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STATUL SOCIALIST LIHRATURA,
pirghie viguroasă expresie a vieții
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Locomotiva electrică — aparijie nouă pe magistralele de ofel ale țării 
Foto : Gh. Vințilă

a dezvoltării societății
țelor fiecărei etape a construcției so
cialiste.

Cel ce analizează cu atenție și dis- 
cernămînt mobilurile tuturor măsuri
lor luate de PC.R în domeniu) vieții 
de stat de-a lungul anilor puterii 
populare, și îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al partidului, deslușește 
limpede faptul esențial că partidul 
nostru subordonează evoluția statului 
nostru socialist necesității obiective 
a adincirii continue a bazei sale so
ciale. Ca urmare a transformărilor 
profunde petrecute în structura socie
tății noastre, care cunoaște un a- 
dînc proces de omogenizare, statul 
nostru a devenit astăzi exponentul 
unității social-politice a clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate.

Există o legătură legică între întă
rirea statului socialist și dezvoltarea 
continuă a democrației socialiste care 
reprezintă un factor de bază al con
solidării societății, al unității și coezi
unii maselor celor mai largi în jurul 
partidului Această interdependență 
dialectică derivă din esența statului 
nostru socialist, exprimată nrin faptul 
că puterea aparține poporului unit 
din punct de vedere social-politic, li
ber și stăpin pe soarta sa Statul so
cialist român reprezintă organizația 
politică a puterii clasei muncitoare, 
aliată cu țărănimea, a națiunii socia
liste - iar scopul întregii sale acti
vități îl constituie dezvoltarea orîn- 
duirii socialiste. Tocmai pdrnind de 
la faptul că,, o dată cu dezvoltarea 
forțelor de producție, cu îmbunătăți
rea condițiilor de trai ale poporu
lui și ridicarea nivelului său cultural, 
socialismul trebuie să asigure o tot 
mai largă punere în valoare a ener
giilor și capacităților creatoare ale 
membrilor societății, partidul preco
nizează în Teze „exercitarea celor 
mai largi drepturi și libertăți Ia care 
au aspirat masele de-a lungul timpu
rilor", lărgirea și dezvoltarea demo
crației socialiste constituind „unul din 
elementele de seamă ale superiorită
ții noii orinduiri, ale profundului său 
umanism",

întreaga noastră viață de stat poar
tă pecetea concepției clare, marxist- 
leniniste a partidului nostru despre 
rolul statului în construcția socialis-
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Prefigurînd cu limpezime grandio
sul program de dezvoltare a Români
ei în următorii ani, Tezele și Proiec
tul de Directive ale Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român — 
documente fundamentale ale Con
gresului al X-lea al partidului — 
prezintă o covîrșitoare însemnătate 
nu numai pentru întărirea continuă 
a bazei economice a orînduirii noas
tre, ci și pentru perfecționarea activi
tății tuturor sectoarelor suprastruc
turii socialiste, îndeosebi a statului — 
principalul instrument al oamenilor 
muncii pentru organizarea și accele
rarea procesului de edificare socia
listă a patriei, pavăza de neclintit a 
cuceririlor revoluționare ale po
porului.

Doresc să relev, de la bun început, 
în intervenția mea la această amplă 
dezbatere publică, deosebita impor
tanță teoretică și practică pe care o 
prezintă pentru perfecționarea meca
nismului întregii noastre vieți sociale 
acea parte substanțială din Teze re
feritoare la rolul statului socialist în 
etapa actuală. Partidul afirmă în a- 
țest valoros document programatic 
tAiul tot mai puternic al statului, 
.sporirea atribuțiilor sale în organiza
rea și conducerea întregii vieți so
ciale. Intr-adevăr, desfășurînd în con
dițiile noi, create de amploarea și 
complexitatea crescîndă a sarcinilor 
desăvîrșirii construcției socialiste, o 
vastă și mereu sporită activitate eco- 
nomică-organizatorică și cultural- 
educativă, veghind neclintit la apă
rarea cuceririlor revoluționare, orga
nized extinderea relațiilor interna
ționale 
socialist 
cum pe 
Teze —
portant 
mului

prof. univ. dr. docent 
loan CETERCHI

si conștiinței
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noastre

ale României, statul nostru 
își dovedește practic — așa 
bună dreptate se afirmă în 
rolul „din ce în ce mai im- 

în înfăptuirea progra- 
partidului, în realizarea

idealurilor socialiste ale poporu
lui". Se dovedesc de cea mai 
mare însemnătate în această direcție 
măsurile înnoitoare adoptate de.Con
gresul al IX-lea și de Conferința Na
țională ale P.C R care conduc, sub 
ochii noștri, la continua perfecționa
re a activității organelor de stat, la 
exercitarea tot mai eficientă a atri
buțiilor lor. Asemenea prefaceri sînt 
o consecință directă a aplicării crea
toare de către partidul nostru a în
vățăturii- marxist-leniniste -despre 
rolul statului socialist, stat care, atît 
prin esența sa socială, de clasă, cit 
și prin scopurile și funcțiile sale, este 
un organism politic structural nou, 
radical deosebit și superior față de 
toate tipurile de stat din orinduirile 
presocialiste.

„înaintarea continuă pe calea desâ- 
vîrșirii socialismului și trecerii trep
tate spre comunism — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu - presupune 
pentru o lungă perspectivă istorică 
ridicarea la un nivel calitativ superi
or a rolului statului în întreaga viată 
social-economică" Această viziune 
dialectică, marxist-leninistă, asupra 
evoluției statului în etapa actuală, ca 
un fenomen obiețtiv, necesar reflectă 
cerințe ale legității dezvoltării socie
tății socialiste Realitățile de azi din 

. domeniul activității statale constituie 
corolarul unui proces istoric, științi
fic fundamentat de partid, de afir
mare tot mai puternică a rolului sta
tului în societate, pe măsura cerin-

Telegramă
Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale 
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ȘTEFAN VOITEC

Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

onar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud 
e Eliberare din Vietnamul de sud salută călduros 
Republicii Socialiste România de a recunoaște Gu- 
?rovizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și de a 
Rice la rang de ambasadă cu Republica Vietnamului

asta ca un nou pas pozitiv al dezvoltării prieteniei și 
iă, un sprijin prețios acordat de Partidul Comunist 
Republicii Socialiste România și poporul frate român 

„■tnamul de sud care este hotărîtă să ducă pînă la 
>ta împotriva americanilor, pentru salvarea națională, 
iltilaterale pe care populația din Vietnamul de sud Ie-a 
ie nu pot fi despărțite de simpatia, sprijinul și ajutorul 

ilicii Socialiste România, al țărilor 
ogresiste din întreaga lume, 

populației din Vietnamul de sud. al Guvernului Revolu
ționar Provizuxiu al Republicii Vietnamului de Sud și al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de sud, avem onoarea să transmitem 
Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat, în frunte cu Excelența 
Sa, domnul Nicolae Ceaușescu, Guvernului Republicii Socialiste România, 
poporului frate român, recunoștință profundă pentru sprijinul și aju
torul măreț acordat populației și Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

Sîntem hotărîți să depunem toate eforturile pentru a întări continuu 
solidaritatea de luptă dintre populația din Vietnamul de sud și poporul 
frate român, pentru a întări relațiile de colaborare prietenească dintre 
Republica Vietnamului de Sud și Republica Socialistă România.

Adresăm Excelențelor Voastre cele mai respectuoase salutări.

socialiste frățești și

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud 
Președintele Consiliului Consultativ de pe lingă 

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud
Arhitect HUYNH TAN PHAT 

Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

Petru POPESCU

Tezele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului cuprind un capitol 
substanțial dedicat „Dezvoltării 
activității ideologice". Arta este 
considerată în acest capitol cu 
o seriozitate demnă de ea, dîn- 
du-i-se locul, pgveare îl merită 
în 'viățâ'; Spirituală a ~ rîățiu- 
nii române. Arta scrisului, lite
ratura, este analizată cu apli
cație, consacrîndu-i-se rolul ce-i 
revine „în înfăptuirea progre
sului social", „în înnobilarea 
spirituală a oamenilor", fiind 
descrisă ca un „factor esențial 
de cunoaștere" în „problemele 
fundamentale ale omului". Toa
te acestea explică profundul in
teres al documentului de remar
cabilă importanță națională pen
tru lumea gîndirii și a frumo
sului, a spiritului și a creației.

Chemînd la „introducerea în 
artă și literatură a univer
sului omenesc inedit pe care-1 o- 
feră socialismul", a „problemelor 
fundamentale ale existenței o- 
mului în noua societate". Te
zele relevă dorința și necesita
tea de a dinamiza, de a activa, 
de a perfecționa activitatea lite
rară, adueînd-o la nivelul actual 
de dezvoltare materială și spiri
tuală a națiunii noastre socialis
te. O gîndire vie, o filozofie ma
tură și comprehensivă, o știință 
îndrăzneață, o sociologie minu
țioasă. o artă adîncă, iată scopu
rile majore ale dezvoltării acti
vității ideologice și artistice. 
Beneficiarul tuturor acestor pro
grese nu este decît cetățeanul, 
artist ori iubitor de artă, om 
de știință ori tehnician, filo
zof ori sociolog, factor u-
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Gtff LUNGA, DRW DE FIED“,

„&/e scurtă, arc voltaic
februarie 1969,In

în Gara de Nord avea 
loc ceremonia inaugu
rării magistralei elec
trificate ce leagă 
Bucureștiul de unul 
din puternicele centre 
industriale ale țării — 
Brașovul Se rostea a- 
tunci „drum bun" pri
mului tren electric. 
Graficul oficial al căi
lor ferate îi consemna 
și el existența. în fapt 
se realiza un impor
tant obiectiv prevăzut 
în Directivele celui 
de-al IX-lea Congres 
al partidului. Cite luni 
au trecut din februa
rie ? Feroviarii mă
soară orele pline ale 
muncii lor în mii și

milioane de kilometri- 
tone de mărfuri trans
portate, în efortul con
stant, eroic, de a 
„scurta" distanțele și 
a comprima timpul.

tn acest cincinal

lei mai vîrstnice cetăți 
de foc a țării). Bătrîna 
forță a aburului va 
trebui să se plece din 
nou, fiind surclasată 
de noua mlădiță — a- 
ceea a electricității.

reportaj de llie TĂNĂSACHE

va mai fi dată în 
funcțiune o altă 
magistrală de oțel a 
tării : Craiova — Ca
ransebeș — Cîlnic. 
(Cîlnicul este de fapt 
sinonim cu Reșița — 
aici se află triajul ce-

ce acaparează treptat 
acest domeniu. Anii 
înmănuncheați în ul
timul sfert de veao 
poartă în structura lor 
reevaluări fundamen
tale și pentru căile 
noastre ferate, sector

a

obligat să țină pasul 
cu impetuoasa dezvol
tare a economiei, cu 
cerințele sociale în 
creștere Și aici au 
loc, cu frecvența cu 
care ne-am obișnuit 
în toate domeniile vie
ții materiale și spiri
tuale, infuzii de teh
nică nouă, racordări la 
ritmul accelerat al edi
ficării socialiste.

— Trăim epoca do 
mare răspundere a 
modernizărilor fero
viare — ne spune ing 
Marin Năvrăpescu, di
rector general în Mi-

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Intensificarea relațiilor
- - - • -

între state-cerință
a destinderii și păcii în lume
In lumea de astăzi, popoarele se 

conving tot mai mult de necesita
tea coexistenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite, ca o 
cerință imperioasă a asigurării pă
cii și securității, a dezvoltării unor 
relații de colaborare fructuoasă, ca 
unica alternativă a unui război 
pustiitor. în aceste condiții, pe a- 
rena mondială se desfășoară un 
proces larg, fără precedent, de in
tensificare a legăturilor între 
state, de extindere a schimburilor 
economice și culturale.

Această tendință se dove
dește o linie generală a evolu-

ției contemporane, un curs pre
cumpănitor în viața internațională. 
Tabloul lumii de azi înfățișează o 
mare bogăție și varietate de 'ntîl- 
niri bi și multilaterale, contacte, 

. vizite, convorbiri între reprezen
tanți ai statelor, fără deosebire de 
orînduire social-politică. Experien
ța dovedește că aceste contacte, 
schimburile de păreri, pe care ele 
le prilejuiesc reprezintă un mijloc 
principal pentru o mai bună cu
noaștere reciprocă a pozițiilor și 
punctelor de vedere, pentru iden
tificarea căilor de înțelegere reci
procă și a posibilităților de acord.

oferă o experiență
de mare interes pentru \

toate cooperativele agricole
Cooperativele agricole din județul Constanța au avut 

de-a lungul anilor, numeroase inițiative in ce privește 
organizarea producției și a muncii, soldate cu obținerea 
unor producții și venituri mari. Sînt cunoscute rezultatele 
în ce privește recoltele medii la hectar, care sînt dintre 
cele mai mari pe țară, aportul tot mai substanțial al coo
perativelor agricole la formarea fondului central de pro
duse agricole al statului.

Ca urmare a activității de îndrumare desfășurată de 
Uniunea județeană a cooperativelor agricole, în ultimul 
timp s-au dezvoltat mult asociațiile intercooperatiste care 
au dat bune rezultate atît în ce privește producția pro- 
priu-zisă. cît și valorificarea produselor. Avantajele și ne
voia de a se extinde asemenea inițiative au fost subliniate 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta întîlnire 
cu președinții unor cooperative agricole de producție din 
județul Constanta.

In rîndurile de față ne propunem

IN „VÎRF“ 
DE CAMPANII, 

AJUTOR RECIPROC

să

aEfectuarea prin eforturi unite 
două sau mai multe cooperative agri
cole a unor lucrări și acțiuni de in
teres comun îmbracă cele mai dife
rite forme, după cum foarte variată

înfățișăm această

experiență avînd convingerea că va fi folosită de un nu
măr cît mai mare de cooperative agricole din alte județe.

După cum se știe, paralel cu activitatea de îndrumare 
economică și organizatorică a cooperativelor agricole, uni
unile cooperatiste se ocupă și de unirea eforturilor mai 
multor unități în vederea organizării unor acțiuni sau în
treprinderi economice de mai mare întindere, care depă
șesc cadrul și posibilitățile unei cooperative agricole. Sfera 
de activitate a acestora este foarte largă : se creează aso
ciații pentru cultivarea legumelor, creșterea animalelor șl 
păsărilor, se efectuează prin cooperare lucrări de îmbu
nătățiri funciare, crearea de instalații pentru producerea 
furajelor, valorificarea în comun a produselor agricole șl 
îndeosebi a legumelor, fructelor și păsărilor In acest fel, 
în sistemul relațiilor cooperatiste apar și se dezvoltă relații 
noi, cu o sferă de acțiune mai largă Ce experiență 
oferă. în această privință, județul Constanța ?

acestor unitățieste și activitatea _ ...
Tov Ion luga, președintele Uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
Constanța, ne-a înfățișat la început 
preocuparea pentru formele mai 
simple de asociere și cooperare. Tn 
primul rînd este vorba de utilizarea 
rațională a forței de muncă Ținînd 
seama că în cadrul județului există 
cooperative agricole cu structură de 
proprietate diferită, cu profile de
osebite de producție, cu grad diferit 
de intensivitate, a fost necesară or-

cuganizarea ajutorării reciproce 
brațe de muncă în perioadele de 
vîrf ale campaniilor agricole. Coope
rativa agricolă Lumina, care are o 
suprafați”
cu legume, a fost ajutată cu brațe 
de muncă de către cooperativele a- 
gricole Valea Seacă. Cobadin etc.; 
cea din Năvodari - de cooperativele 
agricole din Corbu de Jos ți Corbu 
de Sus. Săcele : Sibioara — de Co- 
gealac și Fîntînele Același lucru a 
fost impus de extinderea suprafețe-

mare de teren cultivată

lor amenajate în vederea irigării 
Cooperativa agricolă din Torto- 
manu. avînd de executat un volum 
mare de terasamente, a fost ajutată 
de 10 unități vecine. De asemenea a- 
jutoare au beneficiat și alte coope
rative agricole cum sînt cele din 
Satu-Nou, Siminoc, Saligni, Poarta 
Albă și altele In acest caz, decon
tarea plăților între cooperativele a- 
gricole este ușoară, întrucît se are 
în vedere volumul lucrărilor execu
tate.

In județul Constanța, pentru pri
ma dată în activitatea cooperativelor 
agricole din țară s-a organizat in
tr-ajutorarea cu semințe, furaje și 
alte produse necesare producției. Ac
tualmente, pe lingă fondurile de se
mințe, cooperativele agricole din 
județ au și un fond de întrajutorare 
de 4 000 tone porumb destinat furajă
rii animalelor. Unitățile care la 
un moment dat au nevoie soli
cită cantitatea necesară cu obligația 
de a o restitui la prima recoltă Tn 
primăvara acestui an multe coope
rative agricole din zona Băneasa, a- 
vînd deficit de furaje, au fost aju-

lon HERȚEG

pentru atenuarea neîncrederii și 
înlăturarea reziduurilor lăsate de 
perioada .războiului rece" Aceste 
contacte se dovedesc un factor im
portant al intensificării circuitului 
de valori materiale și spirituale, 
al destinderii și creării premiselor 
pentru realizarea unui climat po
litic favorabil conlucrării în ve
derea soluționării problemelor in
ternaționale arzătoare, instaurării 
unor raporturi bazate pe stimă și 
încredere — de care depind într-o 
măsură hotărîtoare pacea și secu
ritatea internațională.

Ca militanți plini de abnegație 
pentru menținerea și întărirea 
păcii, cauză vitală a tuturor 
popoarelor, ca promotori ai idei
lor coexistenței pașnice — im
perativ major al luptei pentru 
idealurile înaintate ale întregii 
omeniri — comuniștii sprijină 
dialogul între statele cu orînduiri 
diferite, se pronunță în favoarea 
tuturor modalităților care pot con
tribui la promovarea coexistenței, 
destinderii și înțelegerii reciproce.

Pornind tocmai de la aceste con
siderente, România socialistă își 
aduce, alături de celelalte țări so
cialiste, contribuția sa activă, sus
ținută, Ia dezvoltarea colaborării 
internaționale.

Politica internă și externă a 
României se află într-o indisolu
bilă legătură și condiționare re
ciprocă. Constituind expresia nă
zuințelor întregului nostru popor, 
această politică slujește neabătut 
interesele țării, ale propășirii po
porului român, cît și ale cauzei 
păcii și socialismului în întreaga 
lume.

Elementul primordial — situat 
în mod constant în centrul po
liticii externe a țării noastre — 
îl constituie prietenia ștrînsă, alian
ța frățească, solidaritatea de nez
druncinat cu țările socialiste, de 
care ne leagă asemenea factori 
esențiali și permanenți cum sînt 
comunitatea orînduirii sociale, i- 
deologia marxist-leninistă, unita
tea de țeluri și destine. In politica 
externă a României socialiste îș» 
găsesc expresie nemijlocită senti
mentele calde de prietenie și stimă 
nutrite de poporul român față de 
popoarele Uniunii Sovietice, care, 
sub conducerea P.C.U.S., obțin 
mari realizări în construcția comu
nismului. Avînd adînci rădăcini is
torice, pecetluită prin sîngele văr-

Romulus CĂPLESCU

(Continuare în pag. » Il-a) (Continuare în pag. a V-a)
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APTUL
DIVERS
„Nuntă 
de aur“
Ia Uila

Astăzi, în satul Uila, comuna 
Batoș (Mureș) va fi mare petre
cere. Soții Margit și Dumitru 
Bîrsan își sărbătoresc „nunta 
de aur".. Aniversarea adună 
la casa părintească pe toți cei 
nouă copii ai lui badea Dumi
tru : șapte feciori și două fete. 
Plus o sumedenie de nepoți, 
rude și cunoscuți. Evenimentul 
va fi prefațat de un altul, nu 
mai puțin însemnat — căsătoria 
celui de-al nouălea copil al 
„bătrînilor", pe nume Andrei. 
Deci, în casa lui moș Dumitru 
se serbează două nunți dintr-o 
dată. Motiv să dublăm urările 
de bine, atît celor cu argint în 
tîmple, corăbieri încercați cît și 
celor ce se pregătesc să ridice 
velele propriei lor corăbii.

Cine umblă
cu periuța?

Cooperativa meșteșugărească 
„Muncitorul" din Beiuș (Bihor) 
are o secție care execută perii, 
cu munca la domiciliu. După 
aspect, perii ca toate periile. 
După preț însă... De aur să fie 
și tot n-ar costa atîta ! Care 
este explicația ? Executarea pe
riilor a încăput pe mîinile lui 
Victor Boca din București (aici 
o fi... domiciliul meșteșugarilor 
din Beiuș ?) și acesta i-a încăr
cat la socoteală cum și cît a 
putut. Suflete largi și mîini și 
mai largi, cei de la cooperativă 
au plătit pînă la ultimul bănuț, 
Pentru fiecare perie, de două
sprezece ori (! ?) mai mult decît 
prețul lor normal. Pentru 2000 
de perii — 166 000 lei. 83 de lei 
o perie ! Sînt șanse ca o perie 
oihoreană să coste cît un aspi
rator.

Ne scriu
copiii

Iată scrisoarea colectivă a pio
nierilor aflați la tabăra de la 
Nucșoara, județul Argeș: „Am 
vrea ca pe această cale să a- 
nunțăm pe părinții noștri cît 
de bine ne simțim în tabără. 
Masa este foarte bună, mîncăm 
cu poftă, ne jucăm toată ziua, 
mergem de două ori pe zi în 
excursii cînd e frumos afară, 
iar cînd plouă învățăm cîntece 
pionierești. Ținem să mulțumim 
conducerii taberei pentru con
dițiile bune în care ne aflăm, 
părinților, școlii care ne-a trimis 
și în special conducerii partidu
lui care are o mare grijă de 
noi". Semnează 37 de pionieri.

Să creșteți mari!

Deși ne aflăm în plină 
vară, aprovizionarea popu
lației cu combustibil este 
la fel de actuală, pentru că 
aici, poate mai mult decît 
oriunde, se potrivește zi
cala gospodărească : „vara 
— căciulă..." Deci, indife
rent dacă e cald sau frig, 
activitatea depozitelor da 
combustibil trebuie să asi
gure condiții optime de a- 
provizionare și deservire a 
populației. Or, din scrisorile 
sosite la redacție, cît și din 
constatările noastre rezultă 
că în comerțul ru com
bustibil se mențin o serie 
de deficiențe, acest sector 
fiind încă departe de a răs
punde exigentelor actuale 
ale cetățenilor.

„M-am întrebat întotdea
una — ne scrie A. Victor 
din București Str. Amiral 
Murgescu nr. 7 — în baza 
cărui raționament vînzarea 
combustibilului se face po
trivit unor reguli 
sistemul de organizare a 
depozitelor ducînd la o 
mare pierdere de timp din 
partea cetățenilor și la în- 
greunarea aprovizionării 
propriu-zise. Intîi m-am 
dus la depozit și am achi
tat banii pentru 2 000 kg 
de combustibil. Am fost 
programat să ridic canti
tatea respectivă peste o 
lună și jumătate (!) în ziua 
stabilită însă am aflat, spre 
surprinderea mea. că nu 
mi se poate livra combus
tibilul pe care-1 achitasem. 
Lămuriri în plus nu mi 
s-au dat, ci am primit... o 
nouă programare. Există 
oare impedimente atît de 
serioase îneît să nu se 
poată livra combustibilul 
o dată cu achitarea costu
lui. sau măcar la termenul 
stabilit prin programare ? 
După cîte se noate vedea, 
depozitele sînt pline de 
lemne și cărbuni".

Cazul nu este singular. 
Asemenea exemple sînt a- 
duse în discuție de nume
roși cititori, „Cînd între
prinderea orășenească 
„Combustibilul" București 
a stabilit înființarea unui 
mare număr de ghișee pen
tru achitarea costului com
bustibilului — ne scrie D. 
Ionescu din Capitală — am 
crezut că aglomerația de 
la casierii și depozite va fi 
evitată, că livrarea se va 
face mai operativ. Dar lu
crurile nu s-au petrecut 
așa, ci dimpotrivă, s-au 
complicat și mai mult, în 
dauna noastră, a cumpără
torilor. Venim o dată pen
tru achitarea costului măr
fii și programare, revenim 
apoi în nenumărate rîn- 
duri pentru a afla cînd pu
tem să ridicăm combusti
bilul, învoindu-ne de la ser
viciu, și de abia după în
delungi amînări putem re
zolva ceea ce în mod nor
mal ar trebui făcut într-o 
singură zi. Sistemul pro
gramărilor în sine nu este

rău, dar pentru a fi cu 
adevărat eficient, depozi
tele trebuie să-și respecte 
cuvîntul dat clienților. să 
considere termenele stabi
lite drept clauzele unui 
contract încheiat între doi 
parteneri".

Deservirea cumpărători
lor în depozitele de com
bustibil depinde în mare 
măsură de modul în care 
este organizată activitatea 
de desfacere, de felul în 
care se gospodărește fon
dul de marfă. Nu puține
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combustibilul se deterio
rează, se îngreunează 
transportul și deservirea". 
Curios este că atît Consi
liul popular al municipiu
lui Tîrgoviște. cît mai ales 
întreprinderea de gospo- 
rie orășenească cunosc si
tuația de luni de zile, dar 
nu mișcă un deget pentru 
a o înlătura, refuzînd parcă 
să se gîndească la pa
gubele pe care le aduc 
prin această atitudine atît 
cumpărătorilor, cît și eco
nomiei noastre.

COMBUSTIBILUL"
trebuie pus puțin

jăratec
sînt cazurile cînd In de
pozite este întllnită dezor
dinea, combustibilul este 
așezat la întîmplare, ceea 
ce creează mari dificultăți 
nu numai cumpărătorilor, 
ci înșiși lucrătorilor din 
depozitele respective. Sînt 
semnificative în acest sens 
constatările prilejuite de o 
investigație făcută recent 
în depozitul de combusti
bil din Tîrgoviște. O su
prafață însemnată a depo
zitului este acoperită cu 
apă (deși ploi nu căzu
seră în ajunul sosirii noas
tre). cantități mari de com
bustibil plutind literal
mente în bălți. Grămezile 
de cărbuni, din care se 
vinde, sînt ude și ele. Cum 
s-a ajuns la o astfel de 
situație ?

„E o poveste lungă — 
ne explică Cornel Mirică, 
șeful depozitului. în curtea 
noastră, întreprinderea de 
gospodărie orășenească a 
început de aproape un an 
instalarea unei conducte 
de termoficare, lucrare 
care se tărăgănează la ne- 
sfîrșit. Din cauza canalu
lui săpat, curtea s-a um
plut de pămînt. 
ploile, mașinile 
și au împrăștiat 
iar o parte din 
transformat într-o băltoacă. 
Mașinile și căruțele se îm
potmolesc, descarcă lem
nele evident în mlaștină.

Au venit 
au trecut 
pămîntul, 
curte s-a

Vînzarea combustibilului 
se face potrivit unor nor
me bine stabilite de cali
tate, iar în funcție de sor
tul de lemne sînt stabilite 
și prețurile. Prin instruc
țiunile elaborate în acest 
sens se prevede și pro
porția dintre diferitele 
esențe, dimensiunile lem
nelor. în multe cazuri însă 
nu se ține seamă de aceste 
normative, iar vînzarea se 
face la întîmplare, de multe 
ori „după ochi”. Iată ce 
ne relatează, în numele u- 
nui grup de cetățeni, Flo- 
rica Conea din București, 
str. Bărbat Voevod nr. 15 : 
„La depozitul de combus
tibil nr. 20 din sectorul 2, 
vînzarea combustibilului 
„la nimereală" a devenit o 
practică obișnuită. Lemnele 
de foc pe care le-am cum
părat de aici anul acesta 
sînt în proporție de 90 la 
sută verzi, butuci sau pu
tregai, cu toate că le-am 
plătit la un preț de ca
tegorie superioară. Am a- 
dus la cunoștința șefului 
de depozit acest lucru, dar 
el m-a repezit: „Dacă vrei, 
bine, dacă nu descarcă-le 
că avem cui le vinde". 
Pensionarul Tudor Cons
tantin din București, str. 
Bobului nr. 42, după a- 
proape o lună de aștep
tare de la programarea fă
cută de depozitul nr. 10 s-a 
pomenit acasă cu 1000 kg

de lemne. între care se gă
seau mai multe buturugi 
groase de cîte 1,5 metri 
lungime (lemnele erau plă
tite la 317 lei tona !) A tele
fonat la depozit și i s-a 
spus că va veni un delegat 
la fața locului să facă cer
cetări. Dar de atunci au 
trecut multe săptămîni, 
fără ca cineva să se mai 
intereseze de soarta recla- 
mației. Cine permite sala- 
riaților acestui depozit să 
nu respecte o cerință ele
mentară în comerțul so
cialist — livrarea unei 
mărfi corespunzătoare din 
punct de vedere calitativ 
prețului plătit ?

O situație anormală poate 
fi întîlnită și la depozitul 
nr. 28 din Pucioasa. Nică 
Maxim, șeful depozitului, 
era îngrijorat de faptul că 
oamenii nu cumpără lemne 
netăiate, lungi, buturugi. 
„Dar n-avem încotro, nu 
le putem tăia noi în depo
zit".

— De ce ?
— Fierăstrăul circular 

care ne-a fost repartizat 
s-a defectat și l-am 
reparat la Ploiești, 
stă de anul trecut.

Aflăm, cu acest 
că în asemenea situație se 
află alte 14 fierăstraie cir
culare ale diferitelor de
pozite ce aparțin întreprin
derii interjudețene „Com
bustibilul” Ploiești. Pen
tru a nu mai avea bătaie 
de cap cu reparațiile, în
treprinderea amintită a ho
tărît scoaterea din func
țiune a fierăstraielor cir
culare și transferarea lor 
la alte întreprinderi, care 
n-au nimic comun cu co
merțul cu lemne.

Nerezolvată este și pro
blema transportului de 
combustibil de la depozite 
la domiciliul cetățenilor. In 
Capitală se poartă discuții 
nesfîrșite în acest sens în
tre întreprinderea „Com- 
bustibiliul" și I.T.B., dar 
fără a se găsi calea cea mai 
potrivită rezolvării acestei 
chestiuni deosebit de im
portante. în unele locuri, 
cumpărătorii sînt la dis
creția căruțașilor particu
lari. care pretind prețuri 
piperate.

Depozitele de combusti
bil reprezintă un sector 
important al comerțului și 
deservirii populației, a că
rui organizare trebuie să 
se bucure de o mult mai 
mare atenție din partea 
direcțiilor comerciale, a fo
rurilor locale în general. 
Este necesar ca încă de pe 
acum activitatea lor să fie 
analizată, luîndu-se măsuri 
să se asigure peste tot o 
deservire promptă, civili
zată, corespunzătoare ce
rințelor cetățenilor, insti- 
tuindu-se un control per
manent în această direcție.

TOATE
(Urmare din pag. I)

dus la 
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prilej,
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sprijinul corespondențilorcu 
„Scînteii

în 1962,

Arhitectură nouă la Gioagiu băi-Hunedoara Foto : S. Cristian

din

Nu plec pînă nu

Foileton de Nkuță tânase

deo lipsă 
de grame de 
fost milă de

deschis ochii

yă faceți băieți buni

telegraful cu fir și 
de alfabetul morse 
nu mai discutăm, 
ochii mei, pămîn- 
au făcut fel și fel

Nici capul 
nu-î doare!
In 1962, la fabrica de ulei 

„Unirea" — Iași s-a construit o 
instalație de automatizare pen
tru casa-mașinii și descojitorie, 
care în acest răstimp n-a func
ționat deloc. Cităm dintr-o re
centă concluzie a organelor fi
nanciare : „Prin diversele încer
cări de punere în funcțiune, care 
au durat 4 ani, aparatura de au
tomatizare a ajuns la un grad de 
uzură fizică avansată. Totodată, 
prin modificările survenite în 
fluxul tehnologic inițial al fa
bricii de ulei, aparatura respec
tivă e în situația de a nu mai 
corespunde tehnicii actuale". 
Ca atare, jos cu ea. Și a costat 
nu mai puțin de 1 200 000 de leî!

P.S. Desigur, veți întreba ce 
s-a întîmplat cu proiectanții 
(Institutul de proiectări pentru 
automatizare și Institutul de 
proiectări din industria alimen
tară) precum și cu executantul 
(întreprinderea de montaje și 
instalații alimentare) ? Și-au în
casat drepturile, au plecat și 
sînt... mersi, bine sănătoși (Vezi 
titlul).

Tîrgul 
cireșelor

♦

Nu departe de Reghin, „Ora
șul viorilor". Mureșul întîlnește 
un masiv castel medieval. Sub 
zidurile lui, într-un splendid 
decor de iarbă verde se string, 
în fiecare primă duminică a 
„lunii lui cuptor", gospodari din 
satele înșirate de-a lungul^ văi
lor Mureșului, Luțului și Lăpuș- 
nei, muncitori forestieri și păs
tori. Din timpuri vechi, are _loc 
aici o tradițională serbare cîm- 
penească — „Tîrgul cireșelor". 
Versanții din împrejurimi sînt 
acoperiți de întinse livezi de ci
reși. De altfel, se organizează 
și un concurs pentru gospodării 
cu cele mai frumoase și gustoa
se cireșe. Alte concursuri stabi
lesc cele mai specifice costume 
populare, pe „aleasa tîrgului", 
ca și pe cei mai jucăuși feciori, 
„Tîrgul cireșelor" de la Brînco- 
venești are totodată și un carac
ter de schimb de mărfuri. 
Pe scene, fiecare sat prezintă 
obiceiurile de petrecere și nunți 
locale. Petrec în armonie, la 
fel cum și muncesc, români, 
maghiari, germani dintr-o pito
rească parte a Transilvaniei.

tate cu coceni și paie de alte unități. 
Constituirea acestor fonduri de se
mințe și furaje se face prin partici
parea benevolă a cooperativelor a- 
gricole, în funcție de posibilitățile de 
care dispun. Aceste forme de cola
borare intercooperatistă, datorită mă
surilor luate de uniunea județeană, 
au fost extinse Și în domeniul pro
ducției obținîndu-se, așa cum vom 
vedea, rezultate deosebit de bune.

Este vorba de hotărîrea mai mul
tor cooperative agricole de a con
strui, prin asociere și fonduri pro
prii de investiții, diferite obiective 
de producție, de capacitate mai 
mare și asociații Pentru valorifica
rea produselor agricole vegetale 
animale.

DIN FONDURI
PROPRII FABRICI

DE NUTREJURI
COMBINATE CARE

ASIGURA HRANA
PENTRU ZECI DE MII

DE ANIMALE

Și

în ziua de 12 august 
anului 1924 am fost invi
tat de niște rude foarte a- 
propiate ca musafir pe 
această planetă. Contrar 
planurilor mele de atunci, 
am rămas pe ea. Aș fi soco
tit drept fariseu, dacă n-aș 
recunoaște că mi-a. plăcut 
acest Pămînt. Tocmai de 
aceea și zăbovesc aici, de 
aproape o jumătate de se
col. Dacă nu-mi plăcea îmi 
luam scutecele încă 
primul an și ziceam : Bon- 
jur, Pămînt 1

Vechimea pe care o am 
înregistrată la Ofițerul 
Stării Civile și mai ales în 
Cartea de muncă îmi per
mite să fac niște aprecieri, 
Domnilor, sînteți niște oa
meni colosali ! Vă rog să 
mă credeți că nu am nici 
un interes să vă flatez. Ce 
cîștig aș avea dacă as um
bla cu „periuța" ? Aveți, 
dumneavoastră. puterea 
să-mi prelungiți „viza" de 
ședere pe Pămînt ? N-aveți! 
Așa că...

Cum am 
am rămas, pur și simplu, 
uimit. Erau descoperite ro
țile, locomotivele cu aburi, 
tramvaiele cu cai si fără, 
radioul, televizorul (era în 
fașă), 
fără, 
nici 
Sub 
tenii 
de descoperiri, una mai in
teresantă decît alta. Și 
mai fac. Doamne, ce pri
ceput este pămînteanul 1

Dar să nu vă închipuiți 
că am, vizavi de dumnea
voastră, numai cuvinte de 
laudă. Dacă ar fi așa. chiar 
că m-ați bănui de.. „Vâ 
rog să trăiți foarte muit !“, 
adică slugărnicie. Aveți și 
lipsuri.

— Ce lipsuri avem măi 
tovarășe ?

— Dumneata cine ești de 
te amesteci în gîndurile 
mele ?

— Sînt cititorul dumi- 
tale și, pe deasupra, și pă- 
mîntean. Dacă zici că ești 
musafir, vreau să aflu de 
ce ne acuzi ? Care sînt 
lipsurile ?

deai că fac praf și pulbere 
niște bani. Nu le-ai atras 
atenția. Ba. dimpotrivă, 
atunci cînd am intervenit 
eu și-am vrut să le imput 
paguba, să le desfac și con
tractul de muncă, mi-ai pus 
mîna în gît și m-ai între
bat ce am cu oamenii.

— Crezi că n-am curajul 
să te critic ?

— Dă-i drumul o dată.
— Uneori ești prea milos, 

prea...
— Mila e o calitate, nu 

un defect.
— Mila de care vreau 

să-ți vorbesc eu nu e deloc 
calitate, ci viceversa. 
Te-am văzut o' data la 
Hunedoara, cum te uitai 
milostiv la niște oameni 
care aruncau dintr-un va
gon, ca pe balast, și se 
făceau zob, niște cărămizi 
refractare pe care fabri
cantul le făcuse după niște 
schite. Era o comandă spe
cială. Te uitai la ei. îi ve-

— Mi-a fost milă de ei.
— Dar de sutele de mii... 

Cărămizile alea refrac
tare distruse costau sute 
de mii. De banii ăia nu ți-a 
fost milă ? Mi-aduc aminte 
că, altădată, o echipă de 
control din Iași a desco
perit niște vînzători care 
„ciuguleau" de la un cum
părător 30 g de parizer, de 
la altul 120 g de zahăr, de 
la altul 15 g de cafea. De 

. ce ai intervenit ? De ce 
le-ai luat atunci apărarea ? 
Tot din milă ?

— Contează 
30 g la o sută 
parizer ? Mi-a
ei. Ciupesc și ei !

După cum se știe, dezvoltarea zoo
tehniei este notărîtă în cea mai 
mare măsură de asigurarea unor 
furaje în cantități îndestulătoare și 
de cea mai bună calitate. Cercetările 
științifice au demonstrat că furajele 
combinate, administrate animalelor 
și păsărilor asigură un spor însem
nat de creștere în greutate față de 
cele obișnuite ceea ce, în ultimă in
stanță, înseamnă o mare economie. 
Realizările din județul Constanța au 
demonstrat ce energii deschide ac
țiunea de asociere, cîte rezerve pot 
fi puse în valoare.

Prima și cea mai importantă rea
lizare o constituie fabrica de făinuri 
furajere de la Agigea. In acest scop 
s-au asociat 11 cooperative care au 
depus suma de 405 000 lei necesară 
investițiilor. Beneficiile realizate în 
primul an de activitate au fost des
tinate lărgirii producției. Ce s-a rea
lizat pînă acum ?

„La început — ne declară tov. 
Anton Tincu, președintele asociației 
fabricii de făinuri furajere de la 
Agigea — activitatea desfășurată de 
fabrica noastră era destul de rudi
mentară. Am început cu măcinatul 
scoicilor și mai aveam un boiler 
pentru calcinarea oaselor, care apoi 
erau măcinate. De atunci lucrurile 
au evoluat îneît acum producem o 
mare varietate de făinuri care sînt 
folosite la prepararea nutrețurilor 
combinate. Am realizat anul trecut 
o cantitate de 590 tone. In 1969 
ne-am propus să producem 4 100 tone 
de făinuri".

O vizită la Agigea dă putința să 
constați ce se poate face în direcția 
folosirii resurselor de sporire a pro
ducției de furaje. Aici este o con
strucție, în curs de extindere, care a- 
dăpostește diferite utilaje destinate 
preparării făinurilor de furaje. Ma
teria primă, foarte diferită, vine să 
îmbogățească rezervele de creștere 
a producției de nutrețuri. De pe ma
lul mării se string scoici, care măci
nate dau o făină cu un conținut ri
dicat de calciu asimilabil necesar în
deosebi pentru creșterea animalelor 
tinere. Tot marea oferă midii și alge 
care șe usucă și se macină. în aceas
tă privință s-a realizat o colaborare 
strînsă cu Stațiunea de cercetări 
maritime de la Agigea. S-ar pu
tea spune că acestea sînt produse 
specifice Dobrogei îneît le oferă ma
rea. Dar fabrica de la Agigea, așa 
cum ne informează tov. Constantin 
Popescu, directorul fabricii, transfor
mă în făinuri resturi de carne de 
la abator, oase, semințe și resturi de 
legume de la Fabrica „Munca" — 
boștină uscată, urzici și alte aseme
nea resurse. După cum se vede, sînt 
valorificate surse de furaje care altă 
dată erau considerate inutilizabile 
sau erau aduse din import, cum era, 
de exemplu, făina de carne.

Cît de necesare sînt făinurile ve-

getale, animale sau minerale produse 
la Agigea rezultă din cele întîlnite 
la stațiile pentru măcinat și a- 
mestecat furaje. în prezent, în ju
dețul Constanța există 6 asemenea 
stații la Costinești, Topraisar, Caste- 
lu, Sinoie, Horia și Oltina la care 
sînt asociate 62 cooperative agricole. 
Ele produc, pe baza unor rețete care 
variază în funcție de specie și vîrst.a 
animalelor, diferite nutrețuri combi
nate în care alături de porumb, orz, 
mazăre, șroturi, intră și făinurile pro
duse la Agigea. Am vizitat una din 
acestea, cea de la Costinești, care 
produce nutrețuri combinate nece
sare păsărilor. Cum se procedează 
practic 1

La Costinești, în curtea cooperati
vei, într-o clădire destul de încăpă
toare sînt instalate mori și mala- 
xoare. Camioanele vin cu furaje bru
te și pleacă cu furaje combinate. Uni
unea județeană împreună cu direcția 
agricolă au stabilit necesarul de fu
raje pentru fiecare cooperativă agri
colă în funcție de numărul păsărilor 
pe care le au. Cooperativele agricole 
dau produsele de bază : porumb, orz, 
mazăre la care stația adaugă șroturi, 
tărîțe și alte asemenea furaje pe 
care Ie primește pe bază de repar
tiție, plus făină de carne, pește și de 
scoici, vitamine, antibiotice și super- 
nuclee. Cooperativele agricole asocia
te, pe baza graficelor întocmite în 
prealabil, se prezintă și iau nutre
țurile combinate.

Despre eficiența lor vorbesc rezul
tatele bune obținute în toate coope
rativele agricole crescătoare de pă
sări. In legătură cu aceasta, tov. Ma
rin Jianu, președintele cooperativei 
agricole din Costinești, ne spunea : 
„Avem 30 000 pui în rulaj și 10 000 gă
ini-matcă. Furajele combinate ne-au 
dat posibilitatea să sporim producția 
de ouă. Dacă nu le dăm într-o zi ase
menea furaje nici nu mănîncă". In
tr-adevăr, din datele existente la Uni
unea județeană rezultă că toate, coo
perativele agricole din județ care 
cresc păsări au obținut rezultate bune 
în ce privește sporirea producției de 
ouă și carne.

Nu putem încheia acest capitol fără 
a aminti de fabrica de nutrețuri com
binate, în curs de construcție de la 
Lumina. La construirea ei s-au aso
ciat 190 cooperative agricole din care 
133 din județul Constanța și 57 din 
județul Tulcea. Unitățile respective 
au adus un fond de 60,5 milioane lei 
din care au virat pînă acum 31 mi
lioane lei. Aci vor fi produse furaje 
combinate pentru păsări și porci. 
După cum ne-a’ informat tov. Iuga, 
președintele Uniunii județene a coo
perativelor agricole Constanța, fabri
ca va avea o capacitate anuală de 
100 000 tone furaje combinate, iar sta
ția de uscat — 15 000' tone. în acest 
fel se va face cel mai important pas 
înainte în direcția asigurării unor 
furaje de bună calitate necesare sec
torului zootehnic în continuă dezvol
tare.

„PRODUCĂTORI
DE PUI“ PENTRU

OGRADA DE PĂSĂRI
A JUDEȚULUI

— După aprecierile mele, 
dumneata ai vreo 76 kg 
neto. îmi amintesc că o 
dată ai adus de la drum 
o ploșniță. în noaptea aia 
te-a pișcat; dimineața ai 
alergat după Verde de 
Paris. Ce conta o pișcătură 
la cele 76 kg ale dumitale ?

Credeai că cu pișcătura 
ain dumneata își lua ploș
nița Renault 10 ? De ce 
i-ai dat cu Verde de Pa
ris ?... Auzi, pentru că tot 
ai intervenit în gîndurile 
mele, să-ți fac cunoștință 
cu un caz tot de mică „ciu
peală" Ion Jilescu. inginer 
la I.L.L. Ploiești, s-a dus 
la medic și s-a văitat că 
nu mai poate lucra. A pri
mit un concediu plătit pen
tru o lună de zile, cu diag
nosticul : „Sindrom nevro
tic".

— Unde este „ciupeala" 
în cazul acesta ?

— Cu același „sindrom 
nevrotic". Ion Jilescu a

funcționat în perioada con
cediului medical (plătit) ca 
profesor la Grupul școlar 
profesional de petrol Plo
iești, unde a predat (pe 
altă plată. bineînleles) 
uneori și 11 ore pe zi. Să 
nu capeți sindrom nevro
tic de-adevăratelea ? Pe 
Ion Mircea, de la I.T.B., 
Gospodăria autocamioane 
și taximetre, din str. Ga
lați 216, tot dumneata îl ai 
pe conștiință. Dumneata, 
cu mila aia samariteană.

— Ce-a pățit Ion Mlrcea?
— Cîțiva ani n-o să mai 

fie printre noi. Dumneata 
știai că umblă cu lucruri 
necurate. La început, mi se 
pare că l-ai și prins

— Stai. Stai puțin, 
făcea ăsta ? Da, da. 
dreptate. E adevărat, 
amintesc. Introducea 
reri în numele șoferilor de 
pe autocamioane. Arăta în 
cereri că autocamioanele 
cu pricina depășiseră ci
clul de kilometri parcurși 
între două reparații capi
tale.

— Exact. Pentru aceste 
realizări se dau prime. 
Prime de motor, cum se 
numesc ele. Dumneata l-ai 
prins la începutul „carie
rei" lui de falsificator. De 
ce nu l-ai scuturat atunci ? 
De ce nu l-ai trezit la rea
litate ?

— Mi-a fost milă de el.
— Uite că lui nu i-a fost 

milă si a furat, prin sem
nături false, drepturile a 
zeci de șoferi. Sume de 
zeci si zeci de mii de lei. 
Ti-a fost milă de el ? Vezi 
unde l-ai dus cu mila du
mitale ? Acum ce mai ai 
de zis. amice ? Ai si lip
suri ? După socoteala mea 
cam peste 56 de ani o să vă 
zic bonjur ! Nu plec însă 
pînă nu vă faceți băieți 
buni.

ce-

Există asociații și forme de coope
rare în domeniul creșterii animalelor 
și păsărilor, 
etc. Pentru 
pînă nu de 
pîndite în 28 cooperative agricole. 
Rezultatele 
de la o unitate la alta după cum era 
organizat procesul de producție. Prin 
măsurile inițiate de Uniunea jude
țeană împreună cu direcția agricolă, 
incubatoarele au fost comasate în 12 
cooperative agricole care produc pui 
pentru toate celelalte. Ca urmare a 
crescut procentul de ecloziune de
oarece unitățile respective dispun de 
o asistență zooveterinară mai califi
cată. Se apreciază că, pe această cale, 
se vor putea produce, în acest an, 
3 360 000 pui.

Stația de incubație de la cooperati
va agricolă 23 August oferă un bun 
exemplu în ce privește modul de or
ganizare a producerii puilor și efici
ența economică. La sediul cooperati
vei, într-o sală mare, destinată ini
țial ședințelor au fost instalate in
cubatoarele aduse din alte unități și 
care au o capacitate de 60 000 ouă pe 
serie. A rezultat astfel un centru bine 
organizat unde se văd la tot pasul 
ordinea și curățenia. Anul trecut au 
fost livrate cooperativelor agricole 
din jur 280 000 pui. Pentru acest an 
se prevede obținerea a 460 000 pui 
din care s-au și realizat, în primul 
semestru, 360 000. De unde provin 
ouăle necesare incubației ? în pri
mul rînd din ferma de păsări a co
operativei agricole 23 August care 
are 10 000 găini-matcă, iar restul se 
cumpără de la alte cooperative din 
jur.

Din cele relatate de tov. V. Negoiță, 
vicepreședinte al Uniunii județene, 
cooperativele agricole care au orga
nizat asemenea centre de incubație 
reușesc să asigure puii necesari uni
tăților care cresc păsări. Puii sînt li
vrați pe bază de grafice întocmite 
de uniune, la prețul stabilit. Din a- 
ceastă activitate au cîștigat atît uni
tățile care au organizat asemenea 
centre, cît și cele care preiau puii.

Se face tot mai mult simțită ne
voia de a se organiza producerea pe 
centre a răsadurilor necesare pentru 
cele 6 000 ha care se cultivă cu legu
me în cooperativele agricole din ju
deț. De ce este determinat acest lu
cru ? Producerea răsadurilor în ră
sadnițe obișnuite, organizate în fie
care cooperativă agricolă în parte, 
este destul de costisitoare, necesitînd 
an de an multe materiale, cantități 
mari de gunoi de grajd etc. în pri
măvara acestui an, din cauza frigu
lui, în unele cooperative agricole ră
sadurile de legume au înghețat și 
atunci s-a organizat livrarea lor din 
unitățile învecinate care aveau dis
ponibil. De exemplu, la cooperativa 
agricolă 23 August producerea ră
sadurilor s-a făcut într-o seră înmul
țitor de unde s-au aprovizionat și 
cele din Moșneni, Costinești, 1 Mai și 
Pecineaga. Din vînzarea lor s-a rea
lizat un venit de 15 000 lei. Asemenea

al cultivării legumelor 
producerea puilor existau 
mult 149 incubatoare răs-

obținute difereau mult

întrajutorare s-a organizat și întră 
alte cooperative agricole.

în direcția producerii prin asocie
re a răsadurilor 
face mai mult, 
înmulțitor care 
apă caldă de la 
diu nu a fost 
Intrucît

de legume se putea 
Un proiect de seră 
să fie încălzită cu 
Termocentrala Ovi- 
îneă pus la punct, 

producerea răsadurilor în 
fiecare unitate s-a dovedit ineficientă 
și nesigură, se cere perfectarea 
asociației care să se ocupe de această 
activitate.

Relațiile de cooperare au fost ex
tinse și în sfera valorificării produ
selor, iar în viitor se preconizează și 
prelucrarea cantităților ce vor pri
sosi la un moment dat.

In scopul valorificării superioare a 
surplusului de produse, rezultat după 
achitarea sarcinilor contractuale, au 
fost organizate două asociații de va
lorificare a produselor agricole, .cele 
de la Medgidia și Constanța care "un 
în vînzare legume, fructe, lapte, r -- 
re. ouă, păsări, precum și cele re'. 5 
tate din prelucrări- cum sînt bulion, 
murături, fructe uscate, produse lac
tate etc. Pentru edificare vom expu
ne experiența și rezultatele asocia
ției de la Medgidia așa cum ne-au 
fost relatate de președintele ei, tov. 
Petre Mocanu.

Inițial s-au asociat 12 cooperative 
agricole care să valorifice 
produsele ce le prisoseau 
îndeplinirii contractelor, 
s-a extins îneît cuprinde 
cooperative agricole. Ele au adus un 
fond de 212 000 lei. In 1967 au vîndut 
produse în va’oare de 900 000 lei, iar 
în 1968 — de 1 752 000 Iei. Asociația 
are 10 chioșcuri de legume și fructe 
în orașele Medgidia și Cernavoda și 
două centre de vînzarea păsărilor. 
Cum se procedează practic ? Coope
rativele agricole transportă produ
sele la chioșcurile de desfacere șl 
numai cînd sînt mai multe produse, 
care nu pot fi transportate cu mij
loacele proprii ale cooperativelor, se 
trimite camionul asociației. Avanta
jele acestui sistem sînt multiple. în 
primul rînd, produse’e ajung mai 
repede și de bună calitate la cum
părător Cooperativele primesc pen p 
tru produsele livrate prețul de des-v 
facere al zilei minus rabatul 
mercial.

O asemenea asociație dar de pro
porții mai mari a luat ființă la 
stanța. Din ea fac parte 31 coopera
tive care au adus un fond de 390 000 
lei. Ea a deschis 12 chioșcuri de des
facere și două locuri de vînzarea pă
sărilor în orașul Constanța și nume
roase alte chioșcuri în celelalte loca
lități de pe litoral. Cît de mare este 
aportul asociației la aprovizionarea 
populației cu legume, fructe și pă
sări rezultă din faptul că volumul 
vînzărilor zilnice se ridică la 75 000— 
90 000 lei. Din planul de desfacere 
pe acest an de 5,9 milioane lei s-au 
realizat aproape două milioane lei.

Această . activitate, pe. baza rezul
tatelor bune obținute, se perfecțio
nează și amplifică. Asociația de la 
Constanța va deschide încă 30 
chioșcuri, iar cea de la Medgidia, pe 
lîngă mărirea numărului de puncte 
de desfacere, își va amenaja depozite 
pentru păstrarea peste iarnă a cartoC' 
filor și fructelor.

în comun 
în urma 
Asociația 
acum 22

co-

Con-

CUM SÎNT CONDUSE
ASOCIAȚIILE?

Există cîteva caracteristici și prin
cipii de bază ale organizării și func
ționării asociațiilor intercooperatiste. 
Cooperativele asociate contribuie la 
realizarea obiectivelor respective cu 
o parte din fondurile de acumulare 
proprii, cota de participare fiind ho- 
tărîtă de adunările generale. Mijloa
cele bănești și materiale subscrise la 
fondul social al asociației constituie 
activul întreprinderii care se creează 
că să poată acționa pentru realizarea 
scopului propus. Beneficiul net ce se 
realizează se repartizează cooperati
velor asociate în raport cu pârtiei, 
parea socială a fiecăreia. De exem
plu, asociația de valorificare a pro
duselor agricole de la Medgidia fiind 
mai veche, a repartizat asemenea be
neficii De asemenea, și-a cumpărat 
un autocamion și alte utilaje și insta
lații. Și asociația care și-a construit 
fabrica de făinuri furajere de la Agi- 
gea a realizat beneficii. Adunările 
generale din cooperativele agricole au • " - — ...............
zat 
tru 
au 
lei.

Interesant este și modul cum este 
condusă asociația Din cadrul fiecărei 
cooperative asociate se alege cite un 
membru în consiliul de administra
ție. Din rîndul acestora se alege un 
președinte, iar conducerea operativă 
revine unui angajat care dispune do 
un aparat tehnic și administrativ 
restrîns.

Dată fiind eficiența economică ’ .Ir-, 
cată a asociațiilor, posibilitatea , de 
a se rezolva problemele producți1 -f-Și 
desfacerii produselor a făcut ci pe 
baza experienței acumulate să se di
versifice și să se extindă aceste-for
me de asociere Tov. Ion Iuga, pre
ședintele Uniunii județene Constanța 
a cooperativelor agricole, a precizat 
că se urmărește crearea unor aso
ciații intercooperatiste pentru orga
nizarea de complexe de creșterea 
scroafelor, de îngrășarea porcilor, 
complexe de păsări, centre pentru 
prelucrarea laptelui.

In proiectul de Directive pentru 
cel de-al X-lea Congres al Partidu
lui se prevede că în viitorul cincinal 
se vor intensifica acțiunile și activi
tățile intercooperatiste în direcția 
realizării unor lucrări de îmbunătă
țiri funciare, organizării de îngrășă-. 
torii de animale, de magazine pentru 
desfacerea produselor și altele. Sînt 
acțiuni de mare însemnătate pentru 
activitatea fiecărei cooperative agri
cole,, în interesul bunei aprovizionări 
a populației cu produse agroalimen- 
tare. Apariția și dezvoltarea rela
țiilor de producție intercooperatiste, 
activitate susținută de către Uniu
nea Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, consolidează 
relațiile interne de producție din ca
drul cooperativelor asociate, permi- 
țind fiecăreia să-și dezvolte mai ra
pid forțele de producție. De aceea, 
aceste activități trebuie să se bucure 
de sprijinul organelor locale de par
tid și de stat, iar uniunile coopera
tiste să se îngrijească de extinderea 
și perfecționarea lor.

hotărît însă ca beneficiul reali- 
să fie folosit în întregime pen-L 
lărgirea producției. în acest scop 
fost făcute investiții de 1 850 000
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în dezbatere
TEZELE

SI PROIECTUL
9____________________ __________ __

DE DIRECTIVE

Conferințe ale organizațiilor 
de partid

y

Aprobare unanimă 
programului elaborat de partid

mice elaborate, pentru respectarea 
termenului de dare în exploatare 
a noilor obiective și realizarea efi
cienței pe care economia națională 
o așteaptă de la aceste capacități 
și întreprinderi industriale.

Cu interes a fost ascultată și 
Intervenția tov. Ion Bucur, vice
președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, care a evidențiat 
realismul și justețea prevederilor 
proiectului de Directive și s-a re
ferit la necesitatea îmbunătățirii 
planificării, •• a aprovizionării tehni- 
co-materiale, a mobilității produc
ției. Tov Ștefan Medregan, secretar 
al comitetului de partid din Mi
nisterul Industriei Alimentare, care 
a relevat direcțiile de dezvoltare 
a • acestei ramuri producătoare de 
bunuri de consum, necesitatea în
lăturării provizoratelor și a lipsei 
de răspundere în finalizarea fondu
rilor de investiții alocate de către 
stat. „în viitorul cincinal, a precizat 
vorbitorul, industria alimentară va 
dispune de tot atîtea investiții cît 
în perioada 1950—1968. Deci, răs
punderea conducerii ministerului, a 
tuturor factorilor cu responsabili
tăți în acest domeniu trebuie să 
fie maximă, fiindcă nu mai pot fi 
tolerate îngustimea sortimentelor 
și pierderile — atît la producția in
ternă, cît și la export".

Potențele științei românești au 
fost pe larg reliefate în cuvîntul 
membrului corespondent al Acade
miei, Florin Ciorăscu, secretarul 
comitetului de partid de la prima 
noastră instituție științifică a țării. 
„Noi, a spus vorbitorul, înțelegem 
bine de ce Tezele și proiectul de 
Directive se bucură de o puternică 
adeziune în rîndul comuniștilor, al 
întregului popor. Ele duc mai de
parte prevederile Congresului a) 
IX-lea al partidului și ale Confe
rinței Naționale, au un riguros ca

racter științific și realist, sînt mo
bilizatoare și exprimă gîndurile și 
năzuințele unui întreg popor. Cer
cetătorii de Ia Academie sînt pre
gătiți să ia pe umerii lor și să con
tribuie la realizarea unora din pro
gramele prioritare stabilite de docu
mentele pe care le dezbatem — și 
sînt ferm hotărîți să muncească în 
scopul aplicării grabnice a cerce
tării științifice în producție, co
laborării cu cercetătorii din depar
tamente și ministere, aprofundării 
cercetării fundamentale. Solicităm 
deschis să fim folosiți la maximum, 
să fim cît mai utili poporului, pa
triei".

însemnătatea prevederilor din 
Teze referitoare la creația artistică 
a fost relevată în luarea de cuvînt 
a tov. Ioanichie Olteanu, secretar al 
organizației de partid a Uniunii 
Scriitorilor, care a spus : „Operele 
pe care le creăm trebuie să meargă 
la inima și la creierul cititorilor. 
Noi nu scriem pentru niște grupuri 
restrînse — așa-zise elevate — și nu . 
trebuie să privim viața tumultuoa
să a patriei dintr-un „turn de fil
deș" Dezbaterea documentelor la 
Uniunea Scriitorilor a relevat cît de 
mult s-au întipărit îh munca noas
tră învățămintele adunării generale 
din noiembrie anul trecut, învăță
mintele date atunci de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în întîmpinarea 
Congresului al X-lea al partidului, 
aproape toți scriitorii vor avea în- 
tîlniri cu cititorii, cu opinia publică. 
Legătura cu poporul, cu partidul, 
cu țara — iată ce trebuie să stea 
pe primul plan al vieții și activi
tății scriitorilor, dacă vrem să 
creăm opere de artă durabile, dem
ne de timpul pe care îl trăim". Re
gizorul de film David Reu a insis
tat asupra creșterii eficienței socia
le a creației artistice, asupra nece
sității de a oglindi viața în mod 
realist, de a elabora opere anga-

jante, legate de popor, expresie 
fidelă a politicii partidului nostru. 
Iar actorul EmanoiI Petruț, secreta
rul organizației de partid de la Tea
trul Național, a pledat pentru rea
lizarea unor creații teatrale veridi
ce, de înaltă valoare etică și so
cială, care să slujească politica par
tidului, să răspundă aspirațiilor to
porului nostru, puternic angajat în 
opera de construire a socialismu
lui, de făurire a progresului multi
lateral.

în încheierea dezbaterilor a vor
bit tov. Dan Marțian, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., care a relevat că în etapa 
actuală a construcției socialiste spo
rește continuu rolul partidului în 
conducerea societății, ceea ce impli
că perfecționarea activității, a sti
lului și metodelor de muncă a tutu
ror organelor și organizațiilor de 
partid.

Delegații la conferință au adoptat 
în unanimitate, într-o atmosferă 
de entuziasm și însuflețire, o tele
gramă adresată Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune printre 
altele : „Asigurăm conducerea de 
partid și de stat, pe dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că Tezele și proiectul de Directive 
exprimă gindurile celor aproape 
25 000 de comuniști ai sectorului I, 
ale tuturor oamenilor muncii, că 
partidul are in noi slujitori devo
tați, convinși de justețea, realismul 
și caracterul profund patriotic al 
politicii partidului și statului. Aces
te documente programatice, de 
inaltă principialitate și valoare teo
retică și practică, ne unesc mai 
strîns in jurul partidului, al condu
cerii sale înțelepte, ne mobilizează 
să realizăm sarcinile stabilite, în 
folosul țării, al națiunii noastre so
cialiste".

Petre NEDELCU

Angajamen-

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din sectorul I al Municipiului Bucu
rești au primit cu deosebită satis
facție și mîndrie patriotică docu
mentele pentru Congresul al X-lea 
al P.C.R. Această concluzie s-a 
desprins pregnant din lucrările 
Conferinței extraordinare a orga
nizației de partid a sectorului I, 
care a avut loc zilele trecute. Luă
rile de cuvînt, propunerile formu
late — care se adaugă celor a- 
proape 1 300 propuneri făcute în a- 
dunările generale extraordinare ale 
organizațiilor de partid din sector 
— atestă participarea plenară a 
comuniștilor, a maselor largi de 
cetățeni la dezbaterea competentă 
a Tezelor Comitetului Central și 
a proiectului de Directive, faptul 
că aceste documente programatice, 
de însemnătate covîrșitoare în via
ța partidului, a întregului popor 
întrunesc adeziunea unanimă a oa
menilor muncii.

Deschizînd lucrările conferinței, 
tov. Gheorghe Ionescu, prim-secre- 
tar al Comitetului de partid al 
sectorului I, a subliniat continui
tatea și fermitatea politicii econo
mice a partidului, trăsăturile ei 
novatoare după Congresul al IX-lea, 
unitatea dintre politica internă și 
externă a statului nostru. Vorbito
rul a arătat că, în acest an, unită
țile industriale din sector vor rea
liza o producție globală mai mare 
cu 470 milioane lei decît cea obți
nută în 1966, că 80 la sută din spo
rul producției se obține pe seama 
creșterii productivității muncii. Vo
lumul beneficiilor suplimentare 
realizate în cei trei ani și jumătate 
din acest cincinal se ridică la peste 
300 milioane lei. Primul-secretar a 
insistat apoi asupra sarcinilor ce 
revin unităților economice, de cer
cetare și proiectare în vederea dez
voltării prioritare a unor ramuri in
dustriale, creșterii aportului insti
tutelor din sector la aplicarea cu
ceririlor științei în producție, asu

pra înfloririi creației artistice, a 
culturii și artei, tratării probleme
lor de ideologie, a creșterii rolu
lui partidului în viața economică, 
socială și culturală.

— Pentru dezvoltarea economiei 
naționale are o mare importanță 
programul nuclear național, a spus 
în cuvîntul său, acad. Horia Hu
lubei. El ne arată căile pentru a 
realiza, pînă în 1980, o putere e- 
nergetică instalată de 1 800—2 400 
MWe. Cele 18 departamente și u- 
nități centrale, care au lucrat la 
stabilirea' liniilor directoare ale a- 
cestui program, au prezentat con
ducerii partidului concluzii realis
te, pe deplin realizabile. Desigur, 
se cere adaptarea industriei noas
tre pentru a putea produce insta
lațiile respective, este nevoie de 
cadre de specialiști. Proiectul de

SECTORUL I
BUCUREȘTI

Directive are în vedere aceste sar
cini. Cît de eficientă este orientarea 
conducerii noastre de partid în a- 
cest domeniu se desprinde din fap
tul că folosirea de pînă acum a 
fizicii nucleare a adus statului ve
nituri de 25 ori mai mari decît 
fondurile investite.

Despre unele opțiuni ale politicii 
economice a partidului nostru în 
viitorul cincinal au vorbit și tov 
Vlad Petre, directorul Institutului 
de cercetări miniere, care a in
sistat asupra necesității de a dez
volta baza de materii prime a ță
rii și de a o valorifica superior, 
tov. Ion Geambașu, directorul u- 
zinei „Automatica" — întreprinde
re cu rol de prim ordin în dez
voltarea și diversificarea industriei 
electronice și a automaticii, care 
în anul viitor va realiza o pro

ducție de 2 ori mai mare decît pre
vederile inițiale ale planului cin
cinal pentru anul 1970.

Viu dezbătute au fost prevederile 
Tezelor și proiectului de Directive 
referitoare la creșterea competen
ței în conducerea și planificarea 
economiei naționale, la combaterea 
diletantismului. în acest domeniu, 
probleme abordate de tov. Ion Ni- 
culescu, directorul Centrului de 
perfecționare a pregătirii cadrelor 
de conducere din întreprinderi, de 
tov. Vasile Tărăboi, directorul In
stitutului central de documentare 
tehnică. Ambii vorbitori au subli
niat necesitatea creării unui sistem 
național de pregătire a cadrelor 
și a unui sistem național în dome
niul informaticii — propuneri care 
să fie luate în seamă la definitiva
rea proiectului de Directive. La 
rîndul său, tov. Mircea Podani, se
cretarul organizației de partid de 
la Comitetul de Stat al Apelor, în 
mod documentat și convingător, a 
propus inițierea unor măsuri în 
vederea protejării și folosirii oît 
mai judicioase a bazinelor hidro
energetice ale țării.

— Sarcinile noastre sînt clare, a 
apreciat tov. Ion Fătăceanu, direc
torul Institutului de proiectări 
pentru construcția de mașini. De 
pe acum, în, institut s-a definitivat 
documentația tehnico-economică 
privind mai multe unități indus
triale care vor fi construite în anii 
următori, în subramurile mașinilor- 
unelte și ale producției de utilaje 
complexe pentru beneficiarii in
terni și pentru export. Nu am dori, 
însă, ca aceste proiecte să mai fie 
„depersonificate" și amputate, prin 
filiera greoaie a avizărilor, a legis
lației atît de complicate — a spus 
vorbitorul. Tov. Ștefan Tal, secretar 
al comitetului de partid al între
prinderii de construcții speciale 
din industria construcțiilor de ma
șini, a susținut acest punct de ve
dere și a insistat ca și proiectanții 
să poarte răspunderea pentru cali
tatea documentației tehnico-econo-

Prefigurînd viitorul, comuniștii 
iși asumă sarcini cutezătoare

Situat pe meleaguri cu adînci re
zonanțe istorice, la poale de pă
duri frumoase, orașul Rădăuți din 
județul Suceava a parcurs. în anii 
socialismului, un drum de conti
nuă dezvoltare. A înflorit aici o 
prestigioasă industrie a lemnului, 
se prelucrează eficient alte resurse 
locale, viața social-culturală e mai 
dinamică. Aceste realizări și multe 
altele le-au rememorat comuniștii 
din Rădăuți cu prilejul conferin
ței extraordinare a organizației 
orășenești de partid, dezbătînd în- 
tr-un spirit de înaltă responsabi
litate politică și cetățenească Te
zele Comitetului Central și proiec
tul de Directive ale Congresului al 
X-lea al partidului.

— Studiind documentele pe care 
le dezbatem astăzi, am revăzut cu 
toții tabloul înnoitor al României 
socialiste, a spus tovarășul Gheor
ghe Cuciureanu, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid. Atît 
Tezele cît și proiectul de Directive 
sînt documente de o excepțională 
însemnătate pentru noua etapă de 
dezvoltare a tării. Ele pun si mai 
mult în evidență viziunea unitara 
și de largă perspectivă în care 
partidul nostru concepe întreaga 
evoluție viitoare a României. Ca 
rod al politicii partidului de indus
trializare a țării, orașul Rădăuți 
a devenit unul din importantele 
centre de prelucrare industrială a 
lemnului. Dar, după cum se știe, 
viitorul cincinal conferă producției 
de mobilă un loc de primă impor
tanță în cadrul acțiunii de valori
ficare superioară a masei lem
noase. Ca oraș cu tradiție în fa
bricarea mobilei, avem înalta în
datorire de a îmbunătăți mereu 
calitatea acestui produs atît de so
licitat.

— Adeziunea pe care mi-o ex
prim față de documentele pe care 
le dezbatem astăzi, a spus tehni
cianul Dimitrie Ursan, o însoțesc 
de angajamentul constructorilor

rădăuțepi de a ne intensifica stră
daniile ca, așa cum se arată în 
proiectul de Directive să realizăm 
construcții ieftine și trainice De 
aceea, ne vom îndrepta cu consec
vență atenția spre organizarea mai 
judicioasă a locurilor de muncă, 
folosirea unor înlocuitori de mate
riale și îmbunătățirea calității lu
crărilor de finisaj.

Abordînd însemnătatea deosebită 
a prevederii din proiectul de Di
rective potrivit căreia eficiența

RĂDĂUȚI

economică trebuie să stea la baza 
întregii activități productive, mai 
multi participanți la dezbateri, 
printre care Vasile Chidovăț. di
rectorul IPROFIL, ing Dumitru 
Partenie, de la IMIL, Vasile Mi- 
hoc, directorul fabricii de spirt, și 
alții au reliefat preocupările coti
diene și de viitor ale colectivelor 
în care lucrează, pentru gospodări
rea judicioasă a materiilor prime, 
aprovizionarea ritmică a locurilor 
de muncă, folosirea cu randament 
sporit a capacitălilor de producție 
și a timpului de lucru, reducerea 
stocurilor supranormative etc

—- Aș dori să exprim satisfacția 
și bucuria cu care cadrele medicale 
din localitate au primit Tezele 
C.C. al P.C.R. și proiectul de Di
rective. a arătat doctorul G’ 'orghe 
Cristea. Locul important pe care-1 
ocupă în proiectul de Directive 
problema apărării sănătății între
gului popor dovedește din plin că 
pentru partidul nostru nu există 
preocupare mai înaltă decît feri
cirea omului. în ltimina sarcinilor 
ce decurg de aici pentru noi ca

drele medicale, socotesc că va tre
bui să ne îndreptăm eforturile spre 
folosirea mai bună a bazei mate
riale bogate de care dispunem, sa 
intensificăm acțiunile noastre pro
filactice, să acordăm o atentie spo
rită diagnosticelor, să prețuim 
timpul cetățeanului prin grijă și 
solicitudine.

Generalizarea învățămîntului de 
10 ani, ca un act de cultură de 
mare valoare pentru țara noastră, 
a prilejuit de asemenea ampie dis
cuții în cadrul Conferinței orga
nizației orășenești de partid Ră
dăuți. „Tezele și proiectul de Di
rective dau un răspuns strălucit 
asupra modului cum va fi mate-' 
riaiizat în viitor acest deziderat 
major al școlii românești, spunea 
profesorul Petru Băjenaru. Ca edu
catori. avem o mare responsabi
litate șocială în domeniul creșterii 
și educării tinerei generații. în ce 
ne privește, vom face totul pentru 
ca procesul instructiv educativ din 
școli să capete, așa cum se subli
niază în proiectul de Directive, 
proporții mar largi și un conținu/ 
nou, să fixăm în caracterele tine
rilor acele trăsături etice pe care 
partidul le cultivă cu atîta grijă 
în conștiința fiecărui om al mun
cii".

Din această fructuoasă confrun
tare de idei, care a imprimat con
ferinței uri pronunțat caracter de 
lucru,, s-a desprins, ca un fir roșu, 
hotărîrea comuniștilor și a tuturor 
oamenilor muncii din orașul Ră
dăuți de a înfăptui în mod neabă
tut politica partidului. Ca un obiec
tiv de imediată acțiune, conferința 
a hotărît îmbunătățirea angaja
mentelor asumate în cadrul între
cerii socialiste, astfel îneît orașul 
Rădăuți să întîmpine cei de-al 
X-lea Congres al P.C.R. cu rezul
tate remarcabile.

Ion MANEA
corespondentul. „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
mulul, a preocupării constante de a 
se asigura perfecționarea continuă a 
activității statului, exercitarea, tot 
mai eficientă a atribuțiilor lui., A- 
cestui scop îi răspund măsurile ini
țiate în perioada dintre Congresul al 
IX-lea și Congresul al X-lea al 
P.C.R., privind îmbunătățirea activi
tății și creșterea rolului tuturor or
ganelor de stat.

După cum se știe, prin compo
nența și funcțiile sale, organul su
prem al puterii de stat — Marea 
Adunare Națională — se caracteri
zează printr-un conținut profund de
mocratic. Introducerea sistemului 
sesiunilor deschise, de. lungă du
rată, dezvoltarea în continuare, a ac
tivității comisiilor ei permanente în 
munca de pregătire a proiectelor de 
legi și în controlul activității de în
făptuire a legilor, creșterea rolului 
deputaților, dreptul lor de a inter
pela miniștrii și obligația acestora 
de a răspunde documentat ețc. dau 
up-.-<țonținut mai bogat Marii Adu
nări în conducerea vieții de stat, 
conferindu-i atribute noi. Este con
cludent în acest sens că în ultimii 
ani n!-a existat nici un act angajînd 
responsabilitatea statului care să nu 
fi fost precedat de largi discuții pu
blice, ;care să nu fi fost analizat și le
giferat de forul reprezentanților a- 
leși ai poporului, de Marea Adunare 
Națională.

In același context de perfecționare 
se înscrie, și actuala sferă de atri
buții crescute ale Consiliului de Stat. 
Așa cum s-a subliniat la Conferința 
Națională a partidului, în conformi
tate cu Constituția țării, Consiliul 
de Stat este împuternicit să exercite 
un control mai activ asupra aplicării 
legilor, activității organelor centrale 
ale administrației de stat, Procura
turii și Tribunalului Suprem, a 
hotărîrilor organelor locale de 
stat. Alegerea secretarului generai 
al Comitetului Central al partidului 
în funcția de președinte al Consiliu
lui de Stat este de natură să asigure 
afirmarea deplină a rolului conducă
tor al partidului în întreaga activi
tate socială și de stat, reprezentarea 
la nivelul cel mai înalt a partidului 
și statului nostru în relațiile inter
naționale. Funcțiile sporite ce-i re
vin Consiliului de Stat pot fi mai 
bine îndeplinite și datorită faptului 
că însăși componența sa este acum 
substanțial lărgită.

Conducerea partidului nostru a 
asigurat, de asemenea, un rol cres
cut Consiliului de Miniștri — ca or
gan suprem al administrației de stat, 
îmbunătățirile privind structura și 
funcționarea acestuia, cuprinse în

noua lege de organizare a Consiliu
lui de Miniștri, se află în strînsă le
gătură cu perfecționările ce se aduc 
modului de organizare și funcțio
nare a aparatului de stat în ansam
blul său. Acționînd ca un organ co
lectiv, Consiliul de Miniștri, în în
tregul său, și fiecare ministru în 
parte sînt răspunzători în fața Marii 
Adunări Naționale și în fața Consi
liului de Stat (în intervalul dintre 
sesiuni) atît pentru propria activi
tate, cît și pentru activitatea Consi
liului în ansamblul lui Degrevat de 
anumite sarcini curente, el se poate 
ocupa acum în mai mare măsură de 
studierea problemelor de perspec
tivă în dezvoltarea economică și so
cială a țării, de întărirea controlului 
asupra activității ministerelor și ce

statului nostru socialist este semni
ficativ ilustrat și de noua organizare 
administrativ-teritorială, de legea 
recent adoptată cu privire la organi
zarea și funcționarea consiliilor popu- 
lare. Ele au condus la înlăturarea 
unor verigi intermediare, la apro
pierea conducerii centrale de stat de 
organele locale, la sporirea conside
rabilă a atribuțiilor organelor locale 
ale puterii în dezvoltarea economică 
și social-culturală a județelor, ora
șelor și comunelor, în soluționarea 
cerințelor populației, pe baza intro
ducerii principiului autonomiei func
ționale a consiliilor populare. Aceas
tă măsură marchează un pas impor
tant pe linia adaptării centralismu
lui democratic la nivelul ,și cerințele 
actualei etape ale evoluției sociale.

salariaților. Tezele Comitetului Cen
tral al P.C.R subliniază sarcinile și 
competențele sporite ce revin uniu
nilor cooperativelor agricole de pro
ducție, organizațiilor U.T.C., uniuni
lor de creație, consiliilor oamenilor 
muncii maghiari, germani, sirbi, u- 
craineni ș.a. Semnificativ, pe plan 
politic și social, este și faptul că 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, pre
ședintele U.N C.A.P. și primul se
cretar al C.C. al U.T.C. fac parte de 
drepf din Consiliul de Miniștri.

Exercitîndu-și tot mai complex în 
ultimii ani și funcția cultural-educa- 
tivă, statul nostru socialist are un 
rol tot mai important în satisfacerea 
cerințelor culturale ale maselor. Pen
tru sporirea acestui rol. Tezele în

STATUL SOCIALIST
lorlalte organe ale administrației de 
stat.

Ilustrînd creșterea deosebită a 
funcției sale economico-organizato- 
rice, statul nostru socialist a acordat 
și acordă în continuare o atenție de
osebită perfecționării, conducerii și 
planificării economiei naționale. 
Prin crearea Consiliului Economic, 
ca organ de partid și de stat, se a- 
sigură posibilitatea înfăptuirii unui 
control- permanent, la nivelul con
ducerii partidului și statului, asupra 
desfășurării și realizării politicii e- 
conomice pe ansamblul economiei, 
pe ramuri și sectoare, lichidîndu-se 
astfel paralelismul existent înainte 
de Conferința Națională între activi
tatea de stat și de partid în acest 
domeniu. în același timp, în întreaga 
economie națională își găsesc statua
re principii de o excepțională însem
nătate pentru accelerarea dezvoltării 
economice cum sînt : munca colec
tivă în toate organele de conducere, 
gestiunea economică proprie, înlă
turarea fenomenelor de centralism 
excesiv, îmbinarea mai judicioasă a 
conducerii centralizate a economiei, 
în ansamblul ei, cu creșterea auto
nomiei întreprinderilor și organiza
țiilor economice etc. Se realizează, 
astfel, cadrul necesar pentru ridica
rea calitativă a competenței și ni
velului conducerii, pentru optimi
zarea deciziilor și prevenirea elemen
telor de subiectivism.

Procesul perfecționării activității

„Continuîndu-se linia stabilită de Con
gresul al IX-lea și Conferința Națio
nală, se va urmări — se subliniază 
în Teze — și in viitor perfecționarea 
întregii activități a statului, crește
rea atribuțiilor și competenței orga
nelor de stat, îmbinarea armonioa
să a conducerii centrale cu autono
mia largă a organelor locale, infăp- 
tuindu-se cu consecvență centralis
mul democratic — principiu de bază 
al organizării și funcționării statului 
nostru socialist".

Pe măsură ce înaintăm pe calea 
construcției socialiste și se • dezvoltă 
conștiința socialistă a maselor se 
realizează în țara noastră dezidera
tul politic formulat încă de Lenin 
ca treburile de stat să fie rezolvate 
în tot mai mare măsură de poporul 
însuși, ca ele să devină o problemă 
a obștei sociale.

Este limpede pentru oricine că, în 
ultimul timp, se face la noi tot mai 
mult în această direcție Organiza
țiile de masă și obștești capătă în 
țara noastră un rol tot mai însem
nat în înfăptuirea programului de 
desăvîrșire a construcției socialiste, 
în întreaga viață social-politică a 
țării Sindicatelor le revin atribuții 
mai largi în mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea planului de 
dezvoltare a economiei naționale, în 
perfecționarea și respectarea legis 
lației muncii. în aplicarea concretă 
a măsurilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață ale

scriu noi sarcini pe linia organizării 
și îndrumării, la parametri superiori, 
a învățămîntului, științei, instituții
lor de cultură și artă în scopul ri
dicării nivelului de cultură al întregii 
societăți

Dezvoltîndu-se în indisolubilă le
gătură cu funcțiile interne, funcțiile 
externe ale statului nostru socialist 
asigură înfăptuirea politicii interna
ționale a partidului nostru pătrunsă 
de înalta grijă și responsabilitate a- 
tît față de interesele națiunii tomâ- 
ne, cît ți față de interesele gene
rale ale socialismului și păcii în 
lume în acest șens, în Teze se a- 
rată că activitatea pe plan inter
național a Partidului Comunist Ro
mân va avea și în viitor ca obiectiv 
esențial asigurarea condițiilor exter
ne pentru desfășurarea nestingherită 
a operei pașnice de construcție so
cialistă îh patria noastră, dezvoltarea 
și întărirea relațiilor politice și e- 
conomice cu toate țările socialiste, 
creșterea aportului la întărirea uni
tății mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, solidaritatea cu 
toate forțele progresiste, antiimpe- 
rialiste, cu toate țările iubitoare de 
pace, în lupta pentru crearea unui 
climat internațional de securitate, 
cooperare și încredere între po
poare.

In Teze se subliniază că „Repu
blica Socialistă România va promo
va în continuare o politică externă

în centrul căreia se situează în mod 
statornic prietenia frățească, alianța 
și colaborarea multilaterală cu toate 
țările socialiste". Totodată, țara noas
tră „dezvoltă relații cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor social- 
politică. pe baza respectului indepen
denței și suveranității naționale, a 
principiilor neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc. Așezarea rela
țiilor dintre toate statele pe teme
lia acestor principii care se afirmă 
tot mai mult în viața internațională 
a devenit o necesitate obiectivă a e- 
voluției lumii contemporane, o con
diție a păcii și securității". Statul 
nostru este dator — se subliniază în 
Teze — să asigure în continuare în
tărirea capacității de apărare a ță
rii, pregătirea militară și politică co
respunzătoare a forțelor noastre ar
mate care, dezvoltînd colaborarea cu 
armatele țărilor membre ale Trata
tului de la Varșovia, ale. tuturor sta
telor socialiste, trebuie să fie gata 
în permanență să dea riposta cuve
nită oricărui atac imperialist la a- 
dresa suveranității și integrității te
ritoriale a țării noastre.

O caracteristică fundamentală a e- 
voluției statului nostru este conjuga
rea eforturilor pentru întărirea lui 
cu întărirea legalității socialiste. Te
zele promovează în continuare poli
tica stăruitoare a partidului nostru 
— în realizarea căreia Congresul al 
IX-lea a deschis, de asemenea, un 
capitol nou — de așezare a func
ționării întregului edificiu social pe 
temelia legii, de respectare a nor
melor și regulilor de conviețuire so
cială, atît de către organele de stat 
și obștești, cît și de fiecare cetățean 
în parte. Căci democrația socialistă 
este incompatibilă cu încălcarea le
gii. In această lumină trebuie să a- 
preciem cerința ca nimeni, indife
rent de funcție, și niciodată să nu 
mai poată lua măsuri abuzive, ne
pedepsit de lege, pentru ca .în toate 
domeniile de activitate — economi
că, politică, social-culturală. etc. — 
să se instaureze trainic și definitiv 
legalitatea. O semnificație deosebită 
prezintă în acest sens adoptarea u- 
nor acte normative de bază, cum 
este Codul Penal, legiferările privind 
organizarea judecătorească, organi
zarea și funcționarea Procuraturii 
Republicii Socialiste România etc, 
ridicarea rolului dreptului in dez
voltarea societății noastre, în garan
tarea libertăților constituționale. „O 
deosebită atenție se va acorda 
în continuare - se arată în Teze — 
întăririi legalității socialiste, respec
tării neabătute a legilor atît de că

tre organele de stat și obștești, cît 
și de către tiecare cetățean — a- 
ceasta fiind o condiție fundamentală 
a întăririi statului, a cimentării le
găturilor sale cu masele poporului".

La adîncirea democrației socialiste 
contribuie in mod substanțial pro
movarea consecventă de către partid 
a principiilor de dreptate și echitate 
socială. Politica partidului nostru 
tinde • să fructifice plenar valențele 
democratismului orînduirii noastre de 
stat, care proclamă și realizează o- 
mul ca valoare supremă in societa
te : înlăturarea inegalității între oa
meni, întemeiată pe deosebiri de 
clasă, înfăptuirea egalității bazate pe 
merite, repartiția produsului social 
pe temeiul unicului criteriu just și 
echitabil — acela al cantității, ca
lității și responsabilității sociale a 
muncii.

în spiritul echității sociale pro
movat de partid acționează noua 
lege privind controlul provenienței 
unor bunuri ale persoanelor fizice, 
care nu au fost dobîndite în mod 
licit, ca și alte legi. Pentru că de
mocrația nu este nicidecum Identi
că cu dreptul cuiva de a nu se con
forma legilor țării, de a atenta la 
avutul obștesc sau personal, de a 
se comporta în mod nepermis în so
cietate

în cadrul aceluiași proces amplu, 
multilateral și profund se înscrie și 
grija pentru perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă ale organe
lor de stat. Partidul nostru militea
ză hotărît împotriva fenomenelor de 
formalism și birocratism din activi
tatea lor, pentru creșterea operati
vității și răspunderii aparatului de 
stat în rezolvarea în timp legal a 
cererilor, sesizărilor și propunerilor 
cetățenilor, slujirea promptă și con
știincioasă a intereselor maselor 
largi de oameni ai muncii. în con
cepția partidului nostru întărirea 
statului socialist este incompatibilă 
cu practica metodelor administrati
ve, birocratice de conducere — ci, 
dimpotrivă, își găsește expresie de
plină în intensificarea acțiunii de a- 
tragere a maselor la viața politică- 
obștească, în activizarea politică a 
fiecărui cetățean.

Promovînd spiritul înnoitor, adînc 
democratic în perfecționarea între
gii noastre vieți sociale în anii ur
mători. Tezele C.C. al P.C.R. pen
tru Congresul al X-lea al partidului 
oferă juriștilor, cadrelor din apara
tul de stat, tuturor cetățenilor țării 
prilejul de a acționa în direcția în
tăririi statului, contribuind astfel la 
înflorirea multilaterală a patriei 
noastre socialiste.

materializat
® întreprinderile din 
Capitală au produs 
peste plan însemnate 
cantități de oțel, lamina
te, mașini și utilaje, 
anvelope, televizoare 
® în industria județului 
Iași au fost îndeplinite 
angajamentele econo
mice pe întregul an 
® Unitățile industriale 
din județul Prahova 
au realizat peste preve
deri o producție globală 
în valoare de 180 mili
oane lei ® Premiere in
dustriale pe șantierul 
Combinatului chimic 

Craiova
In întrecerea care se desfă

șoară în cinstea Congresului ai 
X-lea al partidului și a celei 
de-a XXV-a aniversări a elibe
rării patriei, oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul țării înscriu 
zi de zi noi succese și fapte de 
muncă.

Planul producției globale 
pe ansamblul industriei Ca
pitalei a fost realizat, în 
primul semestru al anului, 
în proporție de 101 la sută, 
iar cel al producției marfă vîn- 
dută și încasată de 100,8 la sută. 
Volumul producției obținute este 
cu 9,1 la sută mai mare decît cel 
din primul semestru al anului 
trecut. Au fost realizate peste 
plan 824 tone de oțel, 714 tone de 
laminate finite, 1 100 tone ma
șini și utilaje pentru industria 
metalurgică, 1 345 tone de țevi 
din oțel, 1 764 băi din fontă e- 
mailată, 14 800 bucăți anvelope, 
670 televizoare, confecții textile 
în valoare de 32,3 milioane lei, 
448 tone ulei comestibil, 176 tone 
conserve de legume și alte pro
duse.

întreprinderile industriale 
din județul Iași și-au îndeplinit 
integra] angajamentele luate 
de Conferința organizației ju
dețene de partid pe anul 1969 
în primul semestru, ele au rea
lizat o producție globală indus
trială mai mare cu 146 milioane 
lei față de plan și au livrat 
peste prevederi 391 tone țevi 
sudate din oțel, 190 tone profile 
îndoite, 1 653 tone fibre polieste- 
rice, 640 tone metanol, 127 000 
mp țesături, 76 000 bucăți trico
taje, 1 095 tone ulei comestibil și 
alte produse. în același timp, 
planul producției marfă vîndu- 
tă și încasată a fost depășit cu 
2,6 la sută, iar la export s-au 
livrat suplimentar produse în 
valoare de 40,2 milioane lei

Bilanțul încheiat sîmbătăt la 
Direcția de statistică — Prahova 
consemnează că producția indus
trială a județului a fost depăși
tă — în prima jumătate a anului 
— cu peste 180 milioane lei. In 
comparație cu aceeași perioadă 
a anului trecut, realizările sînt 
mai mari cu 11 la sută, iar la 
export cu 13 la sută. Sporul de 
producție — țiței extras, produse 
petrolifere și chimice, cărbune 
energetic, țesături — a fost obți
nut pe calea creșterii producti
vității muncii și organizării ști
ințifice a producției. în această 
perioadă colectivele întreprinde
rilor prahovene au acordat o 
deosebită atenție diversificării 
sortimentelor și ridicării calității 
produselor. Au fost asimilate 
pentru producția industrială in
stalații și agregate aferente fo
rajului sondelor adînci, peste 20 
de noi tipuri de uleiuri minera
le, benzine cu cifră octanică ri
dicată, precum și diverse pro
duse chimice și petrochimice.

Succesele Înregistrate pînă a- 
cum de indus'tria județului Pra
hova au creat premisele ca pînă 
la 1 august să. se realizeze inte
gral angajamentul luat în în
tîmpinarea Congresului partidu
lui și a aniversării eliberării ță
rii, adică să se obțină o produc
ție suplimentară în valoare de 
200 milioane lei.

Din Craiova ni s-a transmis 
că pe platforma combinatului 
chimic din localitate se anunță 
noi premiere industriale Două 
unități — fabricile de acid azo
tic și amoniac, proiectate pen
tru 308 000 tone și respectiv 
240 000 tone — se află în probe 
tehnologice, iar la fabricile de 
uree și azotat de amoniu, unde 
urmează să se obțină anual cîte 
300 000 tone produse finite, se fac 
ultimele pregătiri în același 
scop Prin punerea în funcțiune 
a acestor noi unități, producția 
combinatului craiovean urmează 
să ajungă la 1 000 000 tone îngră
șăminte anual.

Și acum o știre care anunță 
noi succese ale cadrelor de mun
citori, tehnicieni și ingineri din 
construcția de mașini în diversi
ficarea produselor și ridicarea 
nivelului lor calitativ ; Colecti
vul Uzinei de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște a introdus în fa
bricația de serie instalația S. G. 
150 — destinată cercetărilor geo
logice. Cu ajutorul ei se poate 
fora pînă la 150 metri aaîncime, 
în diferite condiții de șantier și 
de climă Instalația a fost con
cepută de Institutul de proiectări 
pentru construcția de utilaje pe
troliere din București.

In întîmpinarea Congresului 
partidului și a celei de-a 25-a a- 
niversări a eliberării țării, co
lectivul uzinei pregătește pune
rea în fabricație a unor noi ti
puri de instalații pentru forajul 
structura] și de intervenție la 
sonde
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formațiilor muzical-core- 
amatori a prilejuit, în fa-

Rodica 
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muzică

initiative, 
sînt mo- 
cu carac-
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un fel 
de or-

ca și multi alții, ne con- 
și pe acest tărîm există 
inepuizabil de talente în
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CINEMA TOGRAFUL
IN ACTUALITATE

NOTE FALSE
■ Printre uriașele piese ce 
' se construiesc în uzina din

Reșița pentru șantierul hi
droenergetic de la Porțile 
de Fier, printre motoarele 
de locomotivă Diesel ce 
ne vor călători în vacanțe 
la Mamaia, încerc — lu- 
crînd cu o mică echipă de 
filmare — fiorul unei mo
deste și legitime 
Sper să răzbată pe bandă 
zimțată 
metri schimbările ce se pe
trec sub ochii noștri, bucu
ria creației, a prefacerilor 
de tot felul, sentimentul 
împlinirii timpului prin noi. 
E pentru prima oară cînd 
zăbovesc mai mult timp în 
uzina din Reșița și, căutînd 
în arhiva orașului docu
mente fotografice din trecu
tul ei, mi-aminteam de eroi 
din poveștile poporului 
care „creșteau într-o zi cît 
alții în zece ani", rămînînd 
veșnic tineri ; atît de uimi
tor arată astăzi schimbat a- 
cest colos al socialismului, 
încerc chiar o mîndrie sim
plă pentru comparațiile 
care-i măgulesc pe contem
poranii mei și la care m-aș 
vrea părtaș cu acoperire.

Am deprins emoția, am 
încercat s-o și construiesc 
împărtășind-o, și am dorit 
foarte mult s-o pot comu
nica. Cred că doar așa mă 
justific, și dacă uneori am 
făcut-o poate, mai bine, iar 
alteori sigur mai puțin, în
totdeauna am legat rostul 
meu de constructor de ima
gini de posibilitatea comu
nicării acestora. Am de
prins emoția și m-am stră
duit s-o deslușesc și să mi-o 
rețin cu discreție artistică, 
dar aici la Reșița e foarte 
greu să rămîi la deprinderi 
studiate cu grijă. Pentru că 
totul există la o tensiune 
superioară, reținerea noas
tră premeditată e înfrîntă 
la tot pasul cu grijă pentru 
artă. Ei bine, în împrejura
rea sfielii noastre, ne-am 
întîlnit cu interesul munci
torilor pentru noi și munca 
ce-o facem. Filmul la care 
lucrez 
panou 
indici 
de turbine și hidroagrega- 
te ; e de pe acum un pro
dus pe care-1 pretind mun
citorii de aici, îl doresc, îl 
așteaptă. Discuțiile se în- 
jgheabă pe lîngă strunguri 
și cuptoare electrice, rela
tăm în secvențe intenții și 
neliniști, ne cunoaștem de 
fapt. Un maistru de la tur
nătoria de precizie, aflînd 
că filmul e color, mi-a pro
pus un răsărit de soare din- 
tr-un unghi din uzină știut 
de el, descoperit cîndva la 
ieșirea dintr-un schimb de 
noapte. Oamenii își amin
tesc filmele noastre (nu toa
te), îi interesează soarta ci
nematografiei românești, 
ne prețuiesc și ne așteaptă, 
ne tot așteaptă cu o încre
dere și dragoste care mi-au 
amintit de datoriile filmului 
nostru. Aici, împreună cu 
muncitorii din Reșița nouă, 
am citit Tezele pentru Con
gresul al X-Iea al Partidu
lui Comunist Român și am 
reluat de cîteva ori frag-

mentul referitor la prețui
rea de care se bucură arta 
la noi în țară, prețuire pe 
care toți cei care lucrăm 
în acest domeniu 
tem foarte bine.

S-a reafirmat
vreme, pe bună dreptate, 
sensul artei, anume comu
nicarea cu publicul, larga 
audiență la spectatori pe 
care trebuie s-o prefigureze 
și s-o realizeze filmele 
noastre. Acest adevăr axio
matic al artei a fost pus 
naiv Ia încercare în dez
bateri uneori publice, de 
către filme pur și simplu 
proaste. Nu cred că viciul 
cinematografiei românești 
ar fi însușirea unor preten
ții de necomunicare cu ma- 
s.ele. Nici buna credin-

ță a cineastului talentat, 
trezit uneori singur în sala 
de spectacol la vizionarea 
propriei opere, nu i-a fost 
pusă vreodată la îndoială. 
Dar buna credință, bune
le intenții — singure — nu 
sînt suficiente în artă. Im
portant mi se pare dacă 
întrebările ce le ridicăm în 
opera de artă sînt și ale se
menilor noștri, reprezintă 
și frămîntările lor, și nU 
sînt doar niște înscenări de 
scheciuri intime.

In primul rînd, deci, ade
rența noastră la adevărata 
problematică, cunoașterea 
acesteia, verificarea ei prin 
noi. Opera de artă nu va 
avea permeabilitatea dorită 
dacă sondajul început nu e 
asigurat spre zăcămînt de 
studiul îndelung, înaintea 
încăpățînării și chiar a „bu
nei credințe". Trebuie să 
asigurăm posibilitatea întîl- 
nirii frămîntărilor timpului 
cu detectorul nostru intim 
de idei, și pentru asta voi 
alege mereu neliniștea con
structivă, în locul veghei 
calme, pasive. Mă intere
sează procesul de evoluție, 
spiritul înnoirilor omenești 
obținute uneori cu dificulta
tea formulării, cu chinul 
renunțării la vechi rezis
tențe și ticuri sufletești. 
Vocația filmului românesc, 
a artei în general, va 
trebui s-o aflăm în viitoa
rele noastre producții în 
conținut, împotriva experi
mentului în sine, pentru 
cîștigul înnoirilor cinema
tografice reale. Va trebui 
să cunoaștem tot mai bine 
oamenii care ne compun 
materialul de preț al dez
baterilor și să verificăm 
această cunoaștere. Faptul 
de viață trebuie ridicat în 
filmul românesc la nivelul 
conținutului pe care-1 ex-

primă și prezentat ca atare. 
Spectaculosul timpului pe 
care-1 trăim e adevărul, 
trăirea simplă și plenară, 
sentimentul împlinirii ome
nești. Cred că filmul nostru 
de actualitate va renaște în 
perspectiva prezentării a- 
cestui adevăr, pe care spec
tatorii noștri ni-1 pretind 
cu atîta dreptate.

E ciudat că încerc să-mi 
cristalizez niște gînduri des
pre filmele ce le voi face, 
într-un moment în care de 
fapt nu lucrez la nici un 
Iung-metraj. Totuși, nu pot 
să trec cu vederea niște re
țineri false, autodelimitări 
savant acoperite, pseudo- 
temeri ce ne inhibă și ne 
macină și ne fac să stăm 
deoparte, într-o bizară ex
pectativă. Instabilitatea dic
tată de permanente schim
bări’ în conducerea cinema
tografiei n-are cum să pri- 
ască unui climat construc
tiv, de autentică neliniște 
creatoare. Contextul în cara 
prefigurăm înnoirea cine
matografiei românești tre
buie să fie compus din co
muniunea efortului, a spiri
tului de lucru, cu ambianța 
creatoare, pătrunsă de în
credere reciprocă, sinceri
tate și schimb de opinii. 
Ne trebuie, cred, îndrăznea
la lucidității, nu teorii ciu
date despre curaj, o smul
gere decisă din inerții blîn- 
de și bune și convenabile, 
un mare efort de autodepă- 
șire.

O preocupare reală pen
tru tematica de actualitate; 
încă insuficient și uneori 
formal sprijinită, trebuie 
pretinsă cu pasiune. Filme 
mai multe, mai diverse, su
gestii mai interesante pen
tru producțiile ce se vor pe 
platou, intuite cu pricepere 
și profesionalism în deveni
rea lor pe ecran, de către 
cei ce se îngrijesc de cine
matograf, dar în primul 
rînd un proces de autoana
liză al creatorilor, un „punct 
și de la capăt" cum își e- 
nunța maturizarea un ta
lentat scriitor al nostru. în 
ultima vreme s-a renunțat 
la niște cîștiguri de atmos
feră de lucru în cinemato
grafia românească; la festi
valul de la Mamaia, la dis
cuții între creatori (ah, 
A.C.I.N.-ul !) Ia prezențe 
românești la festivaluri in
ternaționale și altele. Și re
vin asupra posibilităților 
cinecluburilor, insuficient 
cultivate și îngrijite, și pe 
care le consider (e o părere 
din păcate anacronică la 
noi) o posibilă și reală pe
pinieră de profesanți lega
lizați ai celei de-a șaptea 
arte.

E bine să avem mereu 
înainte obligativitatea artis
tului ; rostul artei, să ne a- 
mintim de legătura cu spec
tatorii, de nevoia de a-i cu
noaște mai bine — și aici 
la Reșița toate astea ți se 
oferă ca uri imperativ.

Pentru perpetuarea atît 
de lentului și inegalului 
progres al filmului româ
nesc nu avem scuze.

© Dragoste la Las Vegas
19 ; 21, BUCUREȘTI — 8,
• Comisarul X și banda
— 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,3 
DINAMO — 20,30.
0 Noaptea generalilor (a
14 ; 17 ; 20, GRĂDINA DO.
o Operațiunea Belgrad :
16,45 ; 18,45 ; 20,45.
O Aruncați banca In ae
16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAI
21, EXCELSIOR —

; 13,30 ;
18,45 ; 21
10,30.

© Singeroasa nuntă macedoneană :________ __
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30 
o Neîmblînzita Angelica : GRIVIȚA — 9—13,30 în conți 
nuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9,15—16,30 în continuare ;
18.30, la grădină — 20,30, GRADINA FESTIVAL — 20,30.
© La dolce vita : CENTRAL — 9,30 ; 13 ; 16,30 ;■ 20, FLO- 
REASCA — 9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30.
© „Armata Codobaturilor" din nou In luptă : LUMINA
— 9,15—1G,15 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
e 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 ; 18,00 ; 20,15, Ia 
grădină — 20,30. ,
0 Ziaristul : UNION — 18.
e Anul trecut la Marienbad : UNION — 15,30.
© Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea lui Joo Indianul ; 
program de filme documentare : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
O Pentru încă puțini dolari : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,1Ș ; 17,45 ; 20.
© Adio, Gringo : BUZEȘTI — 15,30, la grădină — 20,30, 
VIITORUL — 15,30 ; 18.
0 Căsătorie pripită ? : VIITORUL — 20,30.
0 Valea albinelor : BUZEȘTI — 18.
0 Tarzan, omul junglei : DACIA — 8,30—16,30 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,45, MOȘILOR — 15,30, Ia grădină — 20,15, 
MUNCA — 16 ; 18.

Lovitură puternică : MUNCA — 20.
Lady Macbeth din Siberia : MOȘILOR — 18.
Rio Bravo : UNIREA — 15 ; 18.
Ierburi amare : GRĂDINA UNIREA — 20,30.
Asasinatul s-a comis luni : LIRA — 15,30 ; 18, la gră

dină — 20,30.
0 Pe urmele șoimului : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
0 Becket : FERENTARI — 15,30 ; 19.
© Comedianțli : GIULEȘTI — 15,30 ; 19, RAHOVA — 15,30 ; 
19, la grădină — 20,30.
0 Vremuri minunate la Spessart : COTROCENI — 15,30. 
e încotro, omule ? (ambele serii) : COTROCENI — 18.
o A trăi pentru a trăi : VOLGA — 8,30—15,45 în conti
nuare ; 18 ; 20,30.
0 Străin în casă : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la grădină —
20.30.
o Prințul negru : MIORIȚA — 9—15,45 în continuare ; 
18 ; 20,30.
© In umbra coltului : POPULAR — 15,30 ; 18, PROGRESUL
— 15,30 ; 18, GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 20,30.
0 Falstaff : PROGRESUL — 20,30.

t r ©

19 ; 21. 
PUBLICA 
ADIONUL

10,30 ;

1,15 ; 13,30 ; 
are ; 18,15 ;
MELODIA 
9,30 ; 11,45; 

:ontinuare ;

LUCEAFĂRUL — 9

e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : D-ale carnavalului — 20,30.
O Ansamblul folcloric „Perlnita

C. I. Nottara") : Perinița mea
Teatrului

Cel de 
blican al 
grafice de 
zele desfășurate pînă în prezent, nu
meroase și felurite observații privind 
evoluția diverselor genuri artistice 
în stadiul actual. Printre altele, s-a 
apreciat din nou — atît în fazele 
de masă, cît și în faza județeană — 
larga popularitate de care se- bucură 
în toată tara muzica populară și 
ușoară în interpretarea soliștilor vo
cali. S-a constatat de asemenea că 
numărul acestora din urmă este din 
ce în ce mai mare, prezentîndu-se în 
fiecare județ zeci de soliști la fie
care centru de concurs. Această 
emulație nu poate fi decît îmbucu
rătoare. Iar dacă ținem seama că în 
spectacole au apărut interpreți de 
talent, creînd momente de artă au
tentică, fenomenul de care ne ocu
păm nu mai reprezintă doar o cifră 
apreciabilă ci un fapt de artă, pe 
care-1 consemnăm ca atare. Fără nici 
un fel de pretenții de ierarhizare, ci 
numai spre a ilustra această afirma
ție, vom aminti de soliștii de muzică 
populară Sofia Drăghici (corn. Că- 
preni — Dolj). Nicolae Negreț (Scăești 
— Gorj), Teodora Raiciu (Brăila) sau 
de Călin Vasile (Giurgiu), 
Vornica (Tg. Jiu), Adriana 
lescu (Brăila) — soliști de 
ușoară.

Aceștia, 
firmă că 
un filon, 
popor. Trebuie menționat însă că în 
spectacole s-au prezentat și soliști vo
cali — din păcate la un nivel nesa
tisfăcător. lipsiți de minimum de cu
noștințe în domeniul cîntului, al 
plasticii scenice, al culturii generale 
și de specialitate — care, toate Ia un 
loc, dau talentului nativ strălucire si 
profunzime. Producîndu-se frecvent 
în public, în săli întotdeauna arhi
pline, asemenea Soliști vocali, încă 
neformați, insuficient sau în mod 
greșit pregătiți, sărăcesc, aplatizează 
lucrările interpretate, difuzează mu
zica populară și ușoară în mod vul
garizator, fără sensibilitate, fără

țelegere. Nicăieri, ca. aici, scena nu 
e atît de ospitalieră cu diletantismul. 
Faptul poate avea, drept consecință 
ultimă, degradarea gustului public, 
acreditarea opiniei inexacte că este 
vorba de genuri „minore", simple 
pretexte de relaxare, și că. deci, pre
tențiile pot fi minime sau chiar pot 
să lipsească cu totul. De aici lipsa de 
discernămînt a sălii, care în mod 
frecvent acordă, cu același entuziasm, 
aplauze generoase și rechemări la 
rampă soliștilor vocali, fie că este 
vorba de talente remarcabile sau de 
elemente mediocre, lipsite de perso
nalitate artistică. Este limpede că în 
asemenea împrejurări relația inter- 
pret-spectator e falsă și momentul 
artistic, care trebuie să influențeze 
și să educe sala, nu se mai produce.

Ca să contribuie la formarea gus
tului public, la educarea muzicală a 
spectatorului, solistul de muzică

Reflecții pe marginea
Concursului
al artiștilor amatori

tv
8.30 — De strajă patriei.
9,00 — Matineu duminical pentru copii o La 

șase pași de o excursie — emlsiune- 
concurs. Participă echipele repre
zentative ale școlilor din județele , 
Ialomița și Maramureș o Șah ! ma
relui maestru (II) © Film serial : 
„Fiul mării".

10.30 — Ora satului
12,00 — Concert simfonic. Concertul în Si 

minor pentru violoncel șl orchestră 
de Dvorak.

12,45 — închiderea emisiunii de dimineață. 
17,00 — Realitatea ilustrată TV — emisiune- 

magazin.
18,10 — Roman-foileton. „Povestea unei fe

mei" (II).
19,00 — Cu Ansamblul artistic U.T.C. în țară 

și peste hotare.

19.30 — Telejurnalul de seară. Buletin me
teorologic.

19.45 — Reporta j-anchetă. Chemarea șantie
relor. Studenții la muncă patriotică.

20.15 — Seară de teatru T V. „Idioata" de
Marcel Achard. în românește de 
Erastla Sever. Regia : Letiția Popa.

22,25 — Telejurnalul de noapte. Buletin me
teorologic.

22,40 — Publicitate.
22.45 — Muzică ușoară românească.
23.15 — Telesport.
23.30 — închiderea emisiunii programului I.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,45 — Reportaj-anchetă.
20,15 — Tele-cinemateca umorului cu Char

ley Chase.
20.30 — Temă cu variațiunl. Mitul lui Orfeu.

Prezintă George Bălan. Recită Ni- 
colae Brancomir, Anda Caropol, Da
mian Crîșmaru, Dan Cojocaru, ver
suri de Ovidiu și Reiner Maria Rilke.

21,10 — Film artistic premiat. „Țar și gene
ral" — producție a studiourilor 
bulgare.

22,35 — închiderea emisiunii programului II.

(Urmare din pag. I)

man în acțiune efici
entă în orice cîmp de 
specialitate al efortului 
național. Se spune 
în Teze : „Științele so
ciale trebuie să contri
buie, în acest sens, în 
tot mai mare măsură 
la analiza și elucidarea 
diferitelor aspecte ale 
vieții sociale actuale". 
Filozofia noastră mar- 
xist-leninistă trebuie 
să participe mai susți
nut la „marile con
fruntări de idei ale lu
mii de azi". Se 
afirmă cu hotărîre 
necesitatea înlătură
rii tendinței de a 
transforma ideile vii 
ale marxismului în ca
noane, de a înlocui a- 
naliza științifică a fe
nomenelor actuale prin 
repetarea unor teze și 
formule stereotipe, 
prin citate și aprecieri 
simpliste.

Toate aceste idei de 
o justețe extremă - își 
au sursa într-o necesi
tate a întregii noastre 
activități ideologice de 
a se desfășura într-un 
climat viu, realist, 
obiectiv, îndrăzneț, 
responsabil. Necesita
tea aceasta se aplică 
și literaturii, care, 
după succesele obținu
te, trebuie să-și urme
ze calea ascendentă, 
devenind tot mai mult 
o literatură conștientă, 
vie, responsabilă, o li
teratură în care să se 
manifeste activ spiritul 
de dezbatere, in care

fenomenele și proble
mele contemporane să 
se afle în centrul u- 
nei ample discu
ții interesînd pe toată 
lumea, oferind fiecă
ruia un răspuns si o 
întrebare, o clipă de 
conștiință și un exem
plu moral. Căci, în 
fond, ce oferă scriito
rul lectorilor săi ? în 
primul rînd un punct 
de vedere, o opinie, o 
atitudine, adică rezul
tatul sincer al unei 
trăiri sincere. Scriito
rul se implică în căr
țile sale, întîi ca in
divid, apoi ca repre
zentant (al unei sume, 
al unei comunități, al 
unei specii). Așa cum 
o națiune e făcută 
dintr-o sumă de indi
vizi unici și irepeta- 
bili, o literatură e fă
cută dintr-o sumă de 
opere de unicitate 
inalienabilă, iar în fie
care carte, prin opinia 
autorului, răzbate su
ma de opinii care-1 în
conjoară. Pentru a a- 
vea o literatură 
rală, actuală, 
buie 
diu
și de dezbatere, un se
diu al atitudinii și al 
„luării de conștiință" 
(firește, toate acestea 
nu sînt de luat în con
siderație decît de lă 
înălțimea estetică).

Climatul literar ac
tual ca, de altfel, între
gul climat social al 
țării, asigură o con
fruntare autentică a o- 
piniilor, un dialog per-

, manent ale cărui sco
puri sînt contribuția la 
progresul social al ță
rii, la evoluția pozi
tivă a acesteia. Con
diția succesului se află 
în climatul de rigoare 
teoretică, de exigență 
ideologică, de promo
vare a co ■ ■epției mar- 
xist-leniniste, de si
tuare pe poziția ideo
logică a partidului 
nostru. Numai dintr-o 
asemenea perspectivă

transformare a conști
inței în direcția pro
gresului. De altfel, a- 
ceastă latură a dezba
terii în ideologie, cul
tură și artă, cores
punde unei acțiuni 
susținute pe care o 
duce consecvent par
tidul, pentru favoriza
rea spiritului de con
fruntare într-un ade
vărat climat de mobi
litate a ideilor.

O asemenea litera
tură are, prin defini-

sînt sub- 
literaturii ac-

lități, 
stanța 
tuale și viitoare.

Aceste realități uni
versale capătă, desigur, 
în literatura română 
caracterul specific al 
structurii și al dezvol
tării noastre sociale, 
al transformării con
tinue din viața și con
știința 
cialistă. 
teratură 
ș.i de atitudine, 
vîndu-și caracterul in-

noastră
Fiind 
de

so- 
o li- 

opinie 
culti-

n ■

UN NOU FILM IN PREMIERĂ

populară sau ușoară trebuie să fie, 
în primul rînd, el însuși cultivat. 
Această observație, nici nouă, nici 
originală, a determinat în București 
luarea unor prime măsuri pentru 
perfecționarea unor interpreți profe
sioniști din domeniul muzicii ușoare. 
Cine cercetează însă mișcarea artis
tică de amatori va constata că aici, 
pentru soliștii de muzică populară 
sau ușoară, inițiativele în domeniul 
instruirii lipsesc, și că. de fapt, în 
marea majoritate a cazurilor, ei se 
prezintă chiar și în concursuri fără 
nici un fel de pregătire de speciali
tate. Cînd întrebi pe dirijorul coru
lui cum a pregătit soliștii, el îți răs
punde că. pe de o parte, nu a avut 
timp, fiind ocupat cu formația co
rală, și, pe de altă parte, că nu 
are nici el pregătirea de soecia- 
litate în aceste domenii. Ceilalți 
instructori ai căminului cultural sau 
ai clubului îți răspund cam la fel, 
și constati că. de fapt, de soliști nu 
se ocupă nimeni. Aceasta este, după 
părerea mea. una din cauzele care 
îl determină pe solistul amator să-și 
aleagă ca unice surse de instruire 
televizorul și aparatul de radio.

Din păcate, el nu procedează nici
odată la studierea artei interpreților 
celebri, ci depune toate eforturile 
pentru a-i imita cît mai fidel, „iniția
tivă" care duce la ștergerea propriei 
sale personalități.

Pentru toate considerentele expri
mate mai sus. dorim să subliniem că 
în prezent este necesar să se ia 
treptat măsurile corespunzătoare 
pentru pregătirea sistematică a so
liștilor vocali din mișcarea artistică 
de amatori. Nucleul unei asemenea 
pregătiri autorizate ar putea să-l> 
constituie, pentru început, școlile 
populare de artă, care au numeroase 
catedre de canto la care predau circa 
80—100 de profesori — absolvenți de 
conservator. întrucît acești profesori 
sînt de formație clasică. în conser
vatoare neexistînd catedre de spe
cializare în muzica ușoară sau popu
lară, am propune ca unii dintre acești

profesori să fie invitați, p 
centrală a creației populari 
meze cursuri de specializare 
te domenii, chiar în toamn 
an. De asemenea, pot fi cheu 
asemenea curs și corepeti*. -i 
oarece și ei întîmpină gr 
acest tărîm, chiar în cond 
solvirii clasei de pian la coi

Pentru profesorii de cant< 
problema ca, la asemenea 
împreună cu lectorii lor, 
lească care sînt și în ce c< 
todele și procedeele specifi 
rii muzicii ușoare și popul 
tru că deși în pregătirea el( 
scris la asemenea specialit. 
pleca tot de la noțiuni și 
de tehnică a canto-ului clăi 
vine un moment — moment 
buie stabilit de către pre 
multă exactitate și spirit c 
nămînt —. în care pregătir 
lui trebuie făcută corespuns 
cialității pe care și-a ales-' 
care manifestă aptitudini.

Desigur, cursurile de per 
reprezintă doar o latură a t 
plex de măsuri necesare, 
bui definitivate și puse Ia 
acestor profesori. în pri 
programe analitice pentru preaarea 
acestor discipline, care rezolvă o se
rie de elemente ale predării cum ar 
fi : problema cultivării vocii fără a-i 
pierde autenticitatea, cea a vocalize
lor speciale, apropiate fie ritmurilor 
moderne, fie melosului popular, a 
modalităților de colaborare cu pro
fesorii de actorie și de dans mo
dern, etc. Sînt de asemenea necesare 
culegeri de piese muzicale, care tre
buie să facă profesorilor cît mai cu
noscute ritmurile atît de diverse ale 
muzicii populare din diferite zone 
folclorice ale tării noastre, cît și 
principalele ritmuri existente în pre
zent în domeniul muzicii ușoare de 
pe glob. Toate măsurile ce se v„r 
lua vor determina în ultimă instâfc- 
ță înființarea unor mai numeroase 
catedre de muzică populară sau 
ușoară, după exemplul școlilor din 
București. Brașov, Baia Mare și Ti
mișoara. Treptat, asemenea catedre 
vor putea fi extinse și la sate, unde 
în prezent asistăm la penetrația ra
pidă a muzicii ușoare, ce se înscrie 
în mod firesc, alături de muzica 
populară. în preferințele cetățenilor, 
îndeosebi ale celor tineri.

Există specialist! în domeniul mu
zicii, îndeosebi din cadrul învățămîn- 
tului universitar, care manifestă re
zerve fată de asemenea 
De regulă, aceste rezerve 
tivate prin două observații 
ter general și anume :

— solistul de muzică populară. 
atunci cînd este un talent 
tic. nu are nevoie de nici 
de scoală, orice intervenție 
din didactic fiind dăunătoare ;

— se acordă prea multă importan
tă muzicii Ușoare, expresie a unei 
anumite mode, trecătoare ca orice 
curent la modă si ca atare dificil de 
prins în structura învătămîntului ar
tistic.

Ne îngăduim a păstra convingerea 
că îndrumarea competentă nu dău
nează ci ajută talentul înnăscut al 
cîntărețului popular, iar predarea 
muzicii ușoare ca disciplină distinctă 
în cadrul unei școli cu profil artis
tic este posibilă și necesară, dat fiind 
larga audientă de care s-a bucurat 
în toate etapele evoluției sale pre
cum și perspectivele dezvoltării vi-., 
itoare.

DESERTUL ROȘU
Un film distins cu Marele premiu „Leul de 

aur" la Festivalul de la Veneția-1964, cu Marele 
premiu al criticii internaționale, cu premiul re
vistei „Cinema Nuovo" și cu premiul Societății 
scriitorilor din cinematografie și televiziune, va 
rula săptămâna viitoare la cinematograful „Cen
tral". Filmul este o coproducție Franța-Italia, in 
culori, în regia lui Michelangelo Antonioni. In- 
terpreți: Monica Vitti, Richard Harris, Carlo 
Chionetti, Kenia Valderi și alții.

deteleagă 
vedere 
id est 
teza e supărătoare în 
opera de artă ci nudi
tatea ei, manifestarea 
ei în dauna artei. 
Problema e, deci, încă 
o dată, una de mix
tură creatoare, de care 
e responsabil exclusiv 
artistul, Cînd în operă 
ideile și substanța li
terară se conjugă, sen
zația e aceea satisfă
cătoare a întregului

punctul 
al scriitorului 
teza lui. Nu

mo- 
ea tre

să fie un me
de confruntare

produsul spiritual al 
artiștilor noștri poate 
deveni cu adevărat un 
factor esențial de cu
noaștere umană, de în- 
rîurire a gîndirii și 
sensibilității, de ridi
care a conștiinței so
cialiste și , înnobilare 
spirituală a oamenilor. 
Respectul artistului 
față de lumea ce îl în
conjoară și 
sine însuși 
să-și găsească expresia 
într-o literatură ce își 
propune de la început 
să trezească o reacție 
în cititori, și anume o 
reacție a conștiinței. O 
carte este un mod ma
jor de cunoaștere, de

fată de 
trebuie

șiție, calitatea de a fi 
morală, lucru esențial 
într-o cultură cum e 
cultura română de azi, 
și intelectuală, de o in
telectualitate auten
tică, neimitativă, păs- 
trîndu-și mereu o re
plică în realitate. Pro
blemele individului și 
ale colectivității în lu
mea modernă, comple
xul moral-psihologic 
pe care îl creează vas
tele transformări so
ciologice contempora
ne și pătrunderea 
științei și tehnicii 
toate activitățile 
domeniile, precum 
relațiile noi 
rate de aceste rea-

în 
și 
și 

gene-

vestigator și analitic, 
o asemenea literatură 
va manifesta în mod 
firesc un spirit critic, 
răsfrîngere a partici
pării autorului la pro
blemele și realitățile 
pe care le studiază, un 
spirit critic care este 
în fapt un element de 
conștiință umană și 
cetățenească integrat 
expresiei literare.

Orice corp de gîn
dire literară cuprinde 
cu necesitate idei și 
concluzii; prin urma
re orice operă literară 
are o „teză" ; de alt
fel. în mod curent, ci
titorul simte nevoia 
să descopere și să în-

organic. Șablonul, re
zultat al perspectivei 
limitate 
contrazicînd unicitatea 
artei și caracterul ei 
de enigmă fecundă, 
profund omenească, 
stă la originea preju
decății ce se îndreaptă 
uneori împotriva auto
rilor cu idei clare, ca
pabili și doritori să ex
prime și să demon
streze în pagina textu
lui un punct de vedere 
precis. Dar, dacă în
lăturăm șablonul, in
diferent 
ra 
pe ce 
une teoretică se încor-

și banale,

de natu- 
și intrămlui,

terenul artei, ori- 
idee, orice acți-

porează frumosului și 
miracolul artistic nu 
mai suferă de încăr
cătura intelectuală. în 
transmiterea eficientă 
a fondului teoretic al 
operei joacă un rol 
mare inovația tehnică, 
stilul inedit, maniera 
originală, pe care ar
tistul, singur stăpîn al 
invenției sale, o poate 
folosi cu deosebit suc
ces ca să-și impună 
gîndirea creatoare.

Esențial mi se pare 
pentru literatura noas
tră ca ea să nu se în
depărteze de omul Ro
mâniei de azi. Dacă 
existența noastră mo
dernă este în mare 
măsură pătrunsă de 
spiritul unei tehnici 
complicate fără de 
care societatea de azi 
nu mai poate func
ționa, este firesc ca 
literatura să rămînă o 
posesiune a omului, o 
expresie a conștiinței 
lui. Literatura care 
tratează omul ca pe un 
obiect și se tratează 
chiar pe sine însăși ca 
pe un obiect mi se 
pare o trădare a ori
cărui principiu estetic; 
mi se pare aproape o 
imoralitate față de om. 
Lăsînd la o parte ca
racterul ei ilizibil, din 
punct de vedere este
tic și intelectual, o a- 
semenea literatură nu 
își suportă definirea 
ca „literatură". Or, 
n-ar fi posibil ca o 
națiune cu existență 
și istorie bogată, sem
nificativă, cum e na
țiunea română socialis-

tă să fie reprezentată 
prin opere în care eu- 
rile se înlocuiesc cu 
nume, simboluri și ci
fre. Caracterul de je
nantă imitație și de 
penibil provincialism 
al unor asemenea 
compoziții mi se pare 
de neiertat. De altfel, 
nu se poate justifica o 
asemenea producție în 
numele inovației sti
listice, 
scriitori 
voluționatori ai modu
lui de a scrie, își ga
rantează durabilitatea 
scrisului, infailibilita
tea lui, prin caracterul 
uman al operei, fun
damentată întotdeauna 
cu destine și conjunc
turi ale existenței din
tre cele esențiale. O 
dată asigurat locul o- 
mului în structura in
timă a cărții, artistul 
e liber să-1 dea forma 
exterioară cea mai 
originală, și opera nu 
va avea decît de cîș- 
tigat. Fără fond uman 
însă, fond care să se 
exprime într-o expe
riență. într-o gîndire, 
într-un corp de idei, 
opera mi se pare de la 
Început eșuată.

Acestea sînt numai 
cîteva idei și reflecții 
ce se pot deduce din- 
tr-o lectură atentă a 
capitolului de care am 
vorbit, cuprins în Te
zele pentru Congresul 
al X-lea al partidului. 
Pentru scriitorul se
rios, el este în între- 
girfiea lui un bogat iz
vor de meditație, un 
Îndemn.

Cei mai mari 
moderni, re

Teatrul Hortensiei Papadat-Ben- 
gescu nu este numai rodul unei 
pasiuni constante a scriitoarei, ci 
și cel al unui incontestabil talent 
dramatic. în favoarea căruia au 
pledat, la vreme, alături de multi 
alții, Anton Holban. Mihail Sebas
tian, ^Cărnii Petrescu. Despre „Bă- 

__L_. „I „Jocului ielelor" 
despre una dintre cele 
lucrări originale româ-

trînul" — autorul 
vorbea ca 
mai bune 
nești.

Dincolo 
domeniul 
dramatice, dincolo de existenta u- 
nui grad de obiectivare mai ac
centuat și de tendință de contu
rare a unor caractere mai înche
gate, capabile să potențeze con
flictele dramatice, problematica si 
viziunea „Bătrînului". ca de alt
fel al celei mai mari părți a tea
trului Hortensiei Papadat-Ben- 
gescu. nu se deosebesc în esență 
de cele ale romanelor. Regăsim și 
aici o mare acuitate a observației 
sociale si psihologice, capacitatea 
de a crea atmosferă, o atitudine 
necruțător demistificatoare — cu 
diverse trepte de luciditate și dis
tanțare — fată de convenționalis
mul, ipocrizia si minciuna relați
ilor sociale antebelice. Rod al unei 
profunde frămîntări personale, în 
legătură cu rolul social și liberta
tea femeii, dar și al influenței exer
citate de către dramaturgia ceho- 
viană și ibseniană. în. ciuda titlului, 
„Bătrînul" — piesa pe care 
putut-o urmări joi seara 
micul ecran, în adaptarea 
regia Eidiei Ionescu și în interpre
tarea unui numeros colectiv de ac
tori. printre care Silviu Stăncu- 
lescu. Ilinca Tomoroveanu. Da
mian Crîșmaru. Eugenia Popovici. 
Coca Andronescu. Septimiu Sever, 
Ștefan Tapalagă. Alexandru Re- 
pan, Mihai Berechet, Ioana Bulcă — 
este în primul rînd piesa nostal
giilor și aspirațiilor, a eforturilor 
de afirmare a individualității și per
sonalității feminine.

Gina (Ilinca Tomoroveanu). ne
fericită în căsnicie, a găsit elibe
rarea în muncă, alături de socrul 
ei, savantul Luca Delescu (Silviu

de anumite deosebiri de 
construcției și tehnicii

am 
pe
Și

t-

Stănculescu), amîndoi urî: 
potrivă restul familiei — 
de orizont, pusă pe trîndă 
parvenire, imorală. Este c 
rare parțială, care se ceri 
gită în planul iubirii, dar 
care, pe drumul ce si 1 
Gina. spre deosebire de 
Nora, 
forță; forța de finalizare 
oară, forța de a ajunge 
ceva“. De aceea, frămîntăr ,<.■ 
nei Hortensiei Papadat-F 
vor rămîne sterile. Gina 
intra în modul ei de via’, 
vențional. a cărei singură 
lumină și puritate, de esen 
umană este munca stîințif 
munca e tot iubire" — s; 
niază la un moment dat). f..< 
singurul cîștig amar pe. c<- 
dobîndi în urma gestului 
evaziune va fi unul în ordi' 
noașterii de sine. Semnificația 
a piesei rezidă astfel pe de o 
în prețuirea muncii oneste 
oamenilor, pe de altă pari 
justificarea faptelor izvorîte .!’« 
piratia spre fericire, care, dacii . 
revoluționează structural va::. aa 
capacitatea de a îi aduce 1 . 
clarificări 
cesul atît 
nirii.

Pornind 
credem că montarea de căi: ■;!.
viziune, în studiourile sale, T,
trînului" Hortensiei Papac . 
gescu, s-a bazat pe o bu 
gere si s-a înscris pe lin 
inițiative meritorii, pe cari 
rim continuată și dezvolta va . re— 
levarea prin spectacole realizate 
în studio a unor lucrări de va
loare ale dramaturgiei românești. 
Si, cu toate că spectacolul reali
zat cu ..Bătrînul" nu a coborît nici
odată sub un nivel mediu oferin- 
du-ne chiar unele momente de sa
tisfacție artistică, este de subliniat 
că inițiativa promovării creației 
dramatice antebelice va căpăta un 
plus de valoare pe măsura creșterii 
nivelului artistic al montărilor 
realizate.

nu va avea si

și cea de a 
de necesar

de la atari

;s- 
mî-:

s ș

spri).
al £ :

consi

Natalia STANCU
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PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

încheierea lucrărilor
.1 ■ I .... . ...

■ ■

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Pățan, a primit sîm- 
bătă Ia amiază pe Bhanu Prakash 
Singh, ministru adjunct pentru 
dezvoltarea industriei comerțului in
terior și relațiilor cu companiile 
străine al Republicii India, care se a- 
flă în vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, a fost de 
față Alexandru Albescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

A fost prezent Shri S. Than, amba
sadorul Indiei la București.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a schimburilor comerciale și

3
a colaborării și cooperării dintre Ro
mânia și India.

★
Ambasadorul Indiei la București, 

Shri S. Than, a oferit, sîmbătă seara, 
în saloanele ambasadei, o recepție 
cu prilejul prezenței în țara noastră 
a ministrului adjunct pentru dezvol
tarea industriei, comerțului interior 
și relațiilor cu companiile străine, 
Bhanu Prakash Singn Au luat parte 
Alexandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Iancu 
Horațiu, adjunct al ministrului pe
trolului, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Comerțului Exterior.

(Agerpres)

a Institutului de Fizică Atomică
Intensificarea relațiilor

Informații

Sîmbătă s-au încheiat lucrările se
siunii științifice festive a Institutului 
de Fizică Atomică, organizată în cins
tea celui de-al X-lea Congres al par
tidului și a celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei.

Timp de două zile, oameni de ști
ință și specialiști au analizat cu spi
rit de răspundere rezultatele activi
tății desfășurate de institut în peri
oada care a trecut de la cel de-al 
IX-lea Congres și pînă în prezent, 
precum și liniile directoare ale mun
cii de viitor, în lumina primului pro
gram nuclear al patriei — program 
înscris în proiectul de Directive ale 
celui de-al X-lea Congres al partidu
lui. Astfel, cercetările institutului vor 
fi orientate, în primul rînd, spre solu
ționarea problemelor legate de intro
ducerea energiei nucleare în circuitul 
energetic al țării noastre, lărgirea 
domeniilor de aplicații ale tehnici-

lor și tehnologiilor nucleare, precum 
șl în direcția cercetărilor fundamen
tale, deschizătoare de noi drumuri.

în încheiere, participant!! la sesi
une au adoptat, într-o atmosferă de 
viu entuziasm, textul unei telegrame 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
arată printre altele : Ne vom coor
dona toate forțele și vom pune în 
slujba științelor nucleare românești 
întregul talent, toată priceperea de 
care dispunem și vom organiza astfel 
cercetările, proiectarea și producția 
din institut, îneît rezultatele activi
tății să contribuie tot mai substanțial 
la dezvoltarea economiei naționale, să 
ridice necontenit prestigiul științific 
al României socialiste, justificînd în 
acest fel încrederea și spirijinul ne
contenit pe care îl primim din partea 
partidului și guvernului.

(Agerpres)

între state—cerință
a destinderii și păcii în lume

(Urmare din pag. I)

La invitația Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Socialiste Ro- 
lânia, îți zilele de 1—5 iulie a.c., Ra- 
•nko Grigorov, adjunct al ministru- 

afacerilor externe al Republicii 
pulară Bulgaria, a făcut o vizită în 

ara hcfastră. Cu acest prilej a avut 
convorbiri cu Vasile Sandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, în 
probleme bilaterale și internaționale 
de interes comun. Radenko Grigorov 
a fost primit de George Macoveșcu, 
prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Primirea și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

★
Sîmbătă după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Praga, dele
gația Ministerului Minelor, condusă 
de ministrul Bujor Almășan, care, Ia 
invitația președintelui Comitetului fe
deral pentru industrie, a făcut o vi
zită oficială în R. S. Cehoslovacă.

★
Sîmbătă la amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Teheran, Cor
nel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, care a participat la lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a Comi
siei mixte ministeriale româno-ira- 
niene.

★
Consiliul județean Covasna, al oa

menilor muncii de naționalitate ma

ghiară, în colaborare cu Comitetul 
județean pentru cultură și artă, a 
organizat o serie de festivități con
sacrate comemorării a 120 de ani de 
la moartea lui Gabor Aron, unul din 
conducătorii secuimii în timpul re
voluției de la 1848. în cadrul acestor 
manifestări, sîmbătă după-amiază. la 
monumentele din localitățile Chichiș 
și Eresteghin și la placa comemora
tivă din Brețcu, satul natal al mare
lui revoluționar au fost depuse co
roane de flori din partea organelor 
locale de partid și de stat și unor 
organizații de masă și obștești, insti
tuții și cooperative agricole de pro
ducție. După amiază, la Tîrgu Se
cuiesc s-a deschis o expoziție perma
nentă a Muzeului din Sfîntu Gheor- 
ghe, dedicată memoriei lui Gabor 
Aron și Revoluției de la 1848

(Agerpres) 
★

în tabăra internațională de la 
Costinești, au sosit copii din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Franța, Italia, Iugoslavia, 
Mongolia, Polonia, Suedia, Unga
ria, U.R.S.S., și se așteaptă 
sosirea unui grup de copii din 
R. F. a Germaniei. La rîndul 
lor, grupuri de pionieri români ur
mează să plece în tabere similare 
din Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Mon
golia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S 
Primul grup a și plecat, zilele aces
tea, în tabăra din Iugoslavia.

Avantaje ale economisirii la C.E.C.

Pentru lunile de vară

Noi trenuri 
in circulație
In scopul îmbunătățirii deser

virii publicului călător în lunile 
de vară, Ministerul Căilor Fe
rate a dispus înființarea unor 
noi trenuri de sezon. Astfel, 
s-au pus în circulație accelera
tele 112/815 — 816/111 pe ruta 
Timișoara — Craiova — Bucu
rești Nord — Mangalia și retur. 
Pentru satisfacerea solicitărilor 
din Transilvania, în graficul 
C.F.R.-ului a fost inclus accele
ratul 407/410/811 — 812/409/408 
pe itinerariul Satu Mare — Baia 
Mare — Brașov — București 
Băneasa — Mangalia. Totodată 
au fost repuse în circulație tre
nurile internaționale „Mamaia 
Express" (Varșovia — Praga — 
Budapesta — Oradea — Bucu
rești Nord — Mangalia), „Varna 
Egress" (Praga — Budapesta — 
București — Varna) și „Nord O- 
rieftt Express" (Varșovia — Su
ceava — Tecuci — Făurei — 
Constanța). (Agerpres)

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, to
varășul Aurel Moga a fost eliberat 
din funcția de ministru al sănătății, 
primind alte însărcinări.

Prin același Decret, tovarășul Dan 
Enăchescu a fost numit în funcția de 
ministru al sănătății.

(Agerpres)

Dezvelirea unei statui 
a lui Nicolae Bălcescu 

la Pitești
J

Cu prilejul încheierii ciclului de 
manifestări consacrate împlinirii a 
150 de ani de 'a nașterea lui Nicolae 
Bălcescu, ieri, a avut loc în parcul 
Consiliului popular municipal, din 
centrul orașului Pitești, dezvelirea 
unei impunătoare statui a marelui 
patriot și revoluționar de la 1848. Lu
crarea a fost realizată în bronz de 
către sculptorul Constantin Baraschi.

DOBINZI $1CISIIGI
, 5

Datorită avantajelor de care 
beneficiază depunătorii, con- 
stînd în dobînzi, cîștiguri în 
autoturisme ș.a., libretele de e- 
conomii cu dobîndă și cîștiguri 
în autoturisme sînt solicitate- 
în largă măsură de populația 
de la orașe și sate.

Pe aceste librete se pot eco
nomisi orice fel de sume des
tinate de depunători, fie con
struirii de locuințe, cumpără
rii de autoturisme, fie în dife
rite alte scopuri.

Pînă la strîngerea sumelor 
necesare In vederea realizării 
obiectivelor pe care și le-au 
propus, titularii acestor librete 
beneficiază de un dublu avan
taj : dobînzi anuale și cîștiguri 
în autoturisme, pe care Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
le acordă prin trageri la sorți 
trimestriale.

Ca o consecință a creșterii 
continue a sumelor depuse de 
populație pe libretele de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri 
în autoturisme și a numărului 
depunătorilor care folosesc a- 
cest instrument de economisi-

re eficient, Casa de Economii 
și Consemnațiuni majorează 
de la o tragere la sorți la alta, 
numărul cîștigurilor In auto
turisme pe care le acordă.

Astfel, majorîndu-se cîștigu- 
rile față de tragerea Ia sorți 
anterioară, cu prilejul trage
rii la sorți, pentru al doilea tri
mestru al anului curent vor fi 
acordate 311 autoturisme de di
ferite mărci printre care, MER
CEDES 190, FIAT 1800, VOL
GA M 21, FIAT 124, RE
NAULT 10, DACIA 1100, 
MOSKVICI 408, SKODA 1000 
M.B. ș.a. Această tragere la 
sorți va avea loc în Capitală 
la data de 30 iulie 1969.

Fiind la dispoziția oricărei 
persoane care dorește să le 
utilizeze, libretele de economii 
eu dobîndă și cîștiguri în auto
turisme se emit de unitățile 
C.E.C. la dorința depunători
lor, nominal, pentru o depu
nere inițială de minimum 100 
de lei, sau Ia purtător (librete 
în care nu se menționează nu
mele depunătorului) pentru o 
depunere inițială de cel puțin 
200 de lei.

sat în comun de ostașii români șl 
sovietici în luptele pentru elibera
rea totală a României de sub ju
gul fascist și pentru înfrîngerea 
Germaniei naziste, caracterizînd în 
mod consecvent poziția P.C.R. în 
decursul întregii sale existențe, pri
etenia și solidaritatea dintre po
porul român și poporul sovietic 
au devenit, odată cu instaurarea 
puterii populare, politică de stat, 
ocupînd un loc esențial în ansam
blul relațiilor externe ale Româ
niei. Clădită pe temelii de nezdrun
cinat, însuflețită de mărețele idea
luri comune ale socialismului și 
comunismului, prietenia, alianța și 
cooperarea multilaterală româno- 
sovietică sînt trainice, indisolubile, 
iar poporul nostru este ferm hotărît 
să facă totul pentru ca ele să se 
înscrie pe un curs mereu ascen
dent.

Legături strînse de prietenie și 
solidaritate internaționalistă unesc 
poporul nostru cu popoarele celor
lalte țări socialiste vecine, ale tu
turor țărilor socialiste din Europa, 
cu popoarele țărilor socialiste din 
Asia, cu poporul Cubei — prima 
țară socialistă 
american.

Preocuparea 
tea neobosită 
legăturilor de prietenie ale Româ
niei socialiste cu celelalte țări 
ale sistemului socialist mondial 
se materializează în extinderea 
și diversificarea relațiilor de 
colaborare rodnică pe multiple pla
nuri, pe baza principiilor marxism- 
leninismului, internaționalismului 
socialist, independenței și suverani
tății naționale, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile inter
ne, întrajutorării tovărășești, în 
spiritul încrederii și stimei recipro
ce, corespunzător intereselor unită
ții. Se dezvoltă colaborarea poli-

de pe continentul

continuă, activita- 
pentru întărirea

SPORT
Ieri, pe velodromul

Dinamo
Balcaniada de motocros

UNDE SI CUM
VĂ ÎNTREȚINEȚI

5 î

Pe velodromul Dinamo din Capi
tală a continuat ieri competiția ci- 
clistă „Cupa București". în proba de 
viteză, pe primul loc s-a clasat so
vieticul Omar Pakhadze, fost cam
pion mondial al probei, cronometrat 
pe ultimii 200 m în 11” 9/10. Locul 
doi a fost ocupat de olandezul Jans
sen, locul trei de alergătorul ro
mân P. Soare.

Proba de urmărire individuală a 
revenit olandezului Werner, urmat 
de Richter (R.D.G.) și Juravle (Ro
mânia).

în cursa de eliminare a terminat 
învingător olandezul Arie Moret, se
condat de danezul Nilsson. în elimi
natoriile probei de urmărire pe echi
pe, cel mai bun timp (4'44” 2/10) l-a 
realizat selecționata României (M. 
Virgil, M. Gonțea, M. Ioniță, St. Leib- 
ner).

• Astăzi, etapa a Il-a la complexul sportiv „Metalul''
întrecerile celei de-a doua etape a 

Balcaniadei de motocros se vor des
fășura astăzi de dimineață pe tra
seul complexului sportiv de ia Pan- 
telimon. La întreceri participă moto- 
ciciiști din Bulgaria, Iugoslavia și 
România Concursul începe la ora 10.

înaintea acestor întreceri în clasa
mentul individual conduce bulgarul 
Gheorghiev cu 37 puncte, urmat de 
Goran (România) cu 33 puncte. Pe 
echipe, în fruntea clasamentului se 
află România (105 puncte), urmată 
de Bulgaria (104 p) și Iugoslavia 
(70 p).

REZULTATE EXCELENTE ÎN NOCTURNA 
ATLETICĂ

• •

LA ZURICH

MAȘINILE?
Practica atestă că funcționarea 

ireproșabilă și în condiții de sigu
ranță totală a autoturismului, pre
lungirea vieții acestuia sînt deter
minate, în ultimă instanță, de cali
tatea lucrărilor de îngrijire și în
treținere. „Nivelul de complexitate 
și tehnicitate al autoturismelor, so
licitările mari la care acestea sînt 
supuse în timpul exploatării — ne 
spune ing. Vasile Crăciun din Bra
șov — impun în modul cel mai 
hotărit o verificare riguroasă, o în
treținere calificată".

Ca urmare a creșterii numărului 
posesorilor de autoturisme, în ul
timii ani s-a dezvoltat și rețeaua de 
stații autoservice. Fruntașe printre 
acestea, sub aspectul dotării tehnice 
și al încadrării cu personal calificat 
sînt cele două stații autoservice din 
Brașov, aparținînd întreprinderii de 
industrie locală „Metalochim". Să vi 
le prezentăm.

Una dintre ele este situată pe Va- 
Timișului, chiar pe drumul na- 

onal nr. 1 (respectiv șoseaua inter
națională nr. 15), la intrarea în Bra- 
șov-Dîrste. Aici se execută o gamă 
largă de lucrări — de la spălat, gre- 
sat, pînă la revizii și reglări mecanice 
și electrice. Stația dispune de boxe 
pentru spălarea caroseriei și efectua
rea unor operații de reparare și mon
tare a anvelopelor. O vulcanizare și 
montarea unei anvelope durează doar 
3—4 minute. Aici se mai efectuează 
operații de revizie și reglare a mo
torului și transmisiei. Este vorba des
pre reglarea supapelor și carbura
torului, cutiei cu viteze, ambreajului 
și farurilor, revizii la instalația elec
trică, încărcarea rapidă a acumulato
rilor. Reparații la dinam și electromo
tor se pot executa și cu înlocuiri de 
piese.

Se știe că de reglarea corectă a 
unghiurilor de direcție a roților din 
față depinde nu numai asigurarea 
securității în timpul exploatării, dar 
și preîntîmpinarea uzurii premature 
a cauciucurilor și chiar oboseala con
ducătorului. Asemenea reglări se exe
cută aici în cele mai bune condiții, 
cu ajutorul unui aparat optic la care 
se adaugă, bineînțeles, priceperea 
meseriașilor. De altfel, efectuarea co
rectă a acestor operații este în mod 
practic de neconceput în afara sta
țiilor autoservice.

Vizitînd stația din Brașov am aflat 
că ea și-a cîștigat un bun renume în 
rîndul posesorilor de autoturisme din 
localitate, ca și din București, Plo
iești, de pe Valea Prahovei, Sibiu și 
din alte orașe. Unii dintre aceștia fac 
sute de km pînă aici în vederea efec
tuării unei revizii sau a unor mici 
reparații. Iată ce ne declară în acest 
sens ing. Ștefan Brușa, de la Combi
natul de cauciuc sintetic din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe care 
l-am întîlnit aici : „Prefer să vin pînă 
la Brașov — cale de 120 km — pen
tru lucrările de îngrijire a mașinii. 
Explicația e simplă: sînt servit 
prompt și competent de un personal 
foarte bine pregătit".

La cealaltă extremitate a Brașovu
lui, la intersecția căii Cristianului cu 
șoseaua Făgărașului, se află o altă u- 
nitate de deservire: stația autoexport. 
Spre deosebire de prima, aici 
se execută numai lucrări privind toa
leta autoturismelor. în acest scop, 
stația este dotată cu o linie de spă
lare ultramodernă. O primă operație
— bine înțeles, la cererea clientului
— este desprăfuirea interioară. Aspi
ratorul puternic este în stare să ab
soarbă ultimul fir de praf din cel mai 
ascuns ungher al mașinii. Operația 
durează două minute. în continuare, 
mașina trece la arcul de spălare cu 
perii și jeturi de apă, care îndepăr
tează orice urmă de praf sau noroi. 
După spălare cu șampon și clătire, 
urmează uscarea cu ajutorul unor 
perdele de aer. întreaga operație de 
spălare durează 3—5 minute. La ce
rere, se poate spăla și interiorul ma
șinii. în afara acestei linii, cu o ca
pacitate de spălare de 15 mașini în 
medie pe oră, stația mai dispune de 
boxe unde, pe lîngă spălat sub șasiu, 
se efectuează și alte operații, cum 
ar fi gresat, schimbatul uleiului etc. 
Cei care doresc să fie serviți de stați
ile întreprinderii de industrie locală 
„Metalochim" din Brașov la efectua
rea unor lucrări de revizii, reglări, 
spălări etc., se pot adresa direct celor 
două unități. Iată și numerele lor de 
telefon. Stația Dîrste — 2 46 13, iar 
stația din șoseaua Cristian — 1 24 41.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

în cîteva rînduri
Prima victorie a lui 

Ilie Năstase la Travemiinde

Gu prilejul concursului internațio
nal de atletism desfășurat în noctur
nă la Zurich, elvețianul Philippe 
Clerc a stabilit un nou record eu
ropean în proba de 200 m plat cu 
timpul de 20” 3/10. Vechiul record 
era de 20” 4/10 și aparținea italia
nului Sergio Ottolina în proba de 
110 m garduri, Davenport (S.U.A.), a 
egalat recordul mondial cu timpul 
de 13” 2/10. Poloneza Irena Kirszen- 
stein a parcurs 200 m plat în 23”. 
Ea a obținut victoria și în proba de 
săritură în lungime cu 6,44 m. Cam
pioana României, Viorica Viscopo- 
leanu a ocupat locul 5 cu 6,05 m.

Atletul român Nicolae Pertea s-a 
clasat pe locul 5 în finala probei de 
110 m garduri cu rezultatul de 14” 
1/10. Proba de săritură cu prăjina 
a revenit americanului Pennel cu 5,36 
m. O excepțională performanță a 
fost înregistrată în proba masculi
nă de 100 ni plat cîștigată de cuba
nezul Ramirez cu 10”.

Alte rezultate: masculin: 5 000 m 
— Tagg (Anglia) 14’ 04” 6/10 j înăl
țime — Sugioka (Japonia) 2,14 m j 
ciocan — Zsivotski (Ungaria) 70,20 
m feminin : 100 m garduri — Ro- 
sendhal (R.F.G.) 13” 6/10 ; înălțime — 
Gussenbauer (Austria) 1,77 m.

tică, se intensifică an de an schim
burile economice și comerciale, 
cooperarea în producție, în știin
ță și tehnică. în ansamblul re
lațiilor noastre economice ponde
rea cea mai importantă o dețin, 
așa cum este cunoscut, schimburi
le comerciale și colaborarea teh- 
nico-științifică cu țările ale căror 
popoare, ca și noi, își concentrează 
energiile spre făurirea socialismu
lui și comunismului.

O importantă contribuție la dez
voltarea legăturilor frățești din
tre țara noastră și celelalte țări 
socialiste o aduc vizitele reciproce 
ale conducătorilor de partid și de 
stat, întîlnirile bi și multilaterale. 
Acestea prilejuiesc rodnice schim
buri de păreri și experiență în 
probleme de interes comun, duc la 
apropierea punctelor de vedere, 
deschid căi pentru găsirea de so
luții comune, întăresc colaborarea 
frățească în diferite domenii ale 
construcției socialiste, în probleme 
ale vieții internaționale și ale 
mișcării comuniste.

în acest sens, sînt grăitoare re
zultatele pozitive ale recente
lor vizite ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în U.R.S.S. și R. P. Po
lonă, ale Consfătuirii de la Buda
pesta a statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, precum și ale 
sesiunii de la Moscova a C.A.E.R.; 
ele au arătat concludent că atunci 
cînd se pornește de la dorința gă
sirii unor soluții reciproc accepta
bile, cînd discuțiile se poartă în 
spiritul stimei și înțelegerii re
ciproce, al receptivității față de 
interesele și opiniile tuturor, se 
ajunge la hotărîri comune, de na
tură să întărească prietenia și so
lidaritatea dintre țările socialiste.

înfăptuind consecvent politica 
de întărire a legăturilor de strînsă 
colaborare cu țările socialiste, 
România se pronunță totodată pen
tru extinderea continuă a relațiilor 
cu celelalte state, fără deosebire 
de orînduire socială. Țara noastră 
pornește în această privință de Ia 
caracterul imperios necesar pe 
care îl are în zilele noastre înfăp
tuirea coexistenței pașnice, care 
presupune tocmai intensificarea 
unor asemenea relații între state, 
pe baza respectării principiilor su
veranității și independenței națio
nale, egalității, neamestecului în 
treburile interne. Evidențiind cu 
claritate poziția comuniștilor care se 
pronunță pentru politica de coexis- , 
tență pașnică și subliniind însem
nătatea acestei politici, documentul 
adoptat de partidele comuniste și 
muncitorești participante la Con
sfătuirea de la Moscova arată că 
„această politică corespunde inte
reselor generale ale luptei re
voluționare împotriva tuturor 
formelor de asuprire și ex
ploatare, ale întăririi prieteniei în
tre toate popoarele, dezvoltării co
laborării rodnice, economice, teh- 
nico-științifice și în alte domenii 
între țări cu orînduiri sociale di
ferite, în interesul progresului so
cial".

După cum se știe, România par
ticipă din plin la acest proces, con- 
siderînd că asemenea modalități 
cum sînt contactele, schimburile 
de vizite slujesc unei mai bune în
țelegeri 
tinderii, 
ciproce, 
scumpe

Țara noastră își extinde legătu
rile cu toate statele Europei, spre 
a-și aduce contribuția la realizarea 
securității europene, își lărgește re
lațiile cu noile state independente 
și își manifestă solidaritatea și

reciproce, intereselor des- 
dezvoltării colaborării re- 
întăririi păcii — obiective 
tuturor popoarelor.

sprijină eforturile lor pentru con
solidarea suveranității lor na
ționale, își dezvoltă legăturile cu 
țări din diferite continente și zone 
ale lumii în scopul apropierii și 
înțelegerii între popoare, al îm
bunătățirii climatului politic în 
lume.

Conducătorii de stat ai României 
socialiste au avut și au largi con
tacte, schimburi de vizite, convor
biri cu șefi de state și guverne, 
cu personalități de seamă din nu
meroase țări ale lumii. Sînt cu
noscute, în această privință — 
pentru a ne referi numai la 
ultimii doi ani — vizitele efec
tuate în România de cancelarul 
federal al Austriei, Josef Klaus, de 
fostul președinte al Franței, genera
lul de Gaulle, de primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, de pre
mierul Suediei, Tage Erlander, de 
cel al Turciei, Suleyman Demirel, 
de președintele Tunisiei, Habib 
Bourghiba, de președintele Soma
liei, Abdirashid Aii Shermarke.

Totodată, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat Turcia, iar pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer —• 
Italia, Finlanda, Suedia ș.a.

Cu aceste prilejuri, s-a evidențiat 
încă o dată că, în zilele noastre, 
cînd destinele și interesele tuturor 
popoarelor sînt mai strîns ca ori- 
cînd angrenate în efortul pentru a- 
sigurarea păcii și destinderii, deo
sebirile de regim social-politic sau 
apartenență la tratate și alianțe nu 
reprezintă un obstacol în calea în
țelegerii, a colaborării — desigur 
atunci cînd există dorința comună 
de a se acționa în această direcție.

în acest sens, după părerea par
tidului și guvernului nostru, toate 
statele, indiferent de mărime, fie
care guvern, au datoria de a-și a- 
duce propria contribuție la inten
sificarea dialogului internațional, la 
căutarea căilor de soluționare a 
problemelor internaționale. De a- 
ceea, asemenea legături, diferitele 
schimburi sau contacte trebuie a- 
preciate ca un fenomen „natural", 
normal și pozitiv al dezvoltării 
continue a relațiilor internaționale. 
Dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre state nu poate decît sluji 
îmbunătățirii climatului politic ge
neral, netezirii căilor spre destin
dere, spre lichidarea pericolului 
unui nou război mondial.

Scoțînd în relief însemnătatea 
politicii de largă colaborare inter
națională, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că „intensificarea 
relațiilor, contactelor, schimburilor 
de păreri oferă posibilitatea de a 
se găsi soluții reciproc acceptabile 
pentru probleme de interes comun, 
pentru soluționarea unor probleme 
actuale ale vieții internaționale, 
pentru promovarea cauzei păcii și 
prieteniei dintre popoare. Aceasta 
este o condiție indispensabilă pen
tru înfăptuirea principiilor coexis
tenței pașnice, pentru dezvoltarea 
cooperării între state, pentru des
tindere internațională, pentru 
preîntîmpinarea unui nou război".

Consecventă liniei sale politice 
principiale, întărind necontenit și 
neabătut alianța frățească cu țările 
socialiste, România își manifestă 
hotărîrea de a acționa și mai de
parte în vederea explprării oricăror 
posibilități de intensificare a cola
borării internaționale, spre a-și a- 
duce contribuția constructivă la 
realizarea unui curs al evenimen
telor către destindere, încredere și 
cooperare între toate statele, co
respunzător intereselor vitale ale 
securității în întreaga lume.

în cadrul turneului internațional 
de tenis de la Travemiinde (R. F. a 
Germaniei), Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—4, 3—6, 6—2 pe suedezul 
Homstroem. Alte rezultate : Gulyas 
(Ungaria)—Weinmann (R. F. a Ger
maniei) 6—3, 1—6, 6—1 | Plotz (R. F. 
a Germaniei)—Tomazik (Iugoslavia) 
6—2, 7—5 ; Mulligan (Italia)—Nijuca 
(Iugoslavia) 6—2, 6—2. în turneul fe
minin, australianca Carol Sheriff a 
dispus cu 6—3, 6—1 de tenismana 
vest-germană Angelika Behrens, iar 
Almut Sturm (R. F. a Germaniei) a 
întrecut-o cu 6—4, 6—2 pe Kaste- 
helmi Vikko (Finlanda).

• Disputat aseară in Capitală, 
meciul internațional feminin de bas
chet, dintre selecționatele Cubei și 
României s-a încheiat cu scorul de 
58—56 (31—24), în favoarea oaspete- 
lor. Astăzi de la ora 19,00 pe tere
nul de la Floreasca cele două echi
pe vor susține o nouă întîlnire.

• La Ștrandul Tineretului, s-a 
disputat al doilea meci de polo pe 
apă dintre selecționatele de juniori 
ale României și Ungariei. ,Au învins 
jucătorii români cu scorul de 4—2 
(1—0. 0—1, 2—0. 1—1).

• A șaptea etapă a turului ciclist 
al Franței, desfășurată pe ruta Bel
fort—Divonne—Les-Bains (241 km), 
a fost cîștigată de spaniolul Marino 
Diaz în 6h 13'07”. în clasamentul 
general conduce belgianul Eddy 
Merccx, urmat de Altig (R.F.G.), la 
2'03”, Janssen (Olanda) la 4’41”.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

7, 8 și 9 iulie. Vreme în general fru
moasă și călduroasă Ceru] va ti 
variabil mai mult senin, noaptea și 
dimineața Averse izolate de ploaie. 
Vînt in general slab Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 și 
22 de grade, iar maximele între 23 
și 33 de grade, izolat mai ridicate.

în București vreme în general fru
moasă și călduroasă Cerul va fi va
riabil mai mult senin, noaptea și 
dimineața. Vînt în general slab. Tem
peratura se menține ridicată.

(Urmare din pag. I)
nisterul Căilor Ferate. Se acționea
ză sistematic, în cadrul unui amplu 
plan de perspectivă. Obiectivul în 
construcție — electrificarea liniei 
ferate Craiova-Cîlnic — reprezintă 
o investiție de amploare, de pe 
urma căreia, încă în cuprinsul a- 
cestui an, vom începe să culegem 
roadele.

...Am refăcut o bună parte a tra
seului magistralei. Spre acest cor
don vital din sud-vestul țării con
verg drumurile de fier ale unor 
zone industriale dense. Unele, cu 
îndelungată tradiție. Magistrala a- 
dună într-un singur șuvoi puncte
le de foc ale Reșiței și Caransebe
șului, ale Lupenilor și Rovinarilor, 
ale Craiovei, Orșovei și Porților de 
Fier. Pe aici se scurg miile de va
goane de laminate, mașini și insta
lații făurite la Reșița sau „Electro- 
putere“-Craiova, cărbunele din ti
nerele fronturi miniere din bazinul 
Motrului, recoltele din Cîmpia Du
nării. Pe aici trec zilnic trenurile 
ce leagă Capitala de Timișoara. O 
zonă de trafic intens, mareînd ore 
dense pentru feroviari.

Cutreierînd aceste locuri pe unde 
vor fulgera cu 100—140 kilometri 
pe oră acceleratele și trenurile de 
marfă purtate de locomotivele e- 
lectrice, ne-a reținut atenția o in
scripție din gara Filiași. Pe marmu
ra albă, anul de naștere al stației : 
1888. Se înțelege că nici această 
gară prin care trec 126 trenuri în 
24 de ore, nici toate celelalte din 
rețeaua noastră feroviară n-au 
rămas la stadiul acelui sfîrșit de 
veac.. Dar inscripția ne suge
rează. dincolo de sensul ei do
cumentar, faptul că locomotiva cu 
abur are vechi ștate de serviciu și 
că, deși se află în pragpl „pensiei", 
îi datorăm o seînteie de căldură u- 
mană într-adevăr, anii următori 
vor înregistra tot mai dese ceremo
nii de „rămas bun" de la locomoti
va cu abur, pe alte și alte trasee fe
roviare ale tării.

Discutăm cu inginerul Nicolae 
Schitea de la Regionala C.F.R Cra
iova S-a calculat, de pildă, că elec
trificarea magistralei Craiova-Cîlnio 
va determina o sporire a tonajului 
la fiecare tren de marfă cu aproape 
700 de tone. Energia electrică oferă

avantajul unei forțe de tracțiune in
comparabil mai puternice decît cea 
a aburului. Pe această bază, lungi
mea utilă a trenurilor va fi sporită 
de la 60 la 75 de vagoane. Vor 
crește corespunzător și vitezele de 
rulare Un exemplu : un tren de 
marfă străbate în prezent distanța 
dintre Caransebeș-Craiova în 511 
minute. Trenul electric va acoperi 
acești kilometri în numai 312 mi
nute. Sintetizate, aceste argumente 
au fundamentat concluzia generală 
potrivit căreia electrificarea acestei 
Unii ferate va determina un 
spor al capacității de trans
port cu circa cincizeci la sută.

vor converti în curent de 27 kilo- 
volți, pentru punerea în mișcare a 
locomotivelor electrice. Doi elec
tricieni specializați lucrau în vîrful 
stîlpilor de înaltă tensiune la in
stalarea cablului de racord cu linia 
de contact. Ceilalți executau migă
loasele lucrări de punere la pămînt 
a transformatorilor abia aduși de la 
„Electroputere" „La această stație 
de transformare, ne spune inginerul 
Măndoiu — una dintr-o întreagă 
salbă pînă la Caransebeș — am a- 
juns cu lucrările în faza finală. Pu
nem sub tensiune întîiul tronson : 
Craiova-Filiași. (Aflăm, în ultimul 
moment, că obiectivul a fost înfăp-

„Cale lungă, drum 
de fier"

Este avantajul principal, determinat 
științific, la realizarea căruia au 
fost mobilizate ample epergii uma
ne și materiale

Constructorii și beneficiarii ce
lei de a doua magistrale electrifi
cate îți vorbesc cu mîndrie de fap
tul că lucrările întregii linii au fost 
proiectate în țară, că majoritatea 
utilajului electroenergetic a fost, 
asimilat cu deplin succes, că s-au 
adus nenumărate îmbunătățiri pro
prii soluțiilor constructive, ori
ginale Imaginea pe care o o- 
feră punctele-cheie de lucru din 
spațiul cuprins între cei doi 
poli — Craiova-Cîlnic - este pli
nă de dinamism La Cernele l-am 
întîlnit pe inginerul Gheorghe Măn
doiu, șeful șantierului electromon- 
taj Craiova, preocupat de rezolva
rea ultimelor detalii : pregătea 
„cale liberă" curentului de 110 kilo- 
volti pe care aceste instalații îl

tuit — n.n ). E o realizare închinată 
celui de-al X-lea Congres al parti
dului".

Stația de transformare arată ca 
o vilă O arhitectură veselă, coche
tă. Culoarea galbenă se integrează 
acum în cromatica odihnitoare a 
lanurilor din jur; date în pîrg. înă
untru, mii și mii de conexiuni e- 
lectrice. Aici vor lucra ceferiștii-o- 
peratori. Vor măsura parametri — 
ca în chimie și siderurgie, ca pre
tutindeni unde se afirmă tehnica 
nouă ; îi vor înregistra și comunica 
mai departe, la dispeceratul energe
tic în acele dulapuri-seif, unde cu
rentul electric e adus la valorile 
lui optime de exploatare, se vor 
auzi din cînd în cînd declicuri suc
cesive care vor marca astfel tim
pul plin pe magistrală. Am discu
tat cu mai multi muncitori și teh
nicieni care au lucrat și la ma
gistrala București-Brașov. Expe-

riența acumulată acolo se dove
dește de mare folos și este încor
porată activ în construcția celei de 
a doua magistrale, fapt care se 
traduce în scurtarea substanțială a 
termenelor de execuție.

Construcțiile magistralei și sis
tematizările din stațiile de pe în
tregul traseu s-au făcut și se fac 
din mers. Se lucrează repede. Tra
ficul nu trebuie să sufere Există 
o rigoare a graficelor de parcurs 
peste care nu se poate trece. Mă 
aflam în stația C.F.R. Craiova în 
ziua cînd opt linii erau blocate 
pentru lucrări. „Cum izbutiți să vă 
descurcați ?“ — am întrebat pe un 
impiegat de serviciu. „Trebuie să 
izbutim. O parte din compunerea 
și descompunerea trenurilor am 
transferat-o la Ișalnita. Apoi, liniile 
libere le folosim la întreaga ca
pacitate, potrivit variantei optime 
de exploatare".

Trecerea la transportul feroviar 
electric a presupus sistematizarea 
și centralizarea electrodinamică a 
stațiilor din parcurs, introducerea 
blocului automat de linie, a unor 
instalații automate de dispecerat. 
Au fost necesare însă nu numai re
considerări de ordin material. Sub
stanțiale sînt reprofilările profesii
lor. în condițiile electrificării li
niei, numeroși acari vor îmbrățișa 
alte meserii din nomenclatorul fe
roviar, activitatea lor „tradițională" 
fiind preluată de comenzile auto
mate. De asemenea, impiegații din 
stațiile mici își vor restructura me
todologia activității.

Așadar, construcția celei de a 
doua magistrale electrificate a tării 
se află în plină desfășurare. Uni
rea celor doi poli Craiova-Reșița 
de către magistrala electrică are și 
o altă semnificație. După cum se 
știe, locomotivele noastre electrice 
sînt fabricate la Craiova Tot Cra
iova a produs și o mare parte din 
aparatajul cu care e înzestrată li
nia electrificată. La rîndul său, 
Reșița și-a adus contribuția cu pu
ternicele motoare de locomotivă. 
Legate printr-o magistrală comu
nă. cele două centre industriale au 
prezidat la nașterea acesteia. La 
scara întregii țări, electrificarea 
căilor ferate reprezintă un impor
tant factor de progres, o realitate 
marcantă pe șantierul creației ma
teriale din ultimii ani.
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In urma scindării

PARTIDULUI

SOCIALIST ITALIAN

Cabinetul coaliției*

âe centru-stînga

ș/-f prezent&t
demisia

CORESPONDENȚA DIN ROMA 
DE LA N. PUICEA

După o lui 
dramatică criză, 
unea Partidului 
cialist Italian (P.S.I.) a 
devenit fapt împlinit. 
Sîmbătă dimineața, în 
mica sală „Capuzzi" 
din Roma Veche, s-a 
constituit oficial, des- 
prinzîndu-se din P.S.I., 
„Partidul Socialist U- 
nitar", în fruntea că
ruia se află Ferri, Ta- 
nassi și Preti, lideri 
ai componenței social- 
democrate din cadrul 
P.S.I. Secretar al a- 
cestei noi formații po
litice a fost ales Mau
ro Ferri, iar Antonio 
Cariglia — vice se
cretar. S-a trecut și 
la- constituirea orga
nizațiilor locale ale 
noului partid. La rîn- 
dul lor, de Martino, 
Giolitti și Mancini, 
reprezentînd noua 
majoritate în P.S.I., 
au anunțat dizolvarea 
curentelor pe care le 
conduceau în scopul, 
declarat de ei, „de a 
imprima Partidului 
Socialist Italian forța 
și unitatea ce i-au 
lipsit atît de multă 
vreme".

Efectele imediate 
ale sciziunii socialiști
lor s-au manifestat 
prin demisia cabine
tului Rumor, deschi- 
zîndu-se, astfel, o 
nouă perioadă de cri
ză guvernamentală și 
instabilitate politică, 
fără a se putea încă 
prevedea cu certitudi
ne ce curs vor lua e- 
venimentele. „Mo
mentul — scrie ziarul 
„l’Vnită" — este deli
cat și important. El 
este deschis perspecti
vei pentru o înaintare 
democratică, dar și 
pericolului unei seri
oase involuții".

In acest context, ob-

e-

servatorii politici ana
lizează îndeosebi con
secințele pe termen 
mai îndepărtat ale noii 
situații. Ei se întreabă 
dacă însăși formula 
coaliției guvernamen
tale de centru-stînga 
mai poate fi conside
rată viabilă : ce forțe, 
și — mai ales — ce 
program ar putea sta 
la baza acesteia ? Este 
greu de conceput ca 
socialiștii, dezbinați pe 
plan organizatoric în 
urma unor serioase di
vergențe privind con
ținutul politicii lor în 
probleme dintre cele 
mai importante — po
ziția față de partidul 
comunist și celelalte 
forțe de stînga, acți
uni mai ferme în ve
derea realizării unor 
reforme de ordin
conomic și social ce
rute cu insistență de 
către masele munci
toare — s-ar putea 
găsi pe o platformă co
mună la nivel de gu
vern.

Cu toate că sciziu
nea rîndurilor socialis
te nu a luat prin sur
prindere celelalte for
țe politice, poziția a- 
cestora se caracteri
zează prin prudență și o 
studiere atentă a posi
bilelor evoluții. Condu
cerile partidelor au 
fost convocate de ur
gență pentru analiza
rea multiplelor impli
cații ale crizei. Se aș
teaptă ca în curînd să 
devină cunoscute noi 
elemente privind posi
bilitatea rezolvării si
tuației dificile create, 
care r— apreciază zia
rul „Corriere della 
sera" — „se profilează 
ca cea mai complexă 
de după război".
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Cu prilejul 
celei de-a XXV-a 

aniversări 
a eliberării 

României
Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări 

a eliberării României de sub jugul 
fascist, ambasadorii dr. George Elian 
(Olanda), Grigore Geamănu (Turcia) 
și Ion Drînceanu (Tanzania) au ținut 
conferințe de presă în cadrul cărora 
au vorbit despre succesele remarcabile 
obținute de România socialistă în cei 
25 de ani de la eliberare, precum și 
despre principiile politicii externe a 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

COREEA DE SUD

DEMONSTRAȚIILE 
STUDENȚILOR 
ÎN A ȘAPTEA ZI 

CONSECUTIV
© AUTORITĂȚILE ÎNĂS
PRESC MĂSURILE REPRE
SIVE

SEUL 5 (Agerpres). — Guvernul 
sud-coreean a hotărît vineri suspen
darea cursurilor la Universitatea 
Coreei de sud și la Universitatea 
națională din Seul, într-un efort de. 
a împiedica continuarea puternicelor 
demonstrații împotriva planurilor de 
revizuire a constituției. In cursul zi
lei, mii de studenți și polițiști s-au 
ciocnit pe străzile capitalei sud-co- 
reene în a șaptea zi consecutivă de 
demonstrații. 114 studenți au fost 
arestați, iar 64 au fost răniți.

★
Asociația ziariștilor din Coreea de 

sud a dat publicității o declarație în 
care condamnă acțiunile represive 
ale autorităților regimului dictatorial 
al lui Pak Cijan Hi.

Noi incidente 
in Malayezia

KUALA LUMPUR 5 (Agerpres). — 
La Kuala Lumpur s-a anunțat că noi 
ciocniri între grupări etnice dife
rite s-au produs în localitatea Bagan 
Datok, situată la aproximativ 200 km 
nord de capitală. In cursul incidente
lor, șase persoane au fost ucise

Săptămîna care a trecut a fost mar
cată de o reluare sporadică a tulbu
rărilor, în ciuda măsurilor de secu
ritate luate de autorități. Au fost în
registrate ciocniri atît la Kuala Lum
pur, cît și în statele Selengor, Perak 
și Malacca. 20 de persoane; și-au pier
dut viața în această perioadă.

Potrivit datelor oficiale, de la 13 
mai, data la care, au început inciden
tele rasiale, 200 de persoane au fost 
ucise și aproximativ 8 000 arestate.

★
La Kuala Lumpur au avut loc sâm

bătă noi incidente provocate de gru
puri tulburente. Din această cauză 
poliția a anunțat prelungirea duratei 
restricțiilor de circulație impuse locui
torilor.

SITUAȚIA DIN 
ORIENTUL APROPIAT

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al armatei israeliene, 
relatează agenția Reuter, a anunțat 
că o unitate de comando palestineană 
a dinamitat sîmbătă dimineața doi 
stîlpi de înaltă tensiune din rețeaua 
de aprovizionare cu curent electric a 
portului Eilat. El a menționat că ac
țiunea de sabotaj a fost comisă la 157 
kilometri nord de Eilat.

CAIRO 5 (Agerpres). — într-un co
municat difuzat la Cairo, Frontul 
Popular pentru Eliberarea Palesti
nei și-a asumat, menționează agenția 
Reuter, întreaga responsabilitate pen
tru avarierea rețelei de aprovizionare 
cu electricitate a orașului Eilat.

NAIROBI 5 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Israelului, Aba Eb- 
ban, și-a încheiat sîmbătă turneu] 
oficial efectuat înt.r-o serie de țări 
est-africane : Etiopia, .Uganda, Kenya 
în cadrul convorbirilor avute în cele 
trei capitale cu conducătorii statelor 
respective — Haile Selassie, Milton 
Obote și Jomo Kenyata — ministru] 
de externe israelian a expus poziția 
guvernului său în legătură cu situa
ția din Orientul Mijlociu. Celelalte

probleme de pe agenda convorbirilor, 
relatează corespondentul agenției 
Reuter, s-au referit la schimburile 
comerciale dintre Israel și cele trei 
țări africane.

CAIRO 5 (Agerpres). — Consilierul 
politic al delegației S.U.A. la O.N.U., 
Michael Newlin, care a efectuat o vi
zită de două zile la Cairo, a avut 
convorbiri cu. ministrul de externe al 
R.A.U., Mahmud Riad, și cu Moha
med Hassan El Zayat, purtătorul de 
cuvînt oficial al guvernului egiptean 
— anunță cotidianul „Al Ahram“. în 
cursul întrevederilor au fost discu
tate probleme privind actuala situație 
din Orientul Apropiat.

ANKARA 5 (Agerpres). — Gene
ralul Salih Mehdi Ammash, vice- 
prim-ministru și ministru de interne 
al Irakului, a sosit sîmbătă la An
kara într-o escală de 24 de ore în 
capitala turcă în drum spre Moscova. 
Ministrul irakian va avea convorbiri 
cu ministrul turc al afacerilor exter
ne, Ishan Sabri Caglayangil, cu pri
lejul cărora va fi abordată în special 
situația din Orientul Mijlociu.

SESIUNEA COMISIEI MIXTE
SOVIETO-FRANCEZE DE COLABORARE
TEHNICO ȘTIINȚIFICĂ Șl ECONOMICA

PARIS 5 (Agerpres). — între 1 și 
4 iulie, la Paris a avut loc cea de-a 
6-a sesiune a Comisiei mixte sovieto- 
franceze de colaborare tehnico-știin- 
țifică și economică, creată în confor
mitate cu acordul din 30 iunie 1966. 
Au fost examinate probleme concrete 
ale dezvoltării colaborării tehnico- 
științifice și economice între cele 
două țări. După cum anunță TASS, 
s-a ajuns la un acord în toate pro
blemele examinate. Comisia a făcut 
un schimb de păreri cu privire Ia ac
tivitatea grupurilor de lucru mixte 
pentru problemele științifice, pentru 
ramurile industriale, pentru infir
marea economică reciprocă; pentru 
patente și licențe, pentru standardi
zare și metrologie, precum și cu pri
vire la îndeplinirea acordului inter-' 
guvernamental referitor la colabora

rea îh domeniul asistenței sanitare și 
medicine!

Comisia a constatat că colaborarea 
dintre cele două părți a continuat să 
se dezvolte în domeniile economiei, 
comerțului, științei și tehnicii. S-a 
constatat dezvoltarea schimburilor 
științifice între Academia de Științe 
a U.R.S.S și Centrul național de cer
cetări științifice din Franța. în do
meniile colaborării economice, sem
narea la 26 mai 1969 a acordului pri
vind colaborarea economico-comer- 
cială între cele două țări pe perioada 
1970—1974 a constituit un eveniment 
important. Potrivit acestui acord, 
schimbul de mărfuri dintre U.R.S S. 
și Franța, va spori de două ori..

Cele două părți și-au exprimat in
tenția de a extinde colaborarea rod
nică tehnico-științifică și economică 
între U.R.S.S. și Franța.

încheierea sesiunii
Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole
ULAN BATOR 5 (Agerpres). — 

La Ulan Bator a luat sfîrșit prima 
sesiune a Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole a celei de-a 7-a le
gislaturi. Potrivit agenției Mon- 
țame, sesiunea l-a reales pe J. Șam- 
bu președinte al Prezidiului Mare
lui Hural Popular. Vicepreședinte al

Prezidiului a fost ales N. Luvsan- 
ravdan.

Deputății au adoptat în unanimi
tate propunerea cu privire la con
stituirea guvernului R. P. Mongole 
și au aprobat hotărîrea Marelui 
Hural Popular în această problemă. 
J. Țedenbal a fost reales președinte 
al Consiliului de Miniștri.

ratriofi sud-vietnamezi în acjiune

ACINI OFENSIVE
9

SAIGON 5 (Agerpres). — Forțele 
patriotice sud-vietnameze au lansat în 
noaptea de vineri spre sîmbătă șapte 
acțiuni ofensive asupra unor obiective 
militare americane și saigoneze. Din
tre acestea reține atenția bombarda
mentul cu mortiere efectuat asupra 
pozițiilor unei unități de infanterie a- 
mericane, amplasată în apropiere de 
Piei Ku, în regiunea Platourilor 
înalte.

Un purtător de cuvînt al comanda
mentului american de la Saigon a a- 
nunțat sîmbătă dimineața că nouă 
soldați americani au fost uciși și alți 
19 răniți în cursul unei lupte care s-a 
desfășurăt la Xuan Loc (40 de kilo
metri de Saigon).

kjii! adresat 
popurii-iii american & 
președintele Prezidiului

C. C. al F. I. L 
din Vietnamul de sud

SAIGON 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, Nguyen Huu 
Tho, a adresat vineri un mesaj de 
felicitare poporului american cu o- 
cazia Zilei naționale a S.U.A. în 
mesaj se exprimă mulțumiri tutu
ror oamenilor iubitori de pace din 
Statele Unite care au luat parte la 
acțiuni în sprijinul cauzei drepte a 
poporului vietnamez. De asemenea, 
în mesaj se exprimă convingerea 
că poporul american, împreună cu 
întreaga populație a Vietnamului 
de sud și cu toate popoarele iubi
toare de' pace din lume, va con
tinua lupta pentru a determina gu
vernul Statelor Unite să înceteze 
războiul din Vietnam, să-și retragă 
trupele de pe teritoriul Vietnamului 
de sud, dînd astfel posibilitatea 
populației vietnameze să-și hotă
rască singură soarta.

de presă 
transmit

Ț̂

Convorbirile dintre Uniunea Sov^i- 
tică Și Irak cu privire la dezvoltarea colaborării 
economice și tehnice s-au încheiat la Moscova. La 
încheierea convorbirilor a fost semnat un acord în 
baza căruia U.R.S.S. va acorda asistență Irakului în 
dezvoltarea industriei petrolului.

Guvernele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia și Kuweitului au 
hotărît să ridice reprezentanțele lor diplomatice la 
rangul do ambasade, anunță agenția Taniug.

Sindicatele venezuelene u anunțat că 
în întreaga țară se desfășoară o campanie pentru 
eliberarea deținuților politici aflați în închisorile din 
insula Curațao.

0 delegație guvernamentală a R. D. 
Germane, condusă de Gerhard Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a sosit într-o vizită 
în Republica Populară a Yemenului de Sud. Sîmbătă 
au început convorbirile dintre membrii delegației și 
reprezentanții guvernului Republicii Populare a Ye
menului de Sud.

Locuitorii Gibraltarului vor Putea să s8 
stabilească în Spania oriunde doresc fără a pl^ti 
vreo taxă, păstrînd naționalitatea britanică sau spnvj- 
tînd naționalitatea spaniolă, arată un decret publicat 
vineri, în urma unei reuniuni a guvernului spaniol.

într-o Carte Albă supusă Camerei 
Comunelor din Ottawa, guvernul canadian 
și-a anunțat intenția de a pune capăt „statutului 
special'* al celor peste 237 000 de indieni din Canada 
și de a lichida toate prevederile constituționale discri
minatorii față de aceștia. Indienii din Canada trăiesc 
în rezervații și au un „statut legal separat**.

Cea de-a doua conferință a „Fede
rației internaționale a sindicatelor lu
crătorilor din învățămînt" a încePut ieri 
în aula Universității din capitala Siriei. La lucrările 
conferinței, care va dezbate probleme legate de rolul 
învățămîntului și culturii în dezvoltarea societății, 
participă reprezentanți din 30 de țări ale lumii, printre 
care și România.

„Ziua
României“ 
la tîrgu!

international 
de la Kinshasa
KINSHASA 5 (Agerpres).' - 

în cadrul tirgului internațional 
de la Kinshasa a fost organizată, 
la 4 iulie, „Ziua României". Cu 
această ocazie, pe esplanada de 
onoare a tirgului internațional 
a fost înălțat pavilionul național 
al țării noastre și s-a intonat im
nul de stat român.

Comisarul general al tirgului 
de la Kinshasa, Thomas Tumba, 
împreună cu celelalte personali
tăți congoleze participante la 
solemnitate, însoțiți de ambasa
dorul României, Alexandru Tu- 
jon, au vizitat apoi pavilionul 
nostru. Totodată, în cadrul „Zi
lei României" la tîrgu] interna
țional de la Kinshasa, ambasa
dorul român a oferit un cocteil 
la care au participat, printre al
ții, ministrul lucrărilor publice 
al Republicii Democrate Congo, 
Alphonse Ilunga, și alte înalte 
oficialități guvernamentale. Sea
ra, în incinta tirgului, au fost 
prezentate filme documentare 
românești, iar televiziunea con
goleză a transmis aspecte ale 
pavilionului României. întreaga 
manifestare s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Cotidianul „L’Etoile" sublinia
ză că participarea României la 
tîrgul congolez este o expresie 
a dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări.

FRANȚA

Contacte între 
noul guvern și sindicate

PARIS 5. — Corespondentul A- 
gerpres, Ăl. Gheorghiu, transmite : 
Vineri a avut loc o întrevedere 
între primul ministru francez și 
delegația C.G.T. După întrevedere, 
C.G.T. a dat publicității un comu
nicat în care reamintește punctele 
esențiale ale memoriului prezentat 
și susținut în fața primului minis
tru : sporirea salariilor și pensiilor ;

garantarea puterii de cumpărare a 
salariaților; suprimarea tuturor 
discriminărilor salariale, în special 
pentru tineret; ușurarea fiscalită
ții ; reducerea duratei de lucru săp- 
tămînale ; abrogarea ordonanțelor 
privind securitatea socială ; deplina 
folosire a brațelor de muncă ; îm
bunătățirea calificării profesionale 
și respectarea drepturilor sindicale.

ARGENTINA

După decretarea 
stării de urgență

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
După decretarea stării de urgență, în 
Argentina poliția a operat sute de a- 
îestări. Printre cei reținuți se află li
deri' sindicali, profesori universitari, 
activiști politici și juriști.

Deși guvernul a anunțat că va lua o 
serie de măsuri cu caracter social și 
economic, valul de demonstrații de 
protest împotriva politicii financiare 
a acestuia continuă. în orașul Tucuman 
a avut loc o manifestație de protest,

care s-a transformat într-o ciocnire de 
forță cu poliția. Potrivit știrilor sosite 
din Buenos Aires, la Mar del Plata 
lucrătorii companiei „Lus y Fuerca** 
au declarat o grevă generală de 24 de 
ore, cerînd eliberarea liderilor sindi
cali arestați. De asemenea, în orașul 
La Plata, studenții au ocupat clădi
rea Facultății de științe juridice, pro- 
testînd împotriva arestării unor con
ducători ai mișcării studențești.

CIUDAD DE GUATEMALA 5 (A- 
gerpres). — Agenția France Presse, 
citind surse guatemaleze, anunță că, 
pentru prima dată de la izbucnirea 
conflictului dintre Honduras și Sal
vador, președinții parlamentelor ce
lor două țări s-au întîlnit la Ciu
dad de Guatemala, într-o reuniune 
la care au luat parte și omologii lor 
din Guatemala, Costa Rica și Ni
caragua. Această reuniune are ca 
scop căutarea căilor de a se pune 
capăt conflictului dintre Honduras și 
Salvador.

★
WASHINGTON 5 (Agerpres). - 

Consiliul Organizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.) s-a reunit vineri la 
Washington pentru a examina con
flictul dintre Salvador și Honduras. 
Ambele țări au adresat note Con
siliului O.S.A., în care s-au acuzat 
reciproc de „agresiune", menționînd 
că spațiul lor aerian a fost violat 
joi de avioane aparținînd celeilalte 
țări, iar trupele terestre au des
chis focul în zona de frontieră.

Relațiile diplomatice dintre Salva
dor și Honduras au fost rupte la 26 
iunie.
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Maimuța-astronaut 
„Bonny" manifestă o 
scădere pronunțată, a 
interesului și eficien
ței activității ei la o 
săptămîna după ce a 
fost lansată în spațiu] 
cosmic. Savanții din 
Cape Kennedy au a- 
nunțat că „Bonny" a- 
rată foarte puțin in
teres în realizarea sar
cinilor de memorare ce 
i-au fost stabilite. Mai
muța, aflată la bordul 
biosatelitului nf. 
care urmează să 
fectueze un zbor 
cumterestru de 30 
zile, are atașate apa
rate speciale .de sem- 

a funcțiilor 
inimii și 
muscular,

nalizare 
creierului, 
sistemului

căror informații 
recepționate pe 

Savanții au

3, 
e- 

cir- 
de

ale 
sînt 
Pămînt. 
declarat că „astronau
tul" continuă să se 
afle într-o condiție 
fizică bună, dar dă 
semne de plictiseală 
„Bonny" nu mai pri
mește aceeași canti
tate de hrană ca 1? în
ceputul zborului de
oarece nu-și îndepli
nește sarcinile tehni
ce încredințate. Hrana 
îi este furnizată în 
mod automat la înche
ierea unei activități 
specifice.

★
Oficialitățile NASA 

au hotărit să aplice un 
nou strat de vopsea 
celei de-a treia trepte

a rachetei „Saturn—5", 
care va lansa, la 16 
iulie, nava cosmică 
„Apollo—11“ în direc
ția Lunii. Această mă
sură a fost luată de
oarece stratul de vop
sea a căzut, analizele 
făcute stabilind că a 

.fost de proastă calita
te. Operația va dura 
cîteva zile, dar nu va 
afecta < 
pregătirilor 
derea 
vorba 
specială, 
„vopsea termică".
reflectă razele soare
lui pentru a împiedi
ca încălzirea carbu
ranților lichizi, men
ținuți la o temperatu
ră de minus 252 grade.

î
I
I

I
I

J 
J

continuarea 
în re

lansării. . Este 
de o vopsea 
, denumită 

Ea

R.F.G. — In urma exploziei unui vagon încârcat cu obuze aparținînd Bun- 
deswehrului în stafia de cale ferată Hanovra — Linden, și-au pierdut viața 

12 persoane. în fotografie: locul exploziei.

Ministrul kenyon ui pla
nificării economiei, Tom 
Mfooya, a fost sîmbătă vic
tima unui atentat comis chiai 
în centrul capitalei țării. El a fost 
transportat de urgentă la spitalul din 
Nairobi, dar nu a p -“lvat. Asa
sinul, care se afla î; . i ’n
momentul în care 1 ... ; 
nistrului kenyan, 
în prezent identific

Un grup 
știință brar < 
scrisoare preșe • ,i â.
în care îi cer i 
împotriva a f 
tari, privați cc -> ri .

Peru 1 
Iot de o 
tip „Mf 
France Presse. AP_. 
în drum spre principala oaza 
a Perului.

Guvernul britanic a anuntat 
că oferă o contribuție de 624 000 de 
lire sterline pentru întreținerea forței 
O.N.U. în Cipru. într-o notă adresată 
secretarului general al O.N.U., guver
nul britanic a anunțat, de asemenea, 
că își va menține în continuare uni
tățile sale în Cipru.

Comunicatul oficial dat 
publicității la Ăbidjan cu ooa- 
zia vizitei întreprinse în capitala Coas
tei de Fildeș de președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, evidențiază identi
tatea opiniilor șefilor celor două state 
în legătură cu unele probleme ale 
actualității internaționale și, în mod 
special, ale continentului african. Ei 
s-au pronunțat în favoarea intensifi
cării colaborării dintre statele africane 
în toate domeniile.
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