevă
rului, primatul dialogu
lui, al dezbaterilor și, 
la fel de firesc și de 
necesar, se afirmă ro
lul conducător al parti
dului în toate domeni
ile, implicit în desfășu
rarea acestor dezbateri, 

în România s-au fă
cut lucruri durabi
le, excepționale. în
tre ele putem numi cu 
mîndrie și demnitate și 
faptul că putem vorbi 
azi de existenta unei 
autentice libertăți a 
creației.

în ce privește dome
niul literar pe care îl 
slujim și pe care îl re
prezentăm. consider 
că ideile cuprinse în 
Tezele partidului — a 
spus vorbitorul — sînt 
un pas înainte, pentru 
că au fost enunțate în 
termeni adecvați, cu
prinzători, îndatoririle 
noastre de scriitori, în
tre care aș remarca a- 
cea fericită numire a 
funcției artei, a forței 
ei de înrîurire a gîn- 
dirii și sensibilității u- 
mane“.

Adunarea generală a 
organizației de partid a 
scriitorilor a constituit 
încă o confirmare 
a responsabilității de 
înaltă ținută civică cu 
care autorii literaturii 
noastre contemporane

privesc prezentul și vi
itorul patriei, a devo
tamentului lor fată de 
partid, a adeziunii lor 
consecvente față de 
principiile marxist-le- 
niniste ale politicii in
terne și 
tidului 
Acestor 
nanime, 

externe a par- 
Si statului, 

sentimente u- 
care dau dem-

democratice a partidului„In spiritul practicii democratice a partidului 
nostru, privind consultarea maselor asupra proble
melor fundamentale ale politicii țării, adunarea 
generală a organizației de partid a scriitorilor din 
Capitală, întrunită în ședință extraordinară, a luat 
în dezbatere Tezele și Directivele C.C. al P.C.R. 
care pregătesc cel de-al X-lea Congres al partidu
lui. Scriitorii văd în aceste documente, de o excep
țională însemnătate, o garanție sigură pentru înfăp
tuirea înaltelor idealuri ale poporului român, pentru 
ridicarea economiei, științei, culturii, pentru per- |
fecționarea continuă a democrației în întreaga ”
noastră societate socialistă. Profund angajați în 
crearea unei literaturi militante, inspirată de ideile 
luminoase ale umanismului socialist, care să con
tribuie la maxima înflorire a personalității umane, 
scriitorii găsesc în Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al X-lea o expresie a propriei lor răs
punderi și fidelități față de destinele națiunii ro
mâne, o expresie a datoriei lor sacre, aceea de a 
rămîne consecvent mesageri ai spiritualității po
porului român, condiție fundamentală a unei crea
ții valoroase, trainice, originale.

Însuflețiți de înaltele idealuri ale marxism-leni- 
nismului, de spiritul profund internaționalist al 
partidului nostru, care proclamă dreptul fiecărui 
popor de a-și urma drumul său propriu în istorie, 
scriitorii din patria noastră socialistă, români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, sprijină 
cu dragoste și cu toată abnegația politica înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român, politică realistă, de 
mari perspective, cu un răsunet adine în inimile tu
turor celor ce muncesc".

nitate și sensuri nobi
le oricărei existențe, 
i-au răspuns și gîndu- 
rile cuprinse în tele
grama adresată C.C. 
al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. te
legramă adoptată cu 
entuziasm de partici
pants în care se spune, 
printre altele :

Nicolae DRAGOȘ

SE

r
Desfășurarea recentei ■ Confe

rințe a organizației de partid 
din centrul universitar Bucu
rești, consacrată dezbaterii Te
zelor și proiectului de Directive 
elaborate în întîmpinarea Con
gresului al X-lea, a constituit 
un prilej remarcabil de a anali
za și a evalua întreaga noastră 
viață universitară sub unghiul 
contribuției sale nemijlocite la 
uriașul proces de edificare a 
patriei socialiste. Relevînd una
nimitatea cu care membrii cor
pului profesoral, studenții, per
sonalul administrativ și-au ex
primat, în adunările generale 
de partid din institute și facul
tăți, adeziunea lor deplină față 
de Tezele și proiectul de Direc
tive, conf. univ. ing. CORNEL 
PACOSTE, prim secretar al Co
mitetului de partid din centrul 
universitar București, a arătat : 
„Prin întreaga sa politică mar- 
xist-leninistă, partidul nostru a 
ridicat învătămîntul româneso 
la rangul unei valori sociale de 
prim ordin. Este o realitate pen
tru care pledează nu numai re
țeaua din ce în ce mai largă 
de institute și facultăți, dar 
îndeosebi girul moral cu care 
conducerea de partid si de 
stat, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au învestit corpul 
nostru profesoral și pe studenți, 
încrederea arătată universitari- 
lor".

— Tezele șl Directivele celui 
de-al X-lea Congres ilustrează 
pregnant că dezvoltarea impe
tuoasă a industriei, fixată ca 
obiectiv central al politicii noas
tre economice și în etana ur
mătoare, nu diminuează ci. dim
potrivă. constituie un motiv în 
plus pentru creșterea rolului și 
importanței agriculturii — 
spus prof. ’ — -

a
dr. GHEORGHE

BALTEANU, prorector al Insti
tutului agronomic „N. Bălcescu". 
Nouă, cadrelor didactice din
învățămîntul superior agrono
mic. ne revine drept sarcină 
imediată de a ne preocupa mai 
intens atît de formarea viitori
lor ingineri,’ cît și de perfecțio
narea continuă a pregătirii lor 
Ulterioare.

— Marele prestigiu al Româ
niei socialiste pe plan interna
țional — a spus prof. dr. docent 
JEAN LIVESCU, membru co
respondent al Academiei, rec
torul Universității — îl dato
răm clarviziunii și realismului 
științific al politicii românești, 
caracterului mereu actual al 
soluțiilor pe care țara noastră 
le oferă problemelor contempo
raneității. Tocmai de aceea 
adeziunea noastră, a tuturor 

La Centrul Universitar 
București

universitarilor, la prevederile 
Tezelor și proiectului de Direc
tive pentru Congresul al X-lea 
trebuie să se traducă în lupta de 
zi cu zi pentru creșterea valorii 
științifice a întregului proces de 
învățămînt, pentru pregătirea 
temeinică a viitorilor specialiști.

Dezvoltînd ideea necesității 
ca viitorii specialiști să dobîn- 
dească cea mai înaltă pregătire 
științifică și tehnică, pe măsura 
prevederilor documentelor pre
liminarii ale Congresului al 
X-lea, participanții la conferin
ță au abordat cu competență 
diferite probleme ale procesului 
de învățămînt.

— Prevederile Congresului al 
IX-lea, directivele C.C. al P.C.R. 
privind dezvoltarea învățămîn- 
tului, noua legislație școlară 
i-au fixat învățămîntului româ
nesc cadrul și obiectivele dez
voltării sale pe o perioadă în
delungată — aprecia prof. dr. 
docent MARIN LUPU, rectorul 
Academiei de Studii Economice, 
în perspectiva stabilității active, 

pe care i-o dorim acum proce
sului de învățămînt universitar, 
eforturile noastre se cer concen
trate îndeosebi pe direcțiile ca
lității, prin perfecționarea suc
cesivă a programelor de studii, 
a formelor specifice de activi
tate universitară cu studenții.

— întregul corp profesoral din 
institutul nostru — a spus prof, 
univ. ing. SUZANA GADEA, 
prorector al Institutului politeh
nic — apreciază documentele 

preliminarii ale Congresului al 
X-lea pentru marea lor valoare 
teoretică și practică, pentru per
spectivele largi pe care le des
chid dezvoltării multilaterale a 
țării, dezvoltare în contextul că
reia învățămîntul superior teh
nic ocupă un loc de seamă. Con
struirea noului local al Politeh
nicii, elocventă expresie a preo
cupării susținute a partidului de 
a asigura tineretului condiții 
mereu mai bune de studiu și de 
viață, oferă noi posibilități de 
formare a viitorilor ingineri, 
necesari economiei noastre.

— Adeziunii noastre la docu
mentele pregătitoare ale Con
gresului al X-lea — a spus acad. 
NICOLAE TEODORESCU — îi 
asociem firesc adeziunea compe
tentei noastre. Iar la nivelul ac
tual al științei, competența este 
de neconceput fără atributul său 
de gîndire vastă, precisă, rapidă.

în numele promoției de absol
venți a „celui de-al X-lea Con
gres", ION AMARIUȚEI, de la 
Institutul politehnic, a exprimat 

hotărîrea tinerilor specialiști de 
a răspunde grijii și solicitudinii 
cu care au fost permanent spri
jiniți pe parcursul anilor de 
studii, de a contribui efectiv la 
realizarea mărețelor sarcini de 
propășire a patriei, acolo unde 
va fi mai multă nevoie de pa
tosul și spiritul înnoitor, speci
fic tineretului.

în cadrul dezbaterilor, prof, 
dr. docent MIHAI BOGDAN, 
rectorul Institutului de petrol, 
gaze și geologie, prof. univ. G. 
DEM. LOGHIN, prorector al 
Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragia- 
le“, prof. dr. VASILE PREDES- 
CU, membru corespondent al A- 
cademiei de științe medicale, 
prorector al I.M.F., conf. univ. 
CONSTANTIN ENACHE, pro
rector al Institutului de arhitec
tură „Ion Mincu", conf. dr. RO
MUL MUNTEANU, secretarul 
organizației de partid de la Fa
cultatea de limbă și literatură 
română, NICOLAE IRIMIE, pre
ședintele Uniunii Asociațiilor 
Studențești din centrul univer
sitar, ș.a. au relevat conținutul 
marxist-leninist al documentelor 
aflate în dezbatere, manifestîn- 
du-și, asemeni tuturor partici- 
panților, adeziunea deplină față 
de ideile și prevederile lor, sub
liniind rolul crescînd al organi
zațiilor de partid în întreaga 
viață universitară.

în încheierea lucrărilor, tov. 
MARIN RĂDOI, secretar al co
mitetului municipal de partid, a 
dat citire Hotărîrii prin care 
Conferința extraordinară a orga
nizației de partid a Centrului u- 
niversitar București își afirmă 
adeziunea totală față de conținu
tul noilor documente de partid, 
angajîndu-se să contribuie activ 
la transpunerea lor în viață. în- 
tr-o entuziastă și unanimă apro
bare, conferința a adoptat o 
telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Mihai IORDĂNESCU

La Pitești și Constanța
Astăzi, la Pitești își desfășoa

ră activitatea numeroși intelectuali, 
oameni de înaltă calificare știin
țifică, tehnică, culturală, al că
ror aport la viața municipiu
lui cunoaște valori substanțiale, 
în acest sens, adunarea consacrată 
dezbaterii documentelor pentru Con
gresul al X-lea al partidului, orga
nizată de consiliul municipal al 
Frontului Unității Socialiste, la care 
au luat parte peste 300 reprezentanți 
ai intelectualilor din oraș, a sinteti
zat un drum bogat în împliniri, a 
exprimat, prin aprobarea unanimă 
față de politica partidului, adeziunea 
deplină la Tezele C.C. al P.C.R. și 
proiectul de Directive, năzuințele lor 
de a-și înscrie o contribuție însufle
țită la edificarea viitorului patriei.

— Tezele C.C. al P.C.R. și pro
iectul de Directive ale Congresului 
al X-lea — a spus tovarășul 
ALEXANDRU POPESCU, primarul 
municipiului Pitești, documente 
de însemnătate istorică pentru în
tregul popor, stabilesc direcțiile de 
dezvoltare, drumul pe care trebuie 
să-l parcurgă economia națională în 
următorul cincinal, deschid multi
ple perspective de progres în toate 
domeniile de activitate. Nu poți să 
nu fii mîndru și să nu-ți declari 
acordul cu acest măreț program.

— Exprimîndu-mi adeziunea entu
ziastă la acest complex program de 
înflorire a patriei — a spus 
inginerul ILIE NICOLAE de la 
D.S.A.P.C.-Argeș — țin să remarc 
preocuparea consecventă a partidu
lui nostru pentru dezvoltarea u- 
nei economii moderne. Pentru ur
mătorul cincinal, de pildă, vo
lumul de investiții este dublu față 
de cincinalul prezent. Ca proieetant, 
îmi dau seama de răspunderea ce ne 
revine nouă pentru folosirea cu efi
cientă ridicată a investițiilor. De
viza noastră, a proiectantilor. va 
trebui să fie : să obținem construcții 
ieftine, prin reducerea volumului de 
lucrări de construcții-montaj din to
talul investițiilor.

Medicii NATALIA PREDESCU și 
MATEI VASILE, de la spitalul din 
Pitești, au relevat în cuvîntul lor răs
punderile evidențiate în documentele 
pentru Congresul al X-lea, domeniu
lui sanitar, de a intensifica efortu
rile pentru ocrotirea sănătății oame
nilor muncii.

A fost o dezbatere însuflețită, cu un 
pronunțat caracter de lucru, în care 
intelectualii piteșteni și-au rostit răs
punderile de viitor.

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

★
Ea Constanța, adunarea celor a- 

proape 400 de cadre didactice, me
dici, ingineri, juriști, oameni de 
cultură și artă, consacrată dezbate
rii documentelor pentru Congresul 
al X-lea al P.C.R., a prilejuit un 
viu schimb de păreri, izvorît din 
strădania entuziastă a participanti
lor de a găsi soluții optime, căi, 
mijloace, de a-și spori prezența de 
gîndire și inițiativă, de hărnicie și 
talent la materializarea programului 
elaborat de conducerea partidului.

— Congresul al X-lea al partidului, 
a spus tovarășul GEORGE CRIȘO- 
VAN, secretar al comitetului jude
țean de partid, membru în con
siliul județean al Frontului Uni
tății Socialiste, va avea o în
semnătate excepțională pentru între
gul nostru popor, prefigurată de pe 
acum de programul novator, dina
mic, profund științific, stabilit în 
Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul 
de Directive. Aceasta se va răsfrîn- 
ge rodnic și asupra viitorului mu
nicipiului Constanța, unul dintre 
principalele orașe ale tării.

— Eu și colegii mei, a spus dr. ION 
ALUPOAIE, directorul spitalului u- 
nifjcat Constanta, muncim într-o in
stituție nouă, modernă, ea însăși rod 
al grijii partidului față de om, față 
de viața lui. în asemenea condiții, 
eă ne considerăm investiți cu o și

mai înaltă răspundere socială, ca 
înfăptuitori ai unei politici profund 
umaniste, ca, prin noi, populația să 
se bucure de eforturile care se fac 
astăzi în România, ca omul să tră
iască demn și fericit.

— Tezele și proiectul de Directi
ve pentru Congresul al X-lea al 
partidului, spunea lectorul univ. ION 
BĂDICA, decanul Facultății de filo
logie a Institutului pedagogic, deschid 
perspective noi creșterii rolului in
telectualității în viața socială. Dez
voltarea învățămîntului, diversifica
rea și modernizarea conținutului a- 
cestuia fac din școală izvorul prin
cipal de cultură și civilizație. Să 
fim pătrunși de însemnătatea misiunii 
noastre, să pregătim luminate genera
ții de intelectuali viitorului.

— Văd în documentele pe care le 
dezbatem, a arătat ION MAXIMI
LIAN, directorul Teatrului de Stat, 
spiritualitatea României de mîine. 
Este un edificiu la ale cărui linii 
trebuie să participe mistria înaripată 
a artei, a creației, pusă astfel în 
slujba celui mai înalt comandament 
— omul.

— Astăzi oricare om al muncii —a 
subliniat SILVIA TEODORESCU, vi
cepreședinte al tribunalului județean, 
are sentimentul că este cu adevă
rat stăpîn al destinului său și al 
destinului tării. Pătrunse de semni
ficația istorică a apropiatelor eve-' 
nimente de însemnătate excepțională 
în viața poporului nostru, Congresul 
ai X-lea al partidului și aniversarea 
eliberării patriei, organele noastre 
de stat, justiția, procuratura sînt 
conștiente că trebuie să-și aducă o 
mai mare contribuție la fructificarea 
cadrului de legalitate și echitate so
cială, să-l pună consecvent în slujba 
dreptății și umanității, a triumfului 
conștiinței înaintate de astăzi și de 
mîine.

R. APOSTOL 
corespondentul „Scînteii*
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Plenara Consiliului ÎNTOARCEREA DIN ANGLIA

Central al U.G.S.R.
(Urmare din pag. I)

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul numeroși vorbitori care au 
subliniat însemnătatea Documen
telor elaborate de Comitetul Cen
tral al partidului și au făcut nu
meroase propuneri pentru îmbună
tățirea activității de viitor.

într-o atmosferă de caldă însu
flețire, Plenara a adoptat textul 
unei scrisori adresate Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Lucrările plenarei continuă.

(Agerpres)

Cuvintarea tovarășului
Gheorghe Apostol

Intr-o atmosferă de puternic, avînt 
al vieții politice și sociale, a arătat 
vorbitorul, țara se pregătește să în- 
tîmpine două evenimente mărețe, 
semnificativ îngemănate în cursul a- 
celuiași august ; a 25-a aniversare a 
eliberării patriei, care celebrează cel 
mai luminos sfert de veac din istoria 
națiunii noastre, și Congresul al X-lea 
al partidului, care prefigurează viito
rul, ascensiunea viguroasă a con
strucției socialiste pe pămîntul Ro
mâniei, spre culmile cele mai înalte 
ale civilizației și progresului social.

Clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, întregul popor au 
primit cu profundă satisfacție și 
mîndrie patriotică Tezele și proiectul 
de Directive— documente programa
tice de o înaltă va'oare teoretică și 
practică. In spiritul practicii demo
cratice care s-a statornicit în ultimii 
ani la noi, comuniștii, întregul po
por dezbat în aceste zile, cu însu
flețire și spirit creator, documentele 
care vor fi supuse aprobării celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

După ce a făcut o cuprinzătoare 
trecere în revistă a marilor schim
bări înnoitoare realizate în toate do
meniile vieții politice, sociale, eco
nomice în decursul celor 25 de ani 
care au trecut de la eliberarea 
patriei, vorbitorul a relevat că 
succesele obținute în făurirea 
noii orînduiri sociale confirmă 
justețea politicii Partidului Comunist 
Român, concepția sa științifică asu
pra construcției socialismului, ba
zată pe aplicarea creatoare a mar- 
xism-leninismului la condițiile și 
particularitățile concrete ale Roma
ny i, pe elaborarea liniei politice ge- 
n? sie în concordantă cu cerințele 
legțlor obiective ale dezvoltării so
cietății, pe capacitatea, istoricește ve
rificată, de a organiza și atrage mi
lioane de oameni ai muncii la rezol
varea sarcinilor revoluției și edifi
cării noii orînduiri.

In continuare, vorbitorul, după ce 
a scos în evidență însemnătatea Te
zelor Comitetului Central al parti
dului și a proiectului de Directive, 
care trasează, cu rigurozitate știin
țifică și cuprinzătoare perspectivă, 
principalele direcții de dezvoltare a 
țării, orientează întreaga noastră po
litică internă și externă în perioada 
următoare, a arătat că pentru sindi
catele din România nu există 
dorință mai arzătoare, interese mai 
înalte, decît acelea de a șe ști păr
tașe, împreună cu întregul popor, la 
realizarea grandiosului program con
ceput de Partidul Comunist Român, 
de Comitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Analizînd pe larg sarcinile de- 
curgînd pentru sindicate din docu
mentele pregătitoare ale Congresu- 
......................... ........... ' " ’a

Si
lui al X-lea al P.C.R. vorbitorul 
arătat că dezvoltarea numerică 
caVfativă a clasei muncitoare, ca re- 
zui?jU- al creșterii capacităților de 
prPx -ție și al înzestrării industriei 
cu . ipament modern, al ridicării 
nivelului de instruire generală și de 
specialitate, precum și implicațiile 
socio-profesionale ale revoluției teh- 
nico-științifice contemporane și ale 
complexității problemelor construc
ției economice impun în viitor o 
dimensionare corespunzătoare a ac
tivității sindicatelor. Sindicatele tre
buie să manifeste grija și preocupa
rea necesară, împreună cu ministe
rele de resort, pentru pregătirea ca
drelor necesare înfăptuirii progra
mului de dezvoltare a economiei, 
științei și culturii.

Cunoașterea direcțiilor și nivele
lor de dezvoltare în perioada urmă
toare, caracterul mobilizator al aces
tora dau posibilitatea să fie asigu
rate din timp toate premisele ma
teriale și organizatorice pentru în
făptuirea sarcinilor viitorului plan 
cincinal, pe temelia trainică a rea
lizărilor ce vor fi obținute pînă la 
sfîrșitul anului 1970.

De aceea se impune ca prilejul ofe
rit de studierea și dezbaterea Te
zelor Comitetului Central și â pro
iectului de Directive să fie folosit de 
către toate sindicatele pentru exa
minarea posibilităților de accelerare 
a ritmurilor de realizare a sarcinilor 
economice, de descoperire a noi 
rezerve interne și majorare a an
gajamentelor în întrecerea socia
listă. Semnificative pentru abnega
ția cu care oamenii muncii întîmpină 
Congresul al X-lea și aniversarea 
eliberării patriei sînt succesele în 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă. Pe primele 
cinci luni s-a realizat, din angaja
mentele anuale 56o/0 la producția 
globală industrială și aproape 80 la 
sută la producția marfă vîndută și 
încasată. Cu toate succesele impor
tante obținute pînă în prezent, _ în 
unele ramuri și sectoare de activita
te s-au manifestat neajunsuri și ră- 
mîneri în urmă care trebuie grabnio 
lichidate. în continuare, vorbitorul a 
expus pe larg sarcinile ce revin sin
dicatelor din industrie, agricultură, 
construcții, din toate sectoarele de 
activitate pentru îndeplinirea planu
lui și a angajamentelor, pentru folo
sirea cît mai completă a capacități
lor de producție, creșterea produc
tivității, reducerea cheltuielilor de 
producție.

Concomitent cu susținerea efortu
lui general consacrat înfăptuirii sar
cinilor economice din planul de stat, 
vorbitorul a arătat că sindicatele 
au datoria să ' se ocupe cu toată 
atenția și de problematica socială 
care face obiectul activității lor.

In continuare, după ce a relevat în
semnătatea deosebită a măsurilor a- 
doptate de partid după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. pentru dezvoltarea 
continuă a democrației socialiste, to
varășul Gheorghe Apostol a subliniat 
că în acest context se înscrie și creș
terea atribuțiilor sindicatelor în în
treaga viață economică, politică și 
socială a țării, învestirea lor cu 
dreptul legiferat de a participa ne
mijlocit la activitatea organelor de 
stat, la conducerea unităților econo
mice. Prin reprezentanții lor în Con
siliul de Miniștri în colegiile mi
nisterelor și ale altor organe cen
trale de sinteză, în comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, în

consiliile de administrație ale cen
tralelor industriale, comitetele de di
recție, consiliile științifice din insti
tutele de cercetări și a senatelor uni
versităților, organele sindicale iau 
parte activă la elaborarea și aplica
rea tuturor măsurilor care privesc 
interesele vitale ale oamenilor mun
cii, ale societății. în lumina docu
mentelor pentru Congresul al X-lea, 
toate organele de conducere ale sin
dicatelor pe plan orizontal și verti
cal, inclusiv Consiliul Central al 
U.G.S.R., vor trebui să-și perfecțio
neze considerabil întreaga activitate, 
nivelul pregătirii cadrelor, delimi- 
tînd mai precis obiectul preocupări
lor la nivelele corespunzătoare. Un 
rol însemnat va reveni sindicatelor 
pe frontul ideologic pentru cultivarea 
spiritului de responsabilitate al oa
menilor muncii față de societate, în 
stimularea abnegației și entuzias
mului în munca pentru dez
voltarea .orînduirii noastre și rea
lizarea idealurilor socialiste ale po
porului.

Relevînd că sporirea continuă a 
rolului conducător al partidului în 
etapa actuală constituie o lege obiec
tivă, vorbitorul a arătat că Partidul 
Comunist Român jalonează și con
duce prin activitatea sa politico- 
organizatorică mersul poporului ro
mân spre treptele superioare ale ci
vilizației socialiste. Pe,bună dreptate, 
poporul nostru vede în conducerea 
sa de către partid garanția dezvol
tării multilaterale a patriei, a desă- 
vîrșirii construcției socialiste.

Referindu-se la activitatea interna
țională a sindicatelor, vorbitorul a 
arătat că, exprimîndu-și deplina ade
ziune față de politica externă a par- 

' tidului și statului nostru, pătrunsă 
de un înalt spirit de răspundere față 
de destinele socialismului, față de 
cauza păcii, Uniunea Generală a Sin
dicatelor va milita în spiritul inter
naționalismului socialist, care animă 
clasa noastră muncitoare, întregul 
nostru popor, în relațiile multiple,și 
fructuoase cu organizațiile sindicale 
din 110 țări și, în primul rînd cu cele 
din țările socialiste, în cadrul 
Federației Sindicale Mondiale și 
Uniunilor internaționale ale sindica
lelor. Sindicatele din România își 
vor aduce și în viitor contribuția la 
întărirea unității de acțiune și a so
lidarității internaționale a celor ce 
muncesc în lupta lor pentru o viață 
mai bună. împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, 
pentru pace. securitate și progres 

- social.
- • ■ Exprimînd satisfacția sindicatelor 
din România pentru faptul C& și; în 
viitor activitatea partidului va avea 
ca obiectiv esențial dezvoltarea și 
întărirea relațiilor politice și econo
mice cu toate țările socialiste, creș
terea contribuției la restabilirea și 
întărirea unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, solida
ritatea cu toate forțele progresiste 
antiimperialiste, cu toate țările iu
bitoare de pace în lupta pentru crea
rea unui climat internațional de 
securitate, cooperare și încredere în
tre popoare, vorbitorul a subliniat 
că întregul nostru popor a dat o 
înaltă apreciere poziției principiale, 
constructive și profund internaționa
liste a delegației Partidului Comunist 
Român la Consfătuirea partidelor co
muniste și muncitorești.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Cred că exprim gîndurile. năzuin
țele și sentimentele tuturor membri
lor de sindicat, ale participanților la 
plenară, afirmînd adeziunea noastră 
totală față de conținutul Tezelor și 
al proiectului de Directive ale Con
gresului al X-lea. Avem convingerea 
că toate organele și organizațiile sin
dicale își vor înzeci eforturile pentru 
a ridica activitatea sindicatelor la 
nivelul importanței istorice a Con
gresului al X-lea al partidului nos
tru.

A DELEGAȚIEI
MARII ADUNARI NAȚIONALE

Joi seara s-a înapoiat în Capitală 
delegația Marii Adunări Naționale, 
condusă de Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, care 
a făcut o vizită în Marea Britanie la 
invitația Parlamentului Britanic.

Din delegație au făcut parte depu
tății prof. dr. Roman Moldovan, vice
președinte al Consiliului Economic, 
prof. dr. Traian lonașcu, președintele 
Comisiei juridice, Ion Mărgineanu, 
secretar al grupului român din Uniu
nea Interparlamentară, Ludovic Fa- 
zekas, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al 
județului Harghita, prof. dr. Geor
ge Bărănescu, rec,torul Institu
tului politehnic din București, pre
cum și Petre Buzilă, director la 
M.A.N., secretarul delegației.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Ilie 
Murgulescu și Mia Groza, vicepre-

ședinți ai M.A.N., Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de Stat, 
Dumitru Balalia, Gheorghe Roșu, A- 
lexandru Sencovici, Aurel Vijoli, pre
ședinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, deputați.

Erau prezenți Martin Reid, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Marii 
Britanii la București, și membri ai 
ambasadei.

★
La plecare, pe aeroportul Heathrow, 

delegația M.A.N. a fost condusă de 
Albert Roberts, președintele Grupu
lui britanic al Uniunii interparla
mentare, de M. J. A. Paterson, se
cretarul acestui grup. Au fost pre
zenți, de asemenea, Vasile Pungan, 
ambasadorul Republicii 
România la Londra, și membri ai 
ambasadei române.

Socialiste

(Agerpres)

Sosirea in Capitală Cronica zilei
a unei delegații

de specialiști sovietici
Joi la amiază a sosit în Capitală 

grupul de specialiști sovietici condus 
de E. N Zaițev, secretarul părții so
vietice în Comisia interguvernamen- 
tală româno-sovietică de colaborare 
economică, pentru a participa la lu
crările pregătitoare ale sesiunii a 
treia a comisiei, care se va întruni la 
București începînd cu data de 8 iu
lie a.c.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colabora
re și cooperare economică și tehnică, 
Olimpiu Radu, secretarul părții ro
mâne pentru comisia interguverna- 
mentală româno-sovietică de colabo
rare economică, de reprezentanți ai 
unor ministere și alte persoane ofi
ciale. Au fost prezenți reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

La 3 iulie s-a semnat la Ministerul 
Afacerilor Externe un program de 
schimburi culturale și științifice în
tre Republica Socialistă România și 
Republica India, pe perioada 3 iulie 
1969 — 1 aprilie 1971.

Programul prevede schimburi re
ciproce de vizite ale oamenilor de 
știință, cadre didactice, oameni de 
cultură și artă din cele două țări, 
oferirea reciprocă de burse, schimb 
de formații artistice, de expoziții și 
filme, schimb de materiale și publi
cații din diferite domenii ale știin
ței, învățămîntului, artei și culturii.

Pentru partea română Programul 
a fost semnat de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, iar pentru partea indiană de 
Shri Bhakt Darshan, ministru de 
stat în Ministerul Educației și Tine
retului.

La semnare au asistat Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Tra
ian Pop, adjunct al ministrului învă
țămîntului, precum și funcționari su
periori din M.A.E., C.S.C.A., Minis
terul învățămîntului și Academia Re
publicii Socialiste România.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Shri S. Than, ambasadorul Indiei la 
București, și membri ai ambasadei.

ft

fiziologie normală 
Danielopolu" din 
loc joi o ședință 
de Societatea de

La Institutul de 
și patologică „D. 
București a avut 
festivă organizată 
fiziologie a Uniunii Societăților de
Științe Medicale, în colaborare cu 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia, în cinstea aniversării unui sfert 
de veac de la eliberarea patriei și a 
două decenii de la înființarea insti
tutului.

După cuvîntul introductiv al acad. 
Gr. Benetato, directorul institutului, 
care a trecut în revistă rezultatele 
cercetării fiziologice românești în cei 
25 de ani de la eliberare, au fost 
prezentate comunicările 
agenda reuniunii.

La închiderea ședinței 
sistența a adoptat textul 
grame către Comitetul
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prin care 
colectivul Institutului 
normală și patologică 
partidului și guvernului 
permanentă manifestată
voltarea cercetării științifice din țara 
noastră.

Ambasadorul Republicii India la 
București, Shri S Than, a oferit joi 
seara, în saloanele ambasadei, o re
cepție cu prilejul prezenței în țara 
noastră a ministrului de stat în Mi
nisterul Educației și al Tineretului 
din India, Bhakt Darshan

Au participat acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, Pompiliv 
Maeovei, președintele Comitetului da 
Stat pentru Cultură și Artă, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, funcționari superiori 
din M.A.E. și Ministerul Invățămîn- 
tului, conducători ai unor instituții 
de învățămînt superior din " 
academicieni și alți 
ță, artă și cultură.

★
Joi dimineața a 

directorul general 
ciului Națiunilor Unite de la Gene
va, Georges Palthey, care a făcut o 
vizită în țara noastră la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a 
fost salutat de Mircea Malița, 
junct al ministrului afacerilor 
terne, și de funcționari superiori 
minister.

oameni

părăsit 
adjunct

înscrise în

testive, a- 
unei tele- 

Central al

de fiziologie 
mulțumește 

pentru grija 
pentru dez-

(Agerpres)

EXPOZIȚIA „CREAȚIA
INDUSTRIALĂ ÎN S. U. A."

Organizată în Sala de marmură a 
Casei „Scînteii", în cadrul schimbu
rilor cultural-științifice dintre Ro
mânia și Statele-Unite ale Americii, 
expoziția „Creația industrială în 
S.U.A." își propune să înfățișeze, 
prin intermediul unor produse din
tre cele mai solicitate, evoluția în
registrată sub aspectul concepției teh
nice, al funcționalității, al esteticii 
industriale. Accentul este pus nu pe 
performanțele produselor, intențio
nat neevidențiate pentru a nu dis
trage atenția de la ideea de bază a 
expoziției, ci pe schimbările pe care 
creația industrială Ie poate determina 
în viața de zi cu zi a omului. Pentru 
aceasta, s-a ales un mod de prezen
tare sugestiv, diverse exponate — o- 
biecte de birou, din gospodărie, apa
ratură diversă, articole de voiaj și 
excursie etc. — fiind puse în compa
rație cu modele de referință ce se 
fabricau cu ani sau decenii în urmă.

Mătura este așezată alături de con
fratele ei modern, aspiratorul, pre
zentat în diferitele concepții ale fir
melor constructoare ; soba de fontă, 
folosind cărbune, a fost înlocuită de 
soba electrică ; răcitorul cu gheață, 
de frigiderul practic, economic, de 
largă utilitate

Fiecare sector al expoziției, expo
natele, panourile cu fotografii, dese
nele reliefează importanța creației și

esteticii industriale, rolul proiectan
tului sporind radical în ultimul de
ceniu.

Exponatele sugerează în mod con
vingător aspectele semnificative ale 
evoluției produselor în cadrul rapi
dei înaintări a științei și tehnicii 
contemporane. Dintre acestea, minia- 

și portabilitatea rețin în 
atenția vizitatorului, 

în succesiune cronolo- 
avînd dimensiuni din

turizarea 
mod deosebit 
Sînt expuse 
gică obiecte 
ce în ce mai mici : aparate de radio, 
televizoare, aparate foto, de filmat și 
de proiecție, mașini de birou, obiecte 
de uz casnic.

Pentru creșterea gradului de con
fort, proiectanții din S.U.A. au con
ceput, iar industria fabrică obiecte 
cu funcționalități lărgite Sînt prezen
te fotografii și scheme care înfăți
șează mobilier pliant, instalații de 
aer condiționat încorporate în pereții 
casei ș.a Expoziția înfățișează, de 
asemenea, numeroase obiecte proiec
tate a fi folosite o singură dată, din 
materiale noi, echipamente speciali
zate, diverse ambalaje — atrăgătoare, 
practice — dovadă a gustului artistic, 
a cunoașterii necesităților pieței de 
către proiectanții industriei ameri
cane.

Nicolae PANTILIE

Capitală 
de Știin-

Capitala 
al Ofi-

ad- 
ex- 
din

★
Seara culturală organizată joi 

Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, la Casa de 
cultură a institutului, a fost dedicată 
Republicii Venezuela, cu prilejul săr
bătorii naționale a acestei țări

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Costică Alecu; vicepreședinte al 
l.R.R.CS., Ovidiu Drugă de la Tele
viziunea română, a împărtășit impre
sii dintr-o recentă călătorie în Vene
zuela. în continuare a fost prezentat 
un film documentar despre Vene
zuela

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, l.R.R.CS., oameni de cultură 
și artă, ziariști, un numeros public.

A fost, prezent, de asemenea, Edgar 
Conde Barrios, însărcinat 
ad-inteiim al 
la București

Republicii

★
Alexandru

da

cu afaceri 
Venezuela

Niculescu.Conf. univ.
de la Universitatea din București, a 
fost ales vicepreședinte al Societății 
de lingvistică italiană de la Roma.

(Agerpres)

vremea
Ieri în tară: Vremea a fost fru

moasă și a continuat să se încăheas- 
că. Cerul a fost variabil, mai mult 
senin în sudul și vestul țării. Cu totul 
izolat, în Podișul Transilvaniei și 
Moldova, s-au semnalat averse. Vîn- 
tul a suflat în general slab. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
16 grade la Borsec și 28 grade la 
Băilești și Răuți. în București : Vre
mea a fost frumoasă și a continuat să

se încălzească. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 28 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 și 7 iulie a.c. în țară : Vreme în 
general frumoasă și călduroasă. Ce
rul va fi variabil, mai mult senin. 
Averse slabe izolate. Vînt în general 
slab. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 grade, iar ma 
ximele între 23 și 33 grade în Bucu
rești : Vreme frumoasă și călduroasă. 
Cerul va fi variabil mai mult senin. 
Vîntul va sufla în general slab. Tem
peratura în creștere.

Un produs 
alimentar 

destinat copiilor 
Copiii mici au nevoie de o 

alimentație cît mai completă, 
hrănitoare și variată. Industria 
noastră alimentară produce în 
prezent o gamă de produse cu 
o ridicată valoare nutritivă și, 
în același timp, ușor asimila
bile. între acestea, un loc im
portant în bucătăria celor mici 
îl deține FĂINA MALȚATÂ, 
fabricată din făină albă de 
grîu, grisată și extract de malț- 
Prin conținutul de hidrați de 
carbon — sub formă solubilă, 
ușor asimilabilă — acest pro
dus se impune în alimentația 
copilului începînd de la vîrsta 
de 4—5 luni. Un considerent în 
plus care pledează pentru uti
lizarea noului produs în pre
gătirea unor meniuri diversifi
cate: EXTRACTUL DE MALȚ 
din compoziția făinei malțate 
de grîu conține vitamine din 
complexul B, săruri minerale 
și enzime ce contribuie la o 
bună digestie a alimentelor ad
ministrate copilului.

Cum se prepară ? Se fierbe 
10 minute un amestec de 5 g 
făină malțată și 5 g zahăr în 
100 g lapte.

ȘEDINȚĂ DE LUCRU IA CONSILIUL SUPERIOR 

AE AGRICULTURII
La Consiliul Superior al Agricul

turii a avut loc joi o ședință de lucru 
la care au luat parte directorii direc
țiilor agricole județene, specialiști din 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Ministerul In
dustriei Alimentare, din institute de 
cercetări din agricultură și de la 
Banca Agricolă.

Ședința a fost consacrată dezbaterii 
unor măsuri pentru impulsionarea 
acțiunilor menite să ducă la dezvol
tarea creșterii și îngrășării porcilor, 
a producției de legume în cooperati
vele agricole, precum și pentru cre
șterea ritmului de amenajare a tere
nurilor de irigare a culturilor.

Măsurile se referă la organizarea, 
încă în acest an, a unor complexe 
pentru creșterea și îngrășarea porci
lor în cooperativele agricole din zo
nele cerealiere ale țării cu cele mai 
favorabile condiții, care să livreze 
anual cel puțin cîte 5 000 de porci. 
Asemenea complexe se vor organiza 
de către o singură cooperativă a- 
gricolă sau prin asocierea mai mul
tor cooperative. Au fost, totodată, 
stabilite criteriile de alegere a uni
tăților, etapizarea acțiunii, măsuri 
pentru asigurarea unei furajări ra
ționale, executarea construcțiilor și 
asigurarea cu cadre de specialitate.

In domeniul legumiculturii s-au 
preconizat măsuri pentru continua

rea acțiunii de concentrare a pro
ducției în unități cooperatiste spe
cializate, cu condiții, tradiție și ex
periență, dezvoltarea bâzei tehnico- 
materiale, îndeosebi a irigării și me
canizării principalelor lucrări, în ve
derea obținerii unor producții mari, 
de calitate, ieftine și într-un sorti- 
timent variat care să ducă la pre
lungirea perioadei de consum.

La ședință s-a subliniat experi
ența bună dobîndită în primii ani 
ai actualului cincinal de cooperati
vele agricole de producție în dome
niul irigării culturilor. Au fost sta
bilite măsuri pentru intensificarea, 
în continuare, a amenajării de tere
nuri pentru irigat cu mijloace pro
prii și din surse locale de apă, pre
cum și pentru exploatarea cu ma
ximum de eficiență a acestor supra
fețe.

De asemenea, au fost date indica
ții în legătură cu măsurile ce tre
buie luate în vederea bunei desfă
șurări a recoltărilor și a celorlalte 
lucrări agricole de vară, precum și 
pentru depozitarea în bune condiții 
a producției.

La ședință au fost prezenți Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Vasile Vîlcu, preșe
dintele Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție.

(Agerpres)

Ediția 1969 a concursului 
de admitere 

în învățămîntul superior
Cîteva zeci de mii de tineri se 

prezintă mîine la concursul de ad
mitere din acest an în facultăți. Cei 
mal mulți dintre ei fac parte din 
prima promoție de absolvenți ai 
școlii de cultură generală de 12 ani 
— care au dobîndit recent diploma 
de bacalaureat. Cum se va desfă
șura această confruntare a candi- 
daților la studenție cu cerințele 
studiului universitar ?

Concursul, pentru admiterea la 
cursurile de zi și serale, are loc 
între 5—15 iulie a.c., urmînd ca pen
tru cursurile fără frecvență să fie 
programat între 5—15 septembrie. 
La facultățile cu mai multe secții 
concursul se desfășoară pe secții 
de specialitate. în medie, candidații 
trebuie să susțină '3 probe, între 
care lucrările scrise au ponderea 
cea mai mare și sînt eliminatorii. 
La o serie de facultăți, unde viito
rilor studenți li se cer aptitudini 
deosebite — arte plastice, arhitectu
ră, teatru ș.a. — au fost susținute 
în prealabil o serie de probe prac
tice eliminatorii. Atît la lucrările 
scrise cît și la probele orale, su
biectele sînt alcătuite de fiecare 
instituție de învățămînt superior în 
parte, din materia studiată de tineri 
în anii de liceu.

După cum am fost informați la 
Ministerul învățămîntului, în actua
la sesiune a concursului se aplică 
o seamă de îmbunătățiri ale siste
mului de examinare, menite să de
termine o cît mai reală și obiectivă 
apreciere a candidaților. Cerințele 
programei de concurs au fost stabi
lite, în mod diferențiat, din anumite 
capitole ale disciplinelor studiate 
în liceu, în raport direct cu speci
ficul fiecărei facultăți sau al secției 
de specializare. Pentru a se asigura 
o mai deplină respectare a progra
melor de liceu în probele de con
curs și o mai obiectivă apreciere 
a tinerilor, din comisiile de exa
minare fac parte, alături de ca

dre didactice universitare, și pro
fesori de liceu. Membrii comisiilor 
vor acorda atenție atît pregătirii 
generale a viitorilor studenți, cît 
și capacității lor intelectuale, 
modului de judecată și spiritului 
lor de sinteză, aptitudinilor pentru 
studiul universitar.

La prezenta sesiune sînt puse în 
concurs toate locurile planificate 
pentru anul I de studii. Acestea 
reprezintă 20 180 de locuri la cursu
rile de zi, 840 la cursurile serale și 
5 500 la cursurile fără frecvență.

Ediția 1969 a concursului de ad
mitere în învățămîntul superior pri
lejuiește și cîteva premiere. își 
deschid pentru prima oară porțile 
noi unități universitare. La Sibiu, 
în cadrul universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, ia ființă o Facul
tate de filologie (germanistică) și 
istorie. De asemenea, în cadrul in
stitutelor pedagogice se deschid fa
cultăți de istorie-geografie — la Su
ceava, de muzică — la Brașov, și 
de educație fizică — la Tg. Mureș 
și Galați.

Așa cum s-a mai anunțat, în ur
mătorul an universitar va lua am
ploare învățămîntul de subingineri. 
Noi institute de subingineri se 
inaugurează la Pitești și Baia. Maț®>. 
subordonate institutelor politehnice 
din București și respectiv Cluj. Pe 
lîngă institutele politehnice din 
București, Brașov, Cluj, Timișoara, 
Iași și Galați se organizează noi 
secții de pregătire a subinginerilor. 
Concursul de admitere la această 
formă de studiu, cursuri de zi și se
rale, se desfășoară la fel ca la cele
lalte instituții de învățămînt supe
rior, cu o oarecare diferențiere în 
tematica și subiectele de examinare. 
In anul I vor fi cuprinși 2 750 de 
studenți la cursurile de zi și 550 
la cursurile serale.

Florica DINULESCU

SPORT
Din atletismul mondial

• Concursul international de 
Ia Odesa

Peste 25 000 de spectatori au ur
mărit la Odesa întrecerile din ziua 
a doua a concursului internațional 
atletic „Memorialul fraților Zna- 
menski".

Recordmanul mondial în proba de 
aruncare a ciocanului, sovieticul Ro
muald Klim a obținut victoria cu 
o performanță de 71,98, iar campio
nul olimpic la triplu salt, Victor Sa- 
neev (U.R.S.S.), s-a clasat pe pri
mul loc în proba respectivă, cu 16,77 
m. Rezultate bune s-au mai înre
gistrat și în probele masculine de su
liță și greutate : Ianis Lusis (U.R.S.S.)
— 85,66 m și respectiv H. Brezenik 
(R. D. Germană) — 19,72 m. Echipa 
feminină de ștafetă 4X400 m a 
U.R.S.S. a stabilit un nou record u- 
nional: 3’ 41” 9/10. Sprintera cuba
neză Miguelina Cobian a obținut o 
nouă victorie, ocupînd primul loc în 
cursa de 200 m, cu timpul de 23” 
8/10. Sovietica Tatiana Danilova s-a 
clasat pe primul loc la aruncarea 
discului, cu 58,34 m.

Alte rezultate : masculin : 10 000 m
— Alanov (U.R.S.S.) 28’ 32” 8/10 ; 400 
m garduri — Skomarohov (U.R.S.S.) 
50” 9/10 ; 200 m — Ivanov (U.R S.S.) 
21” 4/10 ; feminin : înălțime — An
tonina Okorokova (U.R.S.S.) 1,79 m j 
800 m — Alla Kolesnikova (U.R.S.S.) 
2’ 06” 4/10; 100 m garduri — Lia 
Kitrina (U.R.S.S.) 14” 1/10.

• „Memorialul Rosicky"
în cadrul concursului Internațio

nal de atletism „Memorialul Ro
sicky" de Ia Praga, proba de arun
care a discului a fost cîștigată de 
cehoslovacul Danek cu 62,84 m. Atle
tul Nagy (România) s-a clasat pe 
locul 4 cu 58,82 m. Cehoslovaca 
Mracnova s-a clasat pe primul loo 
la săritura în înălțime cu 1,82 m.

Alte rezultate mai. importante : 
lungime — Hutter (Cehoslovacia) 7,52 
m ; 200 m plat — Kriz (Cehoslova
cia) 20” 9/10 j greutate — Janusek 
(Cehoslovacia) 18,60 m; 800 m plat
— Plachy (Cehoslovacia) 1’ 45” 9/10 | 
100 m garduri femei — Pijakova (Ce
hoslovacia) 13” 7/10.

• Nou record mondial Ia 
1 500 m femei

La Milano, în cadrul unul con
curs internațional de atletism, țînă- 
ra sportivă italiană Paola Pigni a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 1 500 m cu timpul de 4’ 12” 
4/10 (vechiul record era de 4’ 15” 
6/10 și aparținea olandezei Maria 
Gommers). Pe locul secund s-a cla
sat Maria Gommers — 4T5”, iar lo
cul trei a fost ocupat de Fuentes 
(Spania) — 4’ 39” 3/10.

Sprinterul Roberts (Trinidad) a 
trecut primul linia de sosire în cursa 
de 100 m plat, fiind cronometrat în 
10” 1/10, iar americanul Willie Da
venport a cîștigat proba de 110 m 
garduri cu 13” 3/10. Atleta franceză 
Colette Besson, campioană olimpică 
la Ciudad de Mexico, și-a adjudecat 
victoria în proba de 400 m cu timpul 
de. 53” 6/10. Cu un rezultat bun s-a 
încheiat și proba masculină de 800 
m. în care victoria a revenit aus
tralianului Ralph Doubell (1’ 46” 
8/10).

SUCCESUL ELEVILOR ROMANI LA OLIMPIADA 
INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ DE LA RRNO
Joi la amiază, s-au înapoiat în Ca

pitală. sosind din Cehoslovacia, cei 5 
elevi români, care au participat la 
Olimpiada internațională de fizică de 
la Brno. La această tradițională reu
niune științifică a tineretului școlar, 
elevii care au reprezentat culorile 
patriei noastre — selecționați în ca
drul ediției 1969 a Concursului școlar

de fizică — au repurtat succese re
marcabile Dan Petre, de la Liceul 
„Nicolae Bălcescu" din București, a 
obținut premiul I al competiției, iar 
Sorin Mancaș de la Liceul nr. 9 din 
Iași, premiul III. Elevului Victor Bîr- 
san, de la Liceul „Nicolae Bălcescu" 
din Capitală, i-a fost acordată o men
țiune.

A

In cîteva rîndun
• La Kothen (R. D. Germană) s-a 

disputat întîlnirea internațională de 
box dintre echipa Chemie Halle și 
formația Electroputere Craiova. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul 
de 14—6. In cel mai spectaculos meci, 
Goanță l-a învins la puncte pe Dai- 
mann. Hubert l-a făcut k.o. în run
dul trei pe Panduru (cat grea).

O La Koprivnica (Iugoslavia) a 
continuat turneul internațional femi
nin de handbal. Echipa României a 
întîlnit formația Poloniei, pe care a 
învins-o cu scorul de 19—5 (9—3).

★
• Competiția masculină de hand

bal „Trofeul Tașmajdan" s-a înche
iat cu victoria selecționatei U.R.S.S., 
care a totalizat 7 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat Iugoslavia 
— 5 puncte, Ungaria — 3 puncte, 
Japonia — 3 puncte, România — 2 
puncte

In ultima zi a turneului, Iugosla
via a învins România cu scorul de 
17—12 (9—6). Ungaria și Japonia au 
terminat la egalitate : 21—21 (11—9).
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teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară „He
răstrău") i Comedie pe întuneric 
— 20,30.
• Ansamblul folcloric „Perlnița" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara") : 
Perinița mea — 19.

cinema
«Dragoste la Las Vegas: SALA 
PALATULUI - 17,15 (seria de bi
lete - 2947) ; 20,15 (seria de bilete 
— 2948). PATRIA — 9 ; 11 ; 13 : 15 ; 
17 ; 19 ; 21.
• Noaptea generalilor (ambele se
rii) : BUCUREȘTI - 0,30 ; 11,30 ;
14.30 ; 17,30 , 20,15, FAVORIT —
10.30 ; 14 , 17 ; 20. GRADINA DOI
NA - 20,30.
a Operațiunea Belgrad : VICTO
RIA - 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 
16,45 ; 18,45 ; 20,45.
• Comisarul X șl banda „Trei 
cîinl verzi" : REPUBLICA — 8,30 ; 
10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
STADIONUL DINAMO — 20,30.
a Aruncați banca în aer : FESTI
VAL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FEROVIAR - 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 21, EXCELSIOR -
10.15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17,15 ; 20, ME
LODIA - 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. GRADINA EXPO
ZIȚIA - 20,30.
a Neîmblînzita Angelica : GRIVI- 
ȚA — 9—13.30 în continuare ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, ARTA - 9,15—16,30 în 
continuare ; 18,30. la grădină —
20.30. GRĂDINA FESTIVAL — 
20,30.
a Un om pentru eternitate : CEN
TRAL - 9 : 11.30.

a La dolce vita : CENTRAL — 14 ;
17.15 ; 20.30, FLOREASCA 9 ; 12,15 ; 
16.
a „Armata Codobaturilor- din nou 
în luptă : LUMINA — 9,15—16,15 
în continuare ; 18,45 ; 20,45.
a Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
« Alexandru cel fericit: DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15, la grădină — 20,30, AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, 
la grădină — 20,30.
o Ziaristul : UNION — 18.
o Anul trecut Ia Marienbad : 
UNION - 15,30.
a Aventurile Iul Tom Sawyer; 
Moartea lui Joe Indianul ; pro
gram de filme documentare : 
TIMPURI NOI - 9-21 în conti
nuare.
O Pentru încă puțini dolari : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
a Adio, Gringo : BUZEȘTI —
15.30, la grădină — 20.30, VIITO
RUL — 15,30 ; 18.
a Căsătorie pripită 7 : VIITORUL
— 20,30.
a Valea albinelor: BUZEȘTI
— 18.
a Tarzan, omul Junglei : DACIA
— 8,30—16,30 în continuare ; 18,30 ; 
20,45, MOȘILOR - 15,30, la gră
dină — 20,15, MUNCA — 16 ; 18. 
a Lovitură puternică : MUNCA
- 20.
« Lady Macbeth în Siberia : MO
ȘILOR - 18.
o Rio Bravo : UNIREA — 15 ; 18. 
a Ierburi amare : GRĂDINA UNI
REA - 20,30.
a Asasinatul s-a comis luni : LIRA
- 15,30 ; 18, la grădină — 20,30.
O Pe urmele șoimului : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
a Becket : FERENTARI — 15,30 ; 19 
o Comedianții : GIULEȘTI —
15,30 ; 19, RAHOVA - 15.30 ; 19, 
la grădină — 20,30.
a Vremuri minunate la Spessart: 
COTROCENI - 15,30.
a încotro, omule 7 (ambele serii) : 
COTROCENI — 18.
a A trăi pentru a trăi : VOLGA
— 8,30—15.45 în continuare ; 18 ;
20.30.
a Străin în casă : GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TO
MIS - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, 
Ia grădină — 20,30.
a Prințul negru : MIORIȚA — 9— 
15,45 în continuare ; 18 ; 20,30.
© In umbra coltului : POPULAR

— 15,30 ; 18, PROGRESUL — 15,30 ; 
18, GRADINA PROGRESUL-PARC
— 20,30.
a Falstaff : PROGRESUL — 20,30. 
a Nu uita— gara Lugovaia : 
POPULAR — 20,30.
a La Est de Eden : FLACĂRA — 
15,30 ; 18.
a Nu vor fi divorțuri : FLACĂRA
— 20,30.
a Marele Șarpe : VITAN — 15,30, 
la grădină — 20,30.
a Prietenele : VITAN — 18.
a Vițelul de aur : PACEA — 
15,30 ; 19.
O Prințesa tristă : CRINGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
a Pașa : COSMOS — 15,30 ; 18 ;
20,15.

t V

10,00 — Tele-enciclopedia (re
luare). 11,00 — închiderea emisiu
nii de dimineață. 17,30 — Buletin 
de știri. 17,35 — Lanterna magică. 
Ființele : „Petl la concursul de 
frumusețe- șl „Diamantul". 17,50 — 
Limba spaniolă (reluare). 18,15 — 
Sport în vacanță. Să învățăm îno
tul (I). 18,35 — program de balet. 
Dansează Ileana Iliescu, Magda
lena Popa, Cristina Hamel, Dan 
Moise, Ion Tugearu, Amatto Che- 
ciulescu, Marin Ștefănescu. 19,00
— Tele-universltatea. Ciclul 
„Viața". Apă, carbon... șl încă 
ceva. Prezintă acad. Eugen Ma. 
kovskl. 19,30 — Telejurnalul de 
seară • Buletin meteorologic. 20,00
— Congresul al X-lea al P.C.R. 
Secvențe din marea dezbatere. 
20,15 — Film artistic „Ciclonul în
cepe la noapte" — producție a stu
diourilor sovietice. 21,30 — Mono
grafii contemporane. Dealuri în 
mers. Emisiune de Ion Ruș. 21,50
— Reflector. 22,05 — Cîntece vie- 
neze interpretate de Jean laco- 
bescu. 22,25 — Mult e dulce șl 
frumoasă. Emisiune de limbă ro
mână. 22,50 — Ansamblul de va
riety al studenților din Pittsburg. 
23,20 — Telejurnalul de noapte
Î) Buletin meteorologic. 23,30 — 
nchiderea emisiunii.
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COMITETUL PENTRU
DEZARMARE DE LA GENEVA 

ȘI-A RELUAT LUCRĂRILE
GENEVA 3. — Corespondentul A- 

gerpres, H. Liman, transmite : După 
o pauză de șase săptămîni, lucrările 
Comitetului pentru dezarmare au fost 
reluate joi după-amiază la Palatul 
Națiunilor din Geneva. Pentru întîia 
oară, la masa tratativelor au luat loc 
delegațiile Republicii Populare Mon
gole și Japoniei, țări care au fost 
cooptate în comitet.

Șeful delegației japoneze, Koichiro 
Asaltai, a dat citire unui mesaj al 
primului ministru Eisaku Sato, care, 
amintind că Constituția niponă pre
vede renunțarea la război, declară 
că delegația țării sale va depune 
toate eforturile pentru crearea unei 
lumi ferite" de conflicte armate, pen
tru dezarmare generală și totală.

Șeful delegației mongole, Dugersu- 
ren, și-a manifestat încrederea în 
spiritul de cooperare al comitetului 
în scopul realizării securității inter
naționale și a păcii. El a subliniat 
interesul țării sale pentru problemele 
dezarmării generale și totale, insis- 
tînd asupra importanței primei mă
suri în acest sens : realizarea dezar
mării nucleare.

James Leonard, șeful delegației a- 
mericane, a dat oitire unui mesaj al 
președintelui Nixon, care își exprimă 
speranța că vor continua discuțiile 
asupra proiectelor de acord prezen
tate de U.R.S.S. și S.U.A. pentru de
militarizarea fundurilor marine. în

întrunit la cererea
IORDANIEI

CONSILIUL DE SECURITATE 
ÎȘI CONTINUA DEZBATERILE

NEW YORK 3 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate s-a întrunit din nou 
miercuri pentru a discuta situația din 
partea arabă a orașului Ierusalim, a- 
flată sub ocupația trupelor israeliene. 
La lucrări au participat fără drept de 
vot reprezentanții Iordaniei, Israelului, 
Republicii Arabe Unite, Arabiei Sau- 
dite, Marocului, Irakului și Indoneziei. 
Au luat cuvîntul reprezentanții Maro
cului, Zambiei, Nepalului, Finlandei, 
Ungariei, Libanului, Iranului, Indone
ziei, Siriei și Israelului. Următoarea 
ședință a Consiliului de Securitate a 
fost programată pentru joi.

ciuda diferentelor existente — subli
niază președintele american — se 
pot găsi puncte comune care să a- 
propie momentul unui tratat realist 
și de natură a garanta securitatea 
tuturor țărilor. El ar putea fi 
realizat încă în cursul actualei se
siuni. Referindu-se la studiul cu 
privire la interzicerea armelor chi
mice și bacteriologice, dat publicită
ții de secretarul general al Națiunilor 
Unite, președintele american declară 
că delegația S.U.A. este gata să ia 
în discuție orice măsuri utile.

Mesajul , abordează apoi problema 
interzicerii experiențelor nucleare 
subterane, declarînd că delegația a- 
mericană va continua să depună e- 
forturi în vederea obținerii unor 
progrese în mersul tratativelor. De 
asemenea, președintele american a- 
nunță că Statele Unite sînt gata să 
înceapă negocieri cu guvernul 
U.R.S.S. în vederea limitării arme
lor strategice, în jurul datei de 31 
iulie.

Șeful delegației sovietice, A. A. 
Roscin, luînd apoi cuvîntul, a insis
tat asupra necesității ratificării Tra
tatului de neproliferare a armelor 
nucleare. El a recomandat reluarea 
în dezbatere a problemelor interzice
rii folosirii în scopuri militare a te
ritoriilor submarine, încetării experi
ențelor nucleare subterane, interzi
cerii folosirii armelor nucleare și a 
armelor chimice și bacteriologice, 
precum și a altor măsuri de dezar
mare, în vederea pregătirii unor pro
iecte de acord care să poată fi înain
tate Adunării Generale a O.N.U. 
Reafirmînd punctul de vedere sovie
tic,^ cu privire la demilitarizarea to
tală a fundului mărilor și oceanelor, 
vorbitorul a propus să se găsească so
luții în problema sferei de demili
tarizare, a definirii zonei geologice a 
terenului, a stabilirii sistemului de 
control etc. Referindu-se la ex
periențele nucleare subterane, de
legatul sovietic a declarat că de
tectarea acestora este posibilă prin 
mijloace naționale. El s-a pronunțat 
apoi în favoarea interzicerii armelor 
nucleare, a interzicerii totale și a 
scoaterii din arsenalele naționale a 
armelor chimice și bacteriologice. 
Delegatul sovietic a împărtășit păre
rea unor membri ai Comitetului cu 
privire la necesitatea de a se accele
ra tratativele.

Ultimul a luat cuvîntul delegatul 
Mexicului.

Cw prilejul celei 
de-a XXV-a 

aniversări 
a eliberării

României
Ambasadorii României Gheorghe 

Pele (Austria), Constantin Stănescu 
(Irak), Victor Florescu (Argentina), 
Nicolae Sipoș (Algeria), Gheorghe 
Ploieșteanu (Danemarca) și Ion 
Drînceanu (Tanzania) au ținut 
conferințe de presă dedicate celei 
de-a XXV-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist.

★
VARȘOVIA. — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : în cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea a 25 de 
ani de la eliberarea României, la 
clubul cărții și presei internațio
nale din orașul polonez Koszalin a 
fost deschisă o expoziție de artă 
grafică română contemporană. Or
ganizată de muzeul de istorie al 
regiunii Pomoriei centrale, expozi
ția cuprinde lucrări semnate de 
cunoscuți graficieni români, bucu- 
rîndu-se de succes de public.

încheierea sesiunii
Comisiei mixte 

ministeriale
româno-iraniene

TEHERAN 3. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Popovici, transmite : Joi 
seara au luat sfîrșit la Teheran lu
crările celei de-a 5-a sesiuni ordina
re a Comisiei mixte ministeriale ro- 
mâro-iraniene. La Ministerul Econo
miei al Iranului a fost semnat un 
protocol care prevede extinderea co
operării dintre România și Iran în 
diverse domenii ale industriei — pe
trolului, economiei forestiere — al a- 
griculturii etc. Protocolul a fost sem
nat de Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior al României, și de 
A. Alikhani, ministrul economiei Ira
nului.

La ceremonie au participat amba
sadorul României, Pavel Silard, pre
cum și membrii delegațiilor celor 
două părți

Ministrul iranian al economiei, A. 
Alikhani, a subliniat importanța a- 
cestei sesiuni, a acordurilor la care 
s-a ajuns în lărgirea și diversificarea 
cooperării româno-iraniene, arătînd 
că acestea vor impulsiona în 
continuare buna colaborare economi
că și prietenia dintre cele două țări.

După solemnitatea semnării, minis
tru ț comerțului exterior al României 
a răspuns la întrebările puse de zia
riștii iranieni.

Convorbirile cvadripartite 
în problema vietnameză
PARIS 3 (Agerpres). — Joi s-a 

întrunit la Paris cea de-a 24-a șe
dință a Conferinței cvadripartite în 
problema vietnameză. Delegatul R. D. 
Vietnam, ambasadorul Ha Van Lau, 
a declarat că forțele americano- 
saigoneze intensifică acțiunile mili
tare în Vietnamul de sud și continuă 
să atace partea sudică a Vietnamu
lui de nord. El a spus că S.U.A. și 
administrația de la Saigon sînt în 
întregime răspunzătoare pentru pre
lungirea războiului și impasul în 
care se află lucrările conferinței da 
la Paris.

în intervenția sa, șeful delegației 
americane, Henry Cabot Lodge, a fă
cut cunoscut că Statele Unite și ad
ministrația de la Saigon vor exami
na luna viitoare posibilitatea unei 
noi reduceri a efectivului forțelor 
americane din Vietnamul de sud, 
adăugind că o asemenea reducere 
este condiționată de un număr de 
factori și ea poate fi hotărîtă numai 
de președintele Nixon. în același 
timp, delegatul american s-a referit 
la hotărîrea Departamentului Politio 
General al Armatei Populare a R. D. 
Vietnam privitoare la eliberarea a 
trei militari americani capturați și 
permisiunea acordată prizonierilor 
de a primi pachete de la familiile 
lor, exprimînd „satisfacția în numele 
guvernului Statelor Unite'*. Cabot

ECRAN î

ANSAMBLUL „CIPRIAN 
PORUMBESCU" 

LA LAGOS
LAGOS 3 (Agerpres). — An

samblul „Ciprian Porumbes- 
cu“ din Suceava, care între
prinde un turneu într-o serie 
de țări africane, a susținut pri
mele două spectacole în capi
tala Nigeriei. La spectacol au 
fost prezente personalități ni- 
geriene în frunte cu A. Akin- 
sola, ministrul învățămîntului 
de stat. Televiziunea din La
gos a transmis un program 
special cuprinzînd selecțiuni 
din spectacolele ansamblului 
românesc. Artiștii români vor 
prezenta în continuare specta
cole în orașele nigeriene Kano, 
Kaduna, Maidguri și Benin.

Situație încordată în Argentina
® INSTAURAREA STĂRII DE ASEDIU URMATĂ 
DE NUMEROASE ARESTĂRI ® DECLARAȚIA C.C.

AL P.C.
BUENOS AIRES 3 (Agerpres). - 

După decretarea stării de asediu pa 
întreg teritoriul țării, poliția argen- 
tineană a operat peste 500 de ares
tări. Printre cei arestați se află și 
secretarul Confederației generale a 
muncii din Cordoba. După cum a- 
nunță ziarul „Prensa", secretarul ge
neral al Confederației Generale a 
Muncii din Argentina, Raimondo 
Ongaro, care se află de cîteva zile 
în închisoare, a declarat greva foa
mei în semn de protest împotriva a- 
buzurilor poliției. în multe regiuni 
ale țării situația se menține încor-

DIN ARGENTINA
i

dată. în provincia Tucuman au avut 
loc ciocniri între muncitori și poli
ție. Autoritățile centrale au trimis 
întăriri pentru menținerea ordinii.

Comitetul Central al Partidului Co
munist din Argentina a dat publici
tății o declarație în care condamnă 
represiunile împotriva liderilor miș
cării muncitorești și ai organizațiilor 
progresiste. Partidul Comunist adre
sează un apel tuturor forțelor demo
cratice din țară pentru a crea un 
front comun în sprijinul apărării 
drepturilor lor.

Lodge a reluat apoi unele din tezele 
cunoscute ale S.U.A.

Conducătoarea delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, Nguyen 
Thi Binh, a declarat că retragerea 
a 25 000 soldați americani din Viet
namul de sud nu semnifică o dez- 
escaladare a conflictului, ci doar o 
regrupare a forțelor americano- 
saigoneze. Vorbitoarea .a respins 
propunerea privitoare la organiza
rea unor „alegeri garantate", subli
niind că nu pot exista alegeri libera 
la adăpostul baionetelor străine.

Conferința de presă 
a lui W. Rogers

WASHINGTON 3 (Agerpres). - 
într-o conferință de presă ținută 
miercuri, secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a precizat poziția 
guvernului american într-o serie de 
probleme internaționale. După ce a 
făcut o trecere în revistă a situației 
existente pe fronturile de luptă din 
Vietnamul de sud și s-a pronunțat a- 
supra stadiului actual al tratativelor 
de pace de la Paris, Rogers s-a o- 
prit mai pe larg asupra situației^din 
Orientul Apropiat. El a afirmat că în 
pofida dificultăților existente, în pre
zent în Orientul Apropiat au fost 
realizate „anumite progrese" în ve
derea reglementării acestui conflict. 
Guvernul american, a adăugat el, „va 
continua activ în viitorul imediat 
consultările bilaterale, în special cu 
Uniunea Sovietică, pentru a se găsi 
soluții în această problemă".

Secretarul de stat a declarat apoi 
că S.U.A. sînt gata să înceapă con
vorbiri cu Uniunea Sovietică asupra 
limitării armamentului strategic, 
precizînd că „administrația ameri
cană va aborda aceste convorbiri cu 
prudență".

Răspunzînd unor întrebări cu pri
vire la vizita pe care președintele 
S.U.A. urmează să o facă în Româ
nia, William Rogers a arătat că vizita 
președintelui Nixon în România se 
încadrează în principiul esențial a- 
nunfat încă de la instalarea noii ad
ministrații americane, și anume a- 
cela de a îmbunătăți relațiile Statelor 
Unite cu țările socialiste și de a sta
bili relații prietenești cu națiunile 
din Europa răsăriteană.

DE CE SE ÎN-
w

TOARCE ACASA 4 
„PANTERA NEA 
GRĂ“ ?

Ambasadorul României 
primit de președintele 

Consiliului Comandamentului 
revoluției sudaneze

KHARTUM 3 (Agerpres). — Am
basadorul României la Khartum, 
Titus Sinu, a fost primit de Gaafar 
El Numeiry, președintele Consiliului 
Comandamentului revoluției suda
neze. Ambasadorul român a fost 
primit, de asemenea, de Abubakr 
Awadallah, primul ministru și minis
tru al afacerilor externe sudanez. în 
timpul convorbirilor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor româno-sudaneze. Demonstrație la Londra împotriva politicii rasiste din Republica Sud-Africană
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Cosmonautul american F. Borman la Leningrad
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Tailanda intenționează să pro
cedeze la repatrierea diviziei 
sale „Pantera neagră", trimisă 
să lupte alături de trupele ame
ricane împotriva mișcării de e- 
liberare din Vietnam. Știrea a 
fost comunicată de șeful statului 
major tailandez, mareșalul 
Dawee Chulasaphya, în cadrul 
unei conferințe de presă.

Să fie vorba de un reviriment 
în politica Bangkokului, care în 
decursul anilor n-a încetat să-și 
sporească prezența militară în 
Vietnam ? Tailanda s-a răzgîn- 
dit și vrea să-și aducă acasă 
unitățile combatante ? Poate că 
această țară, înțesată cu baze 
militare americane și supranu
mită „locul de parcare" pentru 
campania militară a S.U.A. în 
Vietnam, a hotărît să reducă pe 
această cale participarea sa la 
agresiune ?

Adevărul este însă altul. 
„Pantera neagră" își va schim
ba doar adversarul. Ea nu va fi 
demobilizată, ci va primi o nouă 
misiune de luptă în propria sa 
patrie, împotriva compatrioților, 
a partizanilor care acționează 
tot mai intens în regiunile de 
nord-est, centru și sud ale Tai- 
landei. Așa cum a declarat Da
wee Chulasaphya, „Pantera nea
gră" va fi utilizată contra „in
surgenților comuniști din țară". 
Acest corp expediționar care 
numără 12 000 de oameni, in-

mai apt pentru o asemenea mt^., 
siune. EI are, cum s-ar spune,, 
antrenamentul necesar, deține 
„taina" unor metode de repre
siune considerate „verificate". 
Nu trebuie însă uitat că expe
riența din Vietnamul de sud 
a dovedit că asemenea metode 
sînt falimentare. Nimic nu în
dreptățește să se creadă că în 
altă parte vor avea mai mult 
succes.

G. B.

© REVENDICĂRILE
GĂRZII PAPALE

„Un congres care lasă 
nerezolvate principalele 
probleme pentru care a fost 
convocat" — aceasta este 
părerea larg împărtășită de 
observatorii politici din ca
pitala Italiei privind lucră
rile Congresului Partidului 
democrat-creștin recent în- 
cheiat.

Chemat să definească 
conținutul unei platforme 
programatice, care să abor
deze mai pregnant unele as
pecte imediate ale dezvoltă
rii economice și social-po- 
litice a țării, să stabilească 
cu mai multă claritate po
ziția democrației creștine 
față de celelalte forțe poli
tice, îndeosebi relațiile cu 
Partidul Comunist Italian, 
congresul a răspuns doar 
parțial acestor probleme. 
Este adevărat, s-au făcut 
numeroase propuneri meni
te — în concepția autorilor 
lor — să dea un „impuls" 
activității P.D.C., corespun
zător „exigențelor noi ale 
perioadei pe care o străba
te în prezent Italia". Dar 
ele n-au depășit cadrul ge
neralităților. De fapt, cele 
patru zile de vii dezbateri 
au confirmat, în linii gene
rale, ceea ce prefiguraseră 
cinci luni de pregătiri fe
brile dinaintea congresului: 
în Partidul democrat-creș
tin s-au format grupări 
cu deosebiri de vederi des
tul de pronunțate privind o- 
rientarea, politica și tactica 
partidului.

O succintă trecere în re
vistă a concepțiilor celor 
două grupări principale, 
care s-au înfruntat deschis 
în cadrul congresului, scoa
te în relief distanța ce le 
separă și, implicit, dificul
tățile pe care le are de în
fruntat P.D.C. Astfel, cu
rentul „Angajamentul de
mocratic" (din care fac 
parte primul ministru, Ru
mor, și secretarul național 
al P.D.C., Piccoli - așa- 
numiții „dorotei") se pro
nunță pentru o „strategie a 
reformelor", care să se 
sprijine mai mult pe o e- 
voluție de la sine a situa
ției, decît pe modificări de 
structură pe plan economic 
sau social. Se respinge 
ideea colaborării cu forțele 
opoziției de stînga la re

glementarea problemelor ce 
privesc nemijlocit progre
sul social și economic. Pe 
planul politicii externe, 
„Angajamentul democra
tic" se pronunță pentru 
destindere și pace și, în a- 
celași timp, își reafirmă fi
delitatea față de alianța 
atlantică.

Programul grupării „de 
opoziție", care îi cuprinde 
pe adepții fostului prim-

inclusiv P.C. Italian, se con
sideră oportună promovarea 
„unui mod nou de a con
cepe aceste relații", care să 
permită „contribuția utilă 
a tuturor la rezolvarea pro
blemelor țării pe plan local 
și național". Sugerîndu-se 
o politică internațională ac
tivă în vederea „depășirii 
blocurilor", se menționea
ză trei obiective majore : 
reglementarea problemelor

DUPĂ CONGRESUL
PARTIDULUI DEMOCRAT-CREȘTIN

Problemele principale 
ramîn deschise
CORESPONDENȚA DIN ROMA 

DE LA N. PUICEA

ministru, Aldo Moro, și așa- 
numita „stingă democrat- 
creștină", este mai detaliat 
și mai precis, menționînd, 
între altele, că dezvoltarea 
economiei naționale în
seamnă înlăturarea dezechi
librului dintre nordul și 
sudul țării, dintre indus
trie și agricultură, înfăp
tuirea unei programări (pla
nificări) cu asumarea de
plină a „responsabilității 
statului", reforma învăță
mîntului, o poziție de co
laborare cu sindicatele în 
reglementarea problemelor 
ce privesc direct clasa mun
citoare, reforma democra
tică a statului etc. Față 
de celelalte forțe politice,

rămase deschise sau create 
de cel de-al doilea război 
mondial, limitarea și redu
cerea arsenalului nuclear, 
definirea unui „cod al co
existenței". Participarea 
„țărilor mici și mijlocii la 
hotărîrile mai importante — 
se menționează în moțiunea 
supusă congresului de că
tre această grupare — este 
nu numai de dorit, ci indis
pensabilă". Pentru realiza
rea tuturor acestor obiecti
ve, se cere ca „noua majo
ritate" din cadrul P.D.C. „să 
nu aibă limite spre stînga 
partidului, ci doar delimi
tări spre dreapta".

După cum rezultă, deose
birile dintre cele două linii

politice sînt evidente și ele 
privesc probleme de fond. 
Pornind de la această con
statare, delegații la congres 
au ales în noul Consiliu 
național al partidului (alcă
tuit din 120 de membri) 46 
de reprezentanți ai curen
tului „Angajamentul demo
cratic" (38,3 la sută) și 40 
de exponenți ai lui Moro și 
ai „stîngii" (33,5 la sută).

întrucît nici una din cele 
două grupări nu poate for
ma singură „majoritatea", 
ele au nevoie de sprijinul 
celorlalte curente (în total 
sînt opt fracțiuni). Șansele 
cele mai mari pentru ralie
rea reprezentanților celor
lalte curente le are „Anga
jamentul democratic". După 
cum a declarat însă Moro, 
respingerea propunerii sale 
de a se crea o nouă majo
ritate, care să includă gru
parea sa și „stînga", ar a- 
vea drept consecință retra
gerea lor din guvern. Nu 
este greu de prevăzut că 
într-o astfel de situație — 
și dat fiind faptul că la rîn- 
dul său Partidul Socialist 
Italian — principalul partid 
de coaliție guvernamentală 
cu democrat-creștinii — se 
află, potrivit aprecierilor 
presei de aci, la un pas de 
sciziune (hotărîtoare în a- 
cest sens sînt deliberările 
din cadrul Comitetului Cen
tral al P.S.I. întrunit cu în
cepere de miercuri într-un 
ultim efort pentru a evita 
sciziunea) — criza de gu
vern nu ar mai putea fi e- 
vitată.

Aici este așteptată cu in
teres apropiata reuniune a 
Consiliului național al 
P.D.C. De la el se așteaptă 
să reușească ceea ce nu a 
putut congresul — atenua
rea disensiunilor dintre di
ferite curente ale partidu
lui.

Concomitent, conducerile 
tuturor partidelor politice 
italiene analizează cu aten
ție situația creată Intr-o 
ședință a Direcțiunii P.C.I., 
care a avut loc miercuri, 
s-a subliniat că situația ac
tuală impune eforturi gene
rale pentru a se asigura 
o orientare politică în con
cordanță cu cerințele ma
selor largi.

Bkoul Politic al C.C. al Partidului Comunist din Ve
nezuela a dat publicității o declarație în care cere participarea largă a sta
tului venezuelean la exploatarea bogățiilor de țiței ale țării. Societatea petro
lieră de stat — se subliniază în document — trebuie transformată într-o orga
nizație care să-și asume conducerea industriei petroliere a țării. în declarație se 
condamnă activitatea societăților petroliere străine și se subliniază că în ultimii 
cinci ani acestea au obținut profituri de 172 la sută la capitalul investit în 
Venezuela.

Ambasadorul României la Tokio,Ion Datcu, a fost primit 
joi de Kenji Miyamoto, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Ja
ponia. De asemenea, ambasadorul român a fost primit de Tomomi Narita, pre
ședintele Partidului Socialist Japonez.

Șeful statului sirian a 
sosit ta Moscova. La invitația 
C.C. al P.C.U.S., a Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și a Consi
liului de Miniștri, joi a sosit la Mos
cova delegația de partid și de stat 
siriană, condusă de Noureddin el-A- 
tassi, șeful statului sirian, prim-mi- 
nistru, secretar general al Partidului 
Baas din Siria. La sosire, pe aero
port, delegația a fost întîmpinată de 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ni
kolai Podgomîi, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem, și de alte per
sonalități.

Convorbire între G. Hu
sak șî W. Stoph. Willi stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, care face o vizită în 
Cehoslovacia, a fost primit joi de 
Gustav Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. La primire 
au fost de față O. Cemik, președintele 
Guvernului federal al R.S.C., J. Marko, 
ministrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace. între G. Husak și W. 
Stoph a avut loc o convorbire priete
nească. în aceeași zi, W. Stoph a făcut 
o vizită în Slovacia.

Sesiunea Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria. Joî duPă- 
amiază au început lucrările celei de-a 
zecea sesiuni a celei de-a cincea le
gislaturi a Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, la care participă Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniștri ai 
R. P. Bulgaria. Pe agenda sesiunii fi
gurează mai multe proiecte de legi,

printre care cele privitoare la noua 
lege a chiriilor, a modificărilor și com
pletărilor la legea sfaturilor populare, 
a asigurărilor de stat. Adunarea Popu
lară va dezbate, de asemenea, raportul 
procurorului general al Republicii cu 
privire la criminalitate și la infracțiuni, 
precum și la activitatea procuraturii 
generale desfășurată în cursul anului 
1968.

Joi a avut loc ta Praga 
semnarea acorduluicu prfvire 
la colaborarea în domeniul turismului 
între Oficiul Național de Turism din 
Republica Socialistă România și Mi
nisterul Comerțului Exterior al R. S. 
Cehoslovace. Din partea română acor
dul a fost semnat de Alexandru So- 
baru, președintele colegiului O.N.T., 
iar din partea cehoslovacă de Miloslav 
Kohoutek, ministrul comerțului al 
R. S. Cehe.

Ministrul industriei chi
mice al Republicii Socia
liste România, Alexandru Boabă, 
care se află în R. D. Germană la 
invitația ministrului industriei chimi
ce al R.D.G., Gunter Wyschowsky, a 
vizitat combinatele chimice Leuna și 
Buna. Cu această ocazie a avut con
vorbiri cu directorii generali ai com
binatelor privind posibilitățile de coo
perare în domeniul industriei chimice 
între cele două țări. în încheierea vi
zitei, dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
a oferit un dineu în cinstea ministrului 
român.

Președiutele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, Marian 
Spychalski, a sosit joi într-o vizită de 
patru zile în Cehoslovacia. La punctul 
de frontieră de la Lisa Poliana, el a 
fost întîmpinat de președintele R. S. 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda.

Delegația română condu
să de Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al Agri
culturii, care vizitează Anglia, s-a în- 
tîlnit miercuri după-amiază cu James 
Hoy și John Mackie, secretari parla
mentari ai Ministerului Agriculturii. 
Au fost abordate probleme privind 
cooperarea bilaterală în domeniul a- 
griculturii. Seara, guvernul britanic a 
oferit un dineu. Joi, membrii delegației 
au plecat la Drayton.

După cum anunță presa occi
dentală, Vaticanul cunoaște fe
nomenul, practic inedit pînă a- 
cum în ceea ce îl privește, al 
revendicărilor sociale. Aceste 
revendicări și-au făcut loc în 
rîndurile gărzii papale. Cei 150 
de membri ai gărzii cer mări- f 
rea salariilor pentru a putea > 
face față creșterii continue ."’A 
costului vieții, precum și p
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costului vieții, precum și p. „ 
lungirea duratei concediului, 
odihnă. Comandantul ațg-’wșri 
mici trupe polițienești ar& un 
salariu de cinci ori mai mare 
decît cel al membrilor de rînd 
ai gărzii, fapt în care aceștia 
văd una din contradicțiile so
ciale denunțate de însuși papa 
Paul al VI-lea în discursul rostit 
recent la Geneva în fața Organi
zației Internaționale a Muncii.

Potrivit informațiilor furniza
te de ziarul „Die Welt", ca răs
puns la aceste revendicări s-ar 
fi oferit membrilor gărzii nu 
majorarea salariilor, ci organi
zarea unei excursii gratuite, în 
colectiv. Ei au refuzat însă.

De fapt cu trei ani în urmă 
s-au mai auzit în cadrul gărzii 
papale glasuri, pe atunci 
izolate, care cereau revizuirea 
salariilor Atunci reacția pre
fecturii papale a fost promptă 
și cei cîțiva membri ai gărzii 
care au formulat revendicările 
au fost concediați. Rămîne.de 
văzut care va fi deznodămîntul 
actualului conflict.

A. S.
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteli".
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3 (Agerpres). — Nava 
„Ra“, construită din pa
pirus, la bordul căreia 
cunoscutul explorator 
norvegian Thor Hayer- 
dahl, însoțit de șase 
specialiști din diferite 
țări, încearcă să traver
seze Oceanul Atlantic, 
a ajuns miercuri la ju
mătatea'traseului dintre 
Africa și America. In 
ciuda a numeroase difi-

la jumătatea
cultăți, provocate în 
special de valurile mari, 
nava continuă să înain
teze cu o viteză medie 
de 60 mile (96 km) pe 
zi. Acestea au fost ști
rile recepționate de Ri
chard Ehrhorn, un ra
dioamator din St. Pe
tersburg (Florida), care 
menține contactul prin 
radio cu echipajul am
barcațiunii. Poziția lui

traseului
„Ra“ în cursul zilei de 
miercuri era la 1400 
mile (2 252 km) est de 
insulele Antile. Întrucît 
deplasarea ambarcațiu
nii depinde foarte mult 
de direcția vîntului și de 
curenții marini, se pare 
că ea va intra în Ma
rea Caraibilor la sfîrși- 
tul lunii iulie, trecînd 
pe lîngă insulele St 
Lucia sau Martinica.

.Dintr-un lung șî complet ano
nimat, două insulițe microscopi
ce, stîncoase și nepopulate — 
Roncador și Quitasuenos — si
tuate în Marea Caraibilor, au de
venit pe neașteptate obiectul u- 
nei aprige dispute între Colum
bia și Nicaragua. Mai precis, 
insulițele în cauză pot fi consi
derate ca atare numai pe timp 
de reflux, răci în perioada ma- 
reelor ele sînt de fapt bancuri 
submarine Interesul subit față 
de două vîrfuri de stîncă pier
dute în largul mării s-a manifes
tat după ce o serie de specia
liști au admis posibilitatea că 
ele ar fi așezate deasupra unor 
foarte bogate zăcăminte de pe
trol. Pentru a-și afirma prezen
ța în locul cu pricina, și prin 
aceasta controlul, guvernul co
lumbian a trimis în grabă cîteva 
nave militare, capturînd cu a- 
cesț prilej un vas de pescuit ja- 
maican, surprins în apropiere de 
Quitasuenos. Tn Nicaragua, țară 
lipsită de crucișătoare, s-a reac
ționat prin atacarea ambasadei 
columbiene de către un grup de 
manifestanți și printr-o zgo
motoasă campanie de presă

Ambele țări dispută dreptul de 
posesiune, iar Nicaragua a și a- 
cordat de acum concesii de ex
plorare firmei anglo-olandeze 
„Shell" La rîndul ei, Columbia 
a primit oferte din partea firmei 
nord-americane „West Caribbean 
Oil".

Conflictul continuă să crească 
în intensitate și majoritatea ob
servatorilor subliniază că în cu
lisele lui acționează resorturile 
jocului de interese ale unor 
mari consorții petroliere.

V. O.
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